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“Een bezoek aan de werking 
van De Overmolen en de vele 
verhalen over armoede in Brussel 
heeft ons geraakt. De Overmolen 
werkt hard om haar steentje 
bij te dragen in de strijd tegen 
armoede.”
Vrijwilliger De Kleppe tijdens 
bezoek aan de werking van De 
Overmolen in Brussel.

BEELD COVER © LISA BILTERIJST
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Voorwoord
Het gaat snel.

Wederom een jaar voorbij. 

Een jaar om gelukkig terug te kijken, een jaar om 

te treuren om verlies, een jaar van hard werken, 

een jaar van kansen en mogelijkheden, een jaar 

van teleurstelling en herbeginnen.

18 juni 2016 feest, een groot feest! 

Eindelijk kan De OVERMOLEN in De Vlaamse 

Ardennen, in Brakel, Everbeek-Beneden, zijn 

zorgvakantie-centrum openen. 

Het ‘De-Kleppe huis’ van De OVERMOLEN  mag 

gezien worden. 

Een uitzonderlijk pilootproject, meer dan stenen, 

liften en zorgkamer, meer dan een belevingstuin 

en –boerderij, een enthousiast team met lokale 

vrijwilligers en personeel  die ervoor zorgen dat 

VAKANTIE WONDEREN DOET ! 

In het Brusselse: Kompanie@home... 

Fragiele mensen met ongekende krachten hel-

pen fragiele mensen in armoede zonder krach-

ten. Een klusjesploeg werkt ook buiten de muren 

van De OVERMOLEN, brengt schoonheid en het 

mooie in lokalen en woningen.

SAMENhuizen: Sint-Joris leeft, een 20-tal 

bewoners kunnen genieten van aangepaste 

infrastructuur; en de binnentuin krijgt vorm en 

bloemen ...en drie kippen.

Directie, team in Brussel en Everbeek, begelei-

ders en andere werkers, bestuurders en de vele 

vrijwilligers werken hard en goed. 

Dank.

Terugblikken is een vorm van vooruit kijken 

naar de toekomst en objectieven. 

De sterkte van De OVERMOLEN is het op twee 

benen staan. 

 

Patrimoniumbeheer. En projecten lanceren.  Het 

ene kan niet zonder het andere. 

Beide elementen houden onze vzw in evenwicht, 

niet in het minst op financieel gebied.

En om onze toekomst mogelijk te maken, 

onze armoedewerkingen te realiseren, is 

de aandacht en het aanbod van woningen, 

kantoren, samenhuismodellen en ge-

meenschapsruimten meer dan nodig. 

Stenen en ramen zijn onze huid en ons 

huis, werkingen zorgen dat die stenen een 

thuis of zinvolle werkomgeving worden.

Om armoede te keren is veel nodig: geduld 

en professionaliteit, overleg en planning, 

evenementen en werking in de diepte aan 

inhoud en strategie, respect en duidelijk-

heid, diversiteit en feest. 

En nog zoveel meer.

De OVERMOLEN is ook samen afscheid ne-

men en treuren. Samen voor het ongeloof-

lijke staan en met waardigheid en warmte 

gedenken. 

Onze collega MARK GILIS stierf op 2 april 

2016. Hij was pas 51 geworden, een mas-

sale hersenbloeding trof hem ’s nachts. 

Een goede en trouwe collega moeten we 

missen. 

Het is een troost te weten dat 5 mensen 

dankzij Mark’s donorschap leven... 

Dank Mark.    

Dank, merci, zonen- en dochterwerkin-

gen om, met zovele uitdagingen in harde 

geweldtijden, armoede en achterstelling 

te keren en mensen toekomst en hoop te 

bieden. 

Dank omdat met jullie ons 25-jarig be-

staan wordt voorbereid. 

Met en dankzij U allen.

Hartelijke groet.

JOHNNY DE MOT

Voorzitter 

Noteer in uw agenda met stip en rood: 
26 OKTOBER 2017, 

De OVERMOLEN, 25 jaar jong en wijs.

Daar wil ik met U feesten... 
om dit afgelopen jaar 

Wil ik stoefen: 
De OVERMOLEN doet WONDEREN

4 5OVM JAARVERSLAG 2016 OVM JAARVERSLAG 2016



12 17

28

25

27
36

Inhoud

8  MISSIE, HISTORIEK, WAARDEN

10  ONZE ACTIVITEITEN

11  ONZE GEREALISEERDE PROJECTEN

12    1.  De Kleppe opent haar deuren!

