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De Kleppelaar  

Driemaandelijks - september—november 2017    Afgiftekantoor Geraardsbergen - N°P921149 

DIEREN DOEN WONDEREN 

Op 2 mei vond de lancering van 
Streekmotor23 plaats . Heel wat 
prominenten waren aanwezig. 
Streekmotor is een fonds dat het 
bedrag dat via crowdfuncing 
ingezameld wordt, verdubbelt.   
 
Dankzij het promoten van de 
crowdfunding door de vele 
partners en vrijwilligers, haalde we 
maar liefst €5200 op! 
Streekmortor23 legde hier €5000 
bovenop. Met dit geld kan de 
dierenwerking in 2017 gefinancierd 

Vorming ‘Dieren in de zorg’ 

Ook afgelopen schooljaar gingen 
er meerdere tweedaagse 
vormingen door. De Kleppe is 
toonbeeld voor het inzetten van 
kleine boerderijdieren in de 
zorgsector.  

De Kleppe als vormingscentrum, is 
er dankzij  de goede 
samenwerking met de VIVES 
hogeschool. Annellies Flamang als 
lector en Kurt als 
interactiebegeleider, vullen elkaar 
hierin perfect aan.. De dagelijkse 

Schenking zorghulpmiddelen 

Dankzij een schenking van 
Orthomedica en OCMW 
Geraardsbergen, heeft De Kleppe 
er enkele zorghulpmiddelen bij. 
Deze zijn noodzakelijk om de 
nodige zorgondersteuning te 
kunnen bieden.  

Door de steeds hogere bezetting 
van het vakantiecentrum, zijn er 
regelmatig meerdere zorggroepen 
aanwezig tijdens dezelfde 
periode., met een tekort aan 
zorgondersteuning als gevolg. Dit 
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Een drukke, maar deugddoende zomerperiode 

Een reactie van ‘Binnenstebuiten’ (foto): 

Wij genoten voor de tweede keer van een 3-daags 
kamp op De Kleppe met jongeren met een 
mentale beperking. De jongeren waren heel blij 
dat ze terug op kamp konden komen in De Kleppe, 
sommigen herinnerden zich zelfs nog de naam van 
hun kamer van vorig jaar!  Enkele antwoorden op 
de vraag: "Wat vond je het leukste in De Kleppe?":  
- "De dieren verzorgen, dat maakte mij blij."  
- "Kubb spelen in de tuin." 
- "Dat ik mocht meehelpen met barbecuen."  
-"De wandeling met de ezels. Ik kon in een rolstoel 
zitten!" 
-"De goede douche." 

Wij komen zeker terug! 

KALENDER  

19 SEPTEMBER om 19h30: Algemene vergadering  

26 OKTOBER  18u-22u30: Viering 25 jaar De Overmolen vzw (bus-uitstap) 

18 NOVEMBER: KLEPPETOEREN 

5 DECEMBER om 19h30: Algemene vergadering  

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) 

Dagexcursie ‘Groene zorg’ 29 augustus 

Voor de jaarlijkse dagexcursie kwamen 
zorgboeren uit alle hoeken van Vlaanderen naar 
de Vlaamse Ardennen. Met een delegatie van 
meer dan 50 personen maakten ze kennis met de 
vernieuwende aanpak van De Kleppe. De mensen 
waren enorm onder de indruk van onze werking en 
de vele vrijwilligers die dit mee waar maken.  

Ook de hoeve van Patrick Ruysschaert in 
Ophasselt en De Kanteling in Herzele werden 


