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In december kreeg De Kleppe de
erkenning als Toerisme voor Allen verblijf en als kers op de taart
behaalde De Kleppe het A+ toegankelijkheidslabel!
Deze erkenningen zijn meer dan
zomaar 2 bordjes aan de gevel. Ze
zijn het resultaat van de inspanningen van vele vrijwilligers, partners
en sponsors. De Kleppe is hiermee
het 10de vakantiecentrum in
Vlaanderen met het A+ label.

Music for Life
Dankzij de organisatie van ‘Party
for Life’, met de internationaal vermaarde Netsky, door het jeugdhuis
De Ressort, en enkele andere kleinere acties, heeft De Kleppe
€4000 ontvangen.
Maar dit is niet alles! Minister Vandeurzen koos De Kleppe als één
van de twee projecten in Vlaanderen om een cheque van €50 000
te overhandigen. We hadden hem
duidelijk overtuigd tijdens zijn bezoek in augustus vorig jaar.

Veertig Driekoningen trekken zingend op pad met ezels
Op Driekoningen gingen 29 kinderen met 11 Kleppe-vrijwilligers
zingend op pad. Samen met onze
ezels Vico, Minneke en Fientje gingen ze van deur tot deur.
De driekoningenloop bracht 170
euro op.
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Dankreceptie en kunsttentoonstelling
Op onze dankreceptie van 10 februari mochten we meer dan 160 mensen verwelkomen. Allemaal mensen die op één of andere manier hun
steentje bijdragen om De Kleppe te maken tot wat het is. Voor de
kunsttentoonstelling werden 45 werken geschonken om te koop aan te
bieden.
Dankzij de inzet van vele vrijwilligers, konden bezoekers gedurende een
weekje terecht op De Kleppe op de kunst te bewonderen en aan eventueel aan te kopen. Naast de opbrengst van €3000, hebben zich hierdoor ook 5 nieuwe vrijwilligers aangemeld en is de gedragenheid in de
regio alweer een stuk gestegen.

KALENDER
28 MAART om 19h30: THEMA-AVOND voor vrijwilligers
10-12 APRIL: KLEPPE-kampje
21-23 APRIL: Stand op REVA-beurs (informatiebeurs voor mensen met beperkingen)
8-9 en 22-23 MEI: vorming VIVES ‘dieren in de zorg’
26 OKTOBER: viering 25 jaar Overmolen

Fundraising ‘Dieren doen wonderen’
Om onze activiteiten met de dieren en in de tuin te
kunnen verder zetten, ontvangen we €5000 werkingsmiddelen van Streekmotor23, MAAR hiervoor
moeten we eerst €5000 verzamelen via online
fondsenwerving. Hiervoor krijgen we de tijd tot en
met 26 april. Gelieve de actiepagina zo veel als
mogelijk te verspreiden. Dit kan via Facebook, via
mailing, via verenigingen, via familie, via vrienden,
enz….
http://www.streekmotor23.be/project/6875

Contactgegevens
De Kleppe
Everbeekplaats 4
9660 EVERBEEK (Brakel)
055 42 37 53
Www.dekleppe.be
Www.facebook.be/dekleppe
De Kleppe is een deelwerking van vzw De Overmolen.
VU.: Johnny De Mot, Cellebroersstraat 16, 1000 Brussel
De Kleppelaar wordt verstuurd naar onze schenkers (2x per jaar), vrijwilligers en
medewerkers (4x per jaar)
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