14   DE KLEPPE BEZETTING 2016

16    2.  Kleine verhalen, grote verschillen: 
        Alzheimer én goed leven

24    3.  Baxter steunt project rond sociale 
        therapie met dieren

30    4.  Sociale economie slaat bruggen

32   5.  Erkenning voor patrimomiumactiviteiten

34  GEBEURTENISSEN IN 2016

40  IN DE PERS

42  ORGANISATIEONTWIKKELINGEN

43  ONZE SPONSORS

44  ONS PATRIMONIUM

45  ONS PRIKBORD

48  VOORUITBLIK 2017

50 SAMENVATTING FINANCIËN

©
 LIS

A
 B

ILTE
R
IJST

©
 LIS

A
 B

ILTE
R
IJST

7OVM JAARVERSLAG 2016



Durf
Wij willen die uitdagingen aan-
pakken die anderen nog niet 
(op deze manier) behandelen.

Solidariteit
Wij stellen ons op als bondge-
noten van degene voor wie we 
werken en zijn betrokken met 
wie we werken.

Respect
We geloven dat iedereen kwa-
liteiten heeft en dat we die 
beter tot uiting kunnen laten 
komen door samen te werken.

Originaliteit
Wij bieden oplossin-
gen aan vanuit nieuwe 
invalshoeken, met een 
ander perspectief en 
met een ander verloop.

Duurzaamheid
Wij kiezen voor die oplossingen die 
de kwaliteit en waardigheid van 
mensen en organisaties structureel 
een andere richting geeft.

Wie zijn wij?

Historiek
De Overmolen is opgericht in 1992. In het begin was de doelstelling 
vooral de materiële ondersteuning van Brusselse verenigingen door 
het ter beschikking stellen van patrimonium en het beheer ervan. 

Doorheen de jaren heeft de vzw zich meer en meer toegelegd op 
haar tweede kernopdracht: projectontwikkeling binnen de welzijns- 
en de socio-culturele sector. Heel wat Brusselse organisaties en 
projecten vinden hun wortels in deze context. Op de volgende pagi-
na’s een overzicht van de belangrijkste.

Missie
Als actief pluralistische organisatie ontwikkelt De Overmolen crea-
tieve en duurzame antwoorden op (hoofd)stedelijke samenlevings-
problemen, voor en met mensen die door de mazen van het (sociale) 
net zijn gevallen, en al dan niet samen met andere partners.

Onze waarden
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Onze gerealiseerde 
projecten

MINOR-NDAKO
opvang van niet-begeleide 
minderjarige asielzoekers.

PAG-ASA
opvang van slachtoffers van 
mensenhandel.

KENNISCENTRUM WOONZORG
ontwikkeling van woonzorg-
zones en -concepten.

GLOBE AROMA
artistieke werking voor 
gevluchte kunstenaars.

BAITA
sociaal verhuurkantoor/
poetsservice.

LHIVING
psychosociale begeleiding van 
chronisch zieken.

‘t STADHUIS
sociale verhuur/
patrimoniumvzw.

JOB YOURSELF
ondernemen in een veilige 
omgeving.

Onze activiteiten

Betaalbare en toegankelijke huisvesting 
voor sociale organisaties
Het Lakenhuis, De Hovenier, Moutstraat 26, St. Jorissite.

Samenwoonprojecten  
voor verschillende doelgroepen
St. Jorissite: mensen met een mentale beperking, 
senioren en mensen met het Korsakov-syndroom 
leven samen.
Samenhuizen bis: vanaf 2018: 11 studio’s voor niet- 
begeleide minderjarige asielzoekers en studenten.

Kansen bieden aan kwetsbare mensen om 
uit de negatieve spiraal van armoede te 

stappen via werkervaringstrajecten
Kompanie@home: doelgroepwerknemers: 

thuiszorg voor geïsoleerde senioren.
Onderhouds- en klusploeg voor het beheer van 

ons patrimonium.

