
Steunt u onze  
sociale therapie met dieren?



“Een klasje uit het bijzonder onderwijs 
kwam langs. We wisten op voorhand dat 
ze onrustig waren, niet spraken, druk waren 
en weinig mobiel of net zeer beweeglijk 
waren. Dat bleek ook zo te zijn eens ze 
de dieren zagen. Ze bleven onrustig. Tot 
het moment dat ze met de dieren een 
wandeling konden maken. Dan kwam de 
rust, de stilte. De ogen fonkelden, elk kind 
genoot. Je moet het echt meemaken om 
te kunnen geloven wat het contact met de 
ezel teweegbrengt.” 

Vrijwilliger Martine

“Bijzondere vrijwilligers engageren zich mee in onze werking. Sommige zorgen 
voor het onderhoud van het domein, anderen doen klusjes of zorgen voor 
administratieve ondersteuning, maar we merken wel dat het trainen van dieren 
voor hen zeer stimulerend is omdat je onmiddellijk resultaten ziet.” 

Coördinator Robin

“Bij een groep dementerende 
ouderen was een dame die volgens 
de begeleiding niet meer sprak 
en bijna geen contact had met 
anderen. Bij de konijnen toonde 
ze na een tijdje interesse in het 
dier voor zich en begon het aan te 
raken en te aaien. Opeens begon ze 
melodietjes te neuriën en te zingen. 
De begeleiding had zoiets nog nooit 
meegemaakt.”

Interactiebegeleider Kurt



Uw steun doet wonderen 
Om haar activiteiten in het socialiseren van dieren verder te zetten en bezoekers van 
het vakantiehuis contact met boerderijdieren aan te bieden, is De Kleppe op zoek 
naar steun, financieel of in natura. 

4 redenen voor u om de dierenwerking van  
De Kleppe te steunen
- U geeft bezoekers van De Kleppe de kans om met boerderijdieren in contact te 

komen en biedt hen zo een unieke en therapeutische ervaring
- U helpt mee aan een vormingsprogramma voor paramedici, therapeuten en 

andere zorgverleners
- U steunt De Kleppe en zo mensen met een beperking of mensen in armoede
- U zorgt ervoor dat dieren een sociale katalysator zijn. Zo helpt u om mensen 

onderling contact te laten maken.

Wat wij u in ruil bieden?
- Wij zorgen voor vermelding van uw logo op de omheining van de dierenweide
- Wij vermelden uw steun op onze website en in ons jaarverslag
- Wij maken uw engagement in verband met maatschappelijk verantwoord 

ondernemen tastbaar.

Beslis vandaag nog en steun onze dierenwerking net zoals onderstaande 
organisaties in het verleden deden.
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Wat is De Kleppe?
De Kleppe is een toegankelijk vakantiehuis 
en -domein, gelegen in Everbeek, een 
deelgemeente van Brakel. Het heeft als missie 
om mensen met een beperking of mensen in 
armoede vakantie te bieden zonder dat ze aan 
zorgcomfort moeten inboeten. Het gaat zowel 
om families als groepen of verenigingen. Het 
huis biedt plaats aan 
49 personen.

Het zorgcomfort  wordt gewaarborgd door 
aangepaste uitrusting zoals douchebrancards, 
een tillift, hoog-laag bedden, zorgkamers 
en prikkelarme kamers. Een betrouwbaar 
zorgnetwerk van huisartsen, kinesisten en 
thuisverpleegkundigen zorgt ervoor dat de 
noodzakelijke zorgomkadering probleemloos 
verder loopt tijdens het verblijf.

De Kleppe zet sterk in op een 
activiteitenaanbod in open lucht, dat uiteraard 
toegankelijk is, maar ook verrast. Naast de 
vele activiteiten in de buurt staan hiervoor de 
boerderijdieren garant.

Contactgegevens
De Kleppe
Everbeekplaats 4
9660 EVERBEEK (Brakel)
055 42 37 53
www.dekleppe.be
BE12 0682 5002 4092

De Kleppe is een deelwerking van 
vzw De Overmolen.
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