Ontwikkelen van vernieuwende sociale  
projecten
Stadstuin en stilteruimte op de St. Jorissite.
Stichting Porta: fondsenwerving en opstart van 
nieuwe projecten in de strijd tegen armoede.
Overkoepelen van het beheer van patrimonium 
van sociale organisaties.
En andere initiatieven in wording…

Beheer van het al-inclusief en toegankelijk  
vakantiecentrum De Kleppe
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1.

De Kleppe opent 
haar deuren!

Het was het varken Kamiel, een van de zorgdieren van  
De Kleppe, dat de code kon kraken van de toegangsdeur 
van het allereerste al-inclusief vakantiehuis in Vlaan-
deren. Voorzitter Johnny De Mot kreeg voordien – met 
opzet – een verkeerde cijfercombinatie toegestopt.  
Omdat de deuren niet openden, werd de hulp ingeroepen 
van varken Kamiel. Hiermee zetten de medewerkers op 
een ludieke manier het bijzondere karakter van de plek in 
Everbeek in de verf.

De Kleppe, het resultaat van de verbouwing van een voormalig kloosterge-

bouw, opende de deuren officieel op 18 juni 2016. Iedereen kan er terecht (zie 

ook kaderstuk) om de missie mogelijk te maken om mensen met een beper-

king of mensen in armoede vakantie te bieden zonder dat ze aan zorgcomfort  

moeten inboeten.

“Voor ons is het heel belangrijk dat men-

sen die zorg nodig hebben of die in armoe-

de leven, vakantie kunnen nemen. Vakan-

tie bezorgt je een andere wereld, vakantie 

is wonderlijk, vakantie doet mensen 

herleven.”  

Met die woorden omschreef voorzitter  

Johnny De Mot het belang van De Kleppe.

Zorgcomfort 
gewaarborgd

In totaal biedt dit huis plaats aan 49 personen. “We bouwden het bewust mo-

dulair op, zodat meerdere kleinere groepen hier tegelijkertijd kunnen verblij-

ven. Die modules – die gaan van 4 à 6 personen tot 24 personen – kunnen ook 

onderling gecombineerd worden zodat ook grotere groepen gebruik kunnen 

maken van de volledige accommodatie.

Het zorgcomfort wordt gewaarborgd door aangepaste uitrusting zoals  

douchebrancards, een tillift, hoog-laag bedden, zorgkamers en prikkelarme 

kamers. De Kleppe beschikt over het A+label, wat duidt op de hoogste graad 

in toegankelijkheid. Een betrouwbaar netwerk van huisartsen, kinesisten en 

thuisverpleegkundigen zorgt ervoor dat de noodzakelijke omkadering  

probleemloos verderloopt tijdens het verblijf.

Meer dan 1000 bezoekers genoten op 18 juni van een uitgebreide rondleiding 

door heel wat vrijwilligers langs de netjes ingerichte en aangepaste infrastruc-

tuur. Geïnteresseerden testten het zorgmeubilair, maakten een wandeling in 

de prikkelende belevingstuin en konden kennismaken met de therapeutische 

activiteiten met de boerderijdieren. De succesvolle dag werd afgesloten  

met - naar de traditie van de ‘worpen’ in de Vlaamse Ardennen’ een  

Kleppeworp (van de Kleppeling, een koekje gecreëerd door Jeroen Meus) en  

een reuzebarbecue.

De sfeer in De Kleppe zelf 
meemaken? Het kan!
De Kleppe staat open voor iedereen. Het richt zich tot personen  
met een beperking en personen in armoede, zowel families, groepen, 
voorzieningen, verenigingen... Maar ook anderen – denk maar aan 
wandel- en fietsgroepen, culturele verenigingen of bedrijven – zijn 
welkom. Zij betalen een hoger tarief en bieden zo een persoon in  
armoede of met een beperking een (zorg)vakantie aan tegen een 
lager tarief. 
Reserveer uw verblijf op www.dekleppe.be
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De Kleppe valt duidelijk in de 
smaak bij de gasten, zo getuigt 
het verhaal van Stefaan: 

“Ik zit in een rolstoel en heb 
redelijk wat beperkingen. In 
De Kleppe zijn kosten noch 
moeite gespaard om het verblijf 
zeer aangenaam te laten 
verlopen. Zowel parking, inkom, 
slaapkamer als tuin zijn volledig 
drempelloos toegankelijk. 
 
De zorgkamer is uitgerust met 
een aanpasbaar bed, wastafel 
en toilet op ideale hoogte en een 
inloopdouche met douchezit.  
Een indrukwekkende 
verblijfplaats en aanrader voor 
iedereen in het hartje van de 
Vlaamse Ardennen.”

De Kleppe
bezetting 2016
Vakantie doet wonderen! Maar een vakantie in een ver-
blijf waar alles aan je noden is aangepast en waar je zon-
der zorgen volop kunt genieten, dát is pas een wonder.

Dat onze bezoekers uit kwetsbare groepen de weg vin-
den naar De Kleppe, blijkt duidelijk uit onderstaande 
cijfers.

Aantal overnachtingen
4000 overnachtingen van april 
t.e.m. december 2016. Dit 
maakt een bezettingsgraad van 
meer dan 30% voor het opstart-
jaar wat een heel mooi cijfer is.

Bereik doelgroep
63% van de vakantiegangers 
komt uit de beoogde doelgroe-
pen (personen met beperking 
en/of in armoede) waaronder 
44% effectief doelgroep en 19% 
begeleiders.  
37% is niet-doelgroep al dan 
niet jeugdgroepen.

Tevredenheid
In 2016 hebben 30 groepen het  
verblijf op De Kleppe geëva-
lueerd. We behalen een prima 
tevredenheidsscore van 8,5/10 
en dit voor het opstartjaar.

Citaten
‘Het perfecte huwelijk tussen 
vakantiegevoel en een top-
zorglocatie.’
— Kazou Brussel

‘Je hebt aan ons zeker een am-
bassadeur voor de accommoda-
tie zowel als voor de ontvangst.’
— Brussel Ouderen Platform

  Begeleiders

  Andere

  Doelgroep

19%

37%
44%
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2.

Kleine verhalen, 
grote verschillen – 
Alzheimer én goed 
leven!

Oud, ziek en afhankelijk zijn van anderen is niet makke-
lijk, maar als onze begeleidsters van Kompanie@home 
voor je zorgen dan ben je in goede handen. Onze mede-
werkster Hakima bezoekt Marie-Thérèse al drie jaar in 
het kader van Kompanie@home! 

Marie-Thérèse heeft Alzheimer en vergeet dus heel veel. Ze is ook slecht te 

been. En ze heeft geen familie die nog voor haar zorgt. Toch slaagt ze er in zelf-

standig in haar eigen huis te blijven wonen. Van maandag tot vrijdag krijgt ze 

elke dag iemand van ons over de vloer.

Een dag op bezoek bij Marie-Thérèse. Al 2 dagen is Marie-Thérèse niet bereik-

baar op haar gsm. In de veronderstelling dat ze weer vergeten is om die op te 

laden, controleer ik dit eerst. Maar het blijkt haar simkaart te zijn die blok-

keert. We moeten vandaag ook naar het gemeentehuis en de bank. 

Voor Marie-Thérèse op haar eentje zou dit een onoverkomelijke taak zijn!  

Ik ben blij haar te kunnen helpen. Er is een probleem in haar administratie 

geslopen omwille van een foute schrijfwijze van haar naam en bijgevolg wor-

den we van het kastje naar de muur gestuurd om alles weer recht te zetten in 

het gemeentehuis en bij de bank. Deze keer is het niet alleen Marie-Thérèse die 

mijn geduld op de proef stelt!

Jammer genoeg is ze net op dit moment ook haar identiteitskaart kwijt. Dit is 

al de derde keer. Haar bankkaart is ze wel al 10 keer verloren. Bij het aanschui-

ven aan het loket vraagt ze telkens opnieuw even verbaasd waarom we hier 

zijn. Met heel veel geduld leg ik het haar ook telkens opnieuw weer uit. Geluk-

kig is ze in een goede bui vandaag en blokkeert ze niet. Dit gebeurt soms ook. 

Waar je dan ook staat, ze zegt geen woord meer en verzet geen stap.

Op de middag gaat ze eten in een buurtrestaurant. Ze kennen haar daar.  

Toch leg ik nog een groot blad papier op tafel ‘Hakima komt mij ophalen  

om 13u30’.  Zo kan ze het zelf ook nog lezen als ze het ondertussen vergeet.

Op de terugweg springen we binnen in de telefoonwinkel voor een nieuwe 

simkaart. Ook hier is Marie-Thérèse weer stomverbaasd. Ze heeft toch al  

een simkaart? Daarna stappen wij ook nog even samen de Delhaize binnen om 

even later met twee volle zakken weer naar buiten te komen. Marie-Thérèse 

vindt het niet leuk om alleen boodschappen te doen en dat begrijp ik maar al 

te goed.

We sluiten de dag af met een leuk moment. We zetten ons samen aan haar 

tafel om koffie te drinken met een lekkere taart erbij. Nu we zoveel problemen 

hebben opgelost, hebben we dit wel dubbel en dik verdiend!

Mijn dag is weer geslaagd. Ik ben elke keer opnieuw blij om haar te kunnen 

helpen en haar blij te maken. Daarom doe ik mijn werk ook zo graag.

Hakima Marbouh
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Grafiek – Aantal begeleide cliënten 2016

  Aantal begeleide cliënten

  Aantal begeleidingen per dag

  Aantal medewerkers op 31.12
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Grafiek – Cliënten gestopt of gestorven

  Totaal aantal begeleide cliënten

  Cliënten gestopt

  Cliënten gestorven
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Grafiek – Nieuwe en vaste cliënten

  Totaal aantal begeleide cliënten

  Totaal aantal begeleide cliënten  
     december

  Nieuwe cliënten

  Vaste cliënten

Kompanie@home

Het project Kompanie@home ging het derde jaar in van haar erkenning. In 

2016 werd het project gemarkeerd door twee grote veranderingen. 

Enerzijds hebben we een nieuwe trajectbegeleidster aangeworven die instaat 

voor de omkadering van alle doelgroepmedewerkers, de opvolging van hun 

opleidingen en hun inschakelingstraject. 

Anderzijds hebben we er in 2016 moeten voor kiezen om het project op korte 

termijn niet verder uit te breiden doordat we nog niet over voldoende midde-

len beschikken om de omkadering voor de doelgroepmedewerkers efficiënt te 

laten verlopen. 

Werken met kwetsbare mensen voor kwetsbare mensen vraagt een dubbele 

inzet qua personeelsomkadering. Daarom kozen we ervoor om het project 

terug te schroeven naar vier medewerkers op het terrein in plaats van zes aan 

het begin van het jaar. Dit heeft ook een impact gehad op het aantal cliënten 

die we geholpen hebben in 2016.  
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Uit deze grafieken kunnen we een aantal  
conclusies trekken:

• Het aandeel vaste en trouwe cliënten is verhoudingsgewijs toegenomen.  

De tevredenheid bij de cliënten is heel hoog.

• Het aantal cliënten dat gestopt is, is verhoudingsgewijs gedaald. Er wordt 

duidelijke info gegeven aan het begin over de verwachtingen en de moge-

lijkheden en hierdoor is de instap ook zekerder.

• De uitstroom van cliënten is gedaald. De redenen van stopzetting van de 

cliënten zijn verscheiden:

 9 Verhuis naar een woonzorgcentra, verhuis, opname in het ziekenhuis.

 9 1 cliënt is gestorven.

 9 De cliënt vraagt een meer aangepaste begeleiding (omwille van de 

complexiteit van de problemen meer professionaliteit of intensievere 

begeleiding).

 9 Soms is begeleiding vanuit de verzorgende aan huis voldoende.

Vorig jaar hebben we sterk ingezet op het verstevigen van onze relaties met 

partnerorganisaties. 

 

Zo hebben we met name een nieuwe samenwerking opgestart met De Lork en 

begeleiden we ook bewoners van het project Samenhuizen, mensen met een 

mentale beperking. Dit is een nieuwe dimensie binnen het project en zorgt 

ervoor dat onze doelgroepwerknemers ook ervaring kunnen opdoen met deze 

doelgroep. We merken dat we, door onze sterke partnerwerking, cliënten van

wie de problematiek onze mogelijkheden overstijgt, sneller kunnen doorver-

wijzen naar andere partners en ook omgekeerd, dat we in de sector van thuis-

zorg ook meer onze plaats verworven hebben bij andere partners.

“Zoveel geluk dat ik heb! 
Vanessa werkt echt heel goed en 
is heel lief. Ik hou veel van haar, 
weet je!”.
Zacharenia

“Op dit moment heb ik heel 
veel geluk. Ik ben omringd door 
parels. De medewerksters zijn 
parels, en ook op het bureau zijn 
het parels. Ik moet toegeven dat 
ik me erg verwend voel”. 
Marie-Thérèse

“Hakima is als een dochter voor 
mij, Aïcha is ook als een dochter 
voor mij, én Charlotte ook!”
Fatema

“Ik hou veel van Hakima, zij is zo 
aardig. Weet je, het leven is niet 
meer zoals vroeger. Ik beweeg 
niet veel, ik reis enkel nog in mijn 
herinneringen. Bezoek krijgen is 
voor mij heel waardevol!” 
Roza
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Grafiek – Opleidingen Kompanie@home doelgroepmedewerkers
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Opleiding medewerkers Kompanie@home

Het aantal gevolgde vormingen van de medewerkers van het project  

Kompanie@home is lager dan in 2015 doordat een aantal vormingen reeds 

in 2015 werd gevolgd door medewerkers die in 2016 nog bij ons aan de slag 

waren, en doordat het aantal doelgroepmedewerkers in 2016 gedaald is tegen 

eind december en hierdoor minder vormingen worden opgestart. De opleidin-

gen worden georganiseerd in samenwerking met het Huis van het Nederlands, 

Tracé, en Groep Intro.

Doorstroom van de medewerkers

 Bereikte resultaten met ex-medewerkers van het project Kompanie@home:
 9 Een persoon heeft werk gevonden in een contract van 2 jaar (DSP) bij 

vzw Aksent.

 9 Een persoon volgt een opleiding als assistente in de farmaceutische 

technieken.

 9 Een persoon is momenteel in onderhandeling voor een inschake-

lingscontract (DSP) bij een partner in de sector van thuiszorg.

 9 Medewerkers krijgen zicht op de thuiszorgsector en kunnen aan de 

hand van deze ervaring beter beslissen over jobkeuzes en opleidingen 

die ze willen volgen.

 9 Een medewerkster zal een opleiding starten om te werken in de sector 

van de kinderopvang.

Activiteiten in de trajectbegeleiding

 9 Oriëntatie van een medewerkster naar Groep Intro voor een workshop 

‘zoeken naar werk’.

 9 Opvolging van een medewerkster door de Werkwinkel/Leerwinkel voor 

een oriëntatie na afloop van haar art.60-contract.

 9 Infosessie doelgroepmedewerkers met de verantwoordelijke recrute-

ring bij Aksent.

 9 Deelname aan een werkbezoek georganiseerd door Tracé Brussel aan 

een rusthuis en een crèche.

Wijzigingen in het doorstroomlandschap

De samenwerking voor de doorstroom van doelgroepmedewerkers met Groep 

Intro is stopgezet en er is een nieuwe dienst in het leven geroepen, gelinkt 

aan Actiris, die de brug legt tussen de verschillende OCMW’s en Actiris. Op 

hun niveau volgen de OCMW’s hun cliënten op tijdens de uitvoering van hun 

artikel-60 contract en voorzien ze enkele vormingen (CV opmaken, sollicita-

tiegesprekken voeren, info over het zoeken naar werk,…). Na het einde van het 

artikel-60 contract gebeurt de opvolging gedurende 6 maanden bij de nieuwe 

dienst LINK.

23OVM JAARVERSLAG 201622 OVM JAARVERSLAG 2016



3.

Baxter steunt  
project rond  
sociale therapie 
met dieren. 

De internationale stichting van de farmamultinational 
Baxter, met een vestiging in Lessines, zette de dieren-
werking van De Kleppe mee op de rails. In 2015-2016 
ontving De Overmolen/De Kleppe een schenking van  
Baxter International Foundation ter waarde van  
109.200 dollar. Dankzij deze schenking kon het loon  
van onze zorg- en interactiebegeleider voor 2 jaar  
gefinancierd worden.

De Kleppe concentreert zich al jaren op het socialiseren van dieren, meer spe-

cifiek van ezels, konijnen, kippen, varkentjes  en geiten. Meer nog dan honden 

en paarden – die vaak bij dit soort therapie ingezet worden – zijn het dieren die 

voor veel mensen toegankelijk zijn. 

Werken met deze dieren is innovatief en De Kleppe zette dan ook een samen-

werking op met de VIVES-hogeschool, afdeling dierenzorg, om de dieren te 

trainen én om een vormingsprogramma voor paramedici, therapeuten en 

andere zorgverleners op te starten. 

Het contact tussen de dieren en de gasten van De Kleppe – dat in een speciaal 

daarvoor opgezette interactieruimte plaatsvindt op minder zonnige dagen 

– blijkt voor mensen met een beperking een enorm positieve belevenis. De 

belevingsdag die binnen dit programma werd ontwikkeld, werd in 2016 zowel 

aangeboden aan daggroepen als aan residentiële bezoekers. Tijdens zo’n dag 

staat het contact met de natuur en de getrainde zorgdieren centraal. Dat 

schept een unieke band. Het activiteitenaanbod wordt afgestemd op de noden 

van de groep en dit is voor elke doelgroep anders.
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Getuigenis

Laura, Juf BuBao de Mozaïek
Het was een enorm aangename dag. Ik vond het heel fijn dat er zo-
veel goede begeleiding was voor onze kinderen, die er dan ook nog 
eens op zo’n fijne manier mee omgingen. Ik heb D. nog nooit zo hard 
horen lachen dan toen Filipe er mee speelde. Ook het kunstproject, 
de activiteiten met de geitjes, de ezelwandeling, … waren top. Het 
was heel aangenaam dat de Kleppe-begeleiding met èlk kind pro-
beerde te werken. Een heel dikke dankjewel aan het volledige team!

Getuigenis

Kompas vzw
Onze groep heeft de belevingsvoormiddag met de dieren zeer en-
thousiast onthaald. De medewerkers waren vriendelijk en geduldig 
met onze cliënten. De uitleg was professioneel, maar begrijpelijk 
en passioneel! De activiteiten stimuleren verschillende aspecten: 
oog-hand coördinatie, gevoel van eigenwaarde ‘ik kan dat’, positief 
emotief gedrag, …. Eén van onze deelnemers communiceert zeer 
moeilijk, hij ontspande zienderogen bij het contact met de dieren en 
kreeg een glimlach op zijn gezicht. In de namiddag vond hij de moed 
en het zelfvertrouwen om zich verbaal uit te drukken. De belevings-
dagen zijn absoluut een meerwaarde voor het vakantiehuis en voor 
ons dé reden om zeker terug te komen.

Onze impact.
Sinds de opstart van het programma hebben 1351 personen deelge-
nomen aan het aanbod van de belevingsdagen, waarvan 246 vakan-
tiegangers en de rest daggroepen. Daarbij kwamen 528 begeleiders 
mee ondersteuning geven. 5 personen met een arbeidsbeperking 
komen dagelijks op De Kleppe werken en oefenen zich in het aanle-
ren van goed gestructureerde werkattitudes door met de dieren te 
werken. 6 personen vanuit een kwetsbare achtergrond schrijven zich 
op datzelfde programma in en komen één tot drie keer per week 
werken in De Kleppe.
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Getuigenis

Kurt, interactiebegeleider
Mieke ziet voor 10 procent en is rolstoelgebruiker. Ze praat honderd-
uit, maar vergeet het direct. Geen nood, wij blijven geduldig.  
We vertellen haar hoe de geit er uitziet en laten haar alle activiteiten 
meebeleven. Ze toont interesse en doet het schitterend. Op het ein-
de sluiten we af met een applaus voor de geitjes en de deelnemers, 
waar Mieke deel van uitmaakt. ‘Mag ik je een knuffel geven’, vraagt  
ze op het einde… Een dikke kus en een stevige knuffel ontvang ik… 
uit dankbaarheid. 

Getuigenis

Karine, vrijwilliger
Hannelore kwam heel stil en onzeker aan in de geitenpiste. Bij het 
roepen op Cloclo deed ze haar uiterste best, maar ik kon haar am-
per horen. De begeleiders zeiden dat roepen niet zou lukken voor 
Hannelore. Maar ik bleef haar aanmoedigen. Ik zag dat ze genoot 
maar ze bleef stil. Tot het moment dat ze de piste met geitje Arthur 
mocht doen. Luid, duidelijk en met overtuiging gaf ze de bevelen 
‘op, spring, kom, …’ en riep ze op Arthur. We zagen haar glimlachen 
en genieten als de geit haar bevelen opvolgde. Haar zelfvertrouwen 
en zelfbeeld groeide… Het was genieten voor haar en voor ons. De 
getuigenis van de begeleiders was… Whow… Hannelore is zo timide 
en laat hier nu haar STEM horen. Het welgemeende applaus van ons 
deed haar groeien. 

Getuigenis

Kelly, vrijwilliger
Tijdens ons inclusiekamp hadden we 15 kinderen waarvan ook één 
meisje met het syndroom van Down. Ze deed in alle stilte mee  
aan alle activiteiten, met gebaren liet ze ons weten of het leuk 
was of niet. We hoorden haar stem niet. s’ Avonds gingen we in het 
donker met de ezels wandelen. Tijdens de natuurwandeling werd ze 
begeleid, maar er heerste nog altijd stilte bij haar. Ze bleef stil tot ze 
op de ezel zat. 
Tijdens de rit op de ezel konden we contact maken met haar, we 
stelden vragen en … plots kregen we antwoord! Eens met beide  
voeten terug op de grond, werd het weer stil.
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4.

Sociale economie 
slaat bruggen. 

Twee werelden, twee individuen, 
één vriendschap
Eratkhan is geboren in Afghanistan, bracht er zijn jeugd door, maar 
toen hij 16-17 jaar was brak de oorlog uit. Laaggeschoold en werk-
loos vluchtte hij het land uit, een betere toekomst tegemoet.  Zijn 
vrouw en 1-jarig dochtertje liet hij achter. Hij koos voor Europa, om-
dat zijn vrouw reeds familie had in Keulen, Parijs en Brussel. Intus-
sen is het gezin herenigd en heeft hij nog een zoon bij.

Kurt leefde enkele maanden in de daklozenopvang ‘huis 13’ te Ger-
aardsbergen en kwam met de groep De Kleppe verkennen. Wat hem 
direct aansprak waren de verbouwingswerken. Immers, hij werkte 
vroeger in de bouw, plaatste metalen poorten en voerde betonwer-
ken uit. Hij zocht werk, maar door rugproblemen kon hij niet het 
zware werk van de bouw verder uitoefenen.  De Kleppe biedt gevari-
eerd werk. Op 1 februari 2016 ging hij van start. Enkele maanden na 
de start op De Kleppe kon Kurt terecht in een appartement. Terug 
een eigen plek, een goede job en nieuwe vriendschappen…

Eratkhan, wil jij iets vertellen over je vluchtroute?
Een jaar lang ben ik onderweg geweest… te voet de bergen over, in containers 

op de boot, liftend met auto’s. Vele landen heb ik doorkruist, maar wat vooral 

bijgebleven is, zijn de 4 maanden gevangenis in Turkije. Het duurde zolang eer 

ik papieren kreeg om door te reizen. Eens ik in Parijs was, kon ik gemakkelijk  

met de trein in Brussel geraken. 

We zijn met een 30-tal vertrokken en ik heb veel mensen onderweg  

zien sterven. Ik heb zelfs dagen zonder eten geleefd, enkel water gedronken.  

Wie besmet water dronk, was ten dode opgeschreven.

Eens in België heb ik eerst in vele steden geleefd, tot ik uiteindelijk in Brussel 

bij de WTC-toren kwam, waar ik asiel kon aanvragen. Vandaar hebben ze me 

doorgestuurd naar Brakel, omdat ik in Ten Bosse een huis kon huren voor € 500 

in de maand. Door het OCMW van Brakel ben ik tewerkgesteld in De Kleppe.

Kurt, jij en Eratkan zijn heel goede vrienden geworden… hoe liep dat?

Toen Eratkhan in De Kleppe aankwam, gaf ik hem de hand, en ik had direct 

het gevoel, ‘het gaat klikken tussen ons’. Ik mocht Eratkan wegwijs maken, 

en vlug bleek dat we toch wel gelijke karaktertrekken hadden: graag lachen, 

plezier maken, genieten van het werken met de dieren, maar ook het werk in 

de moestuin interesseert ons. 

Bovendien is Eratkan iemand ‘to the point’, wel met een hard karakter, anders 

was hij nooit gevlucht. Hij leert onze cultuur kennen, maar het tegenoverge-

stelde gebeurt ook; we eten regelmatig samen, bakken brood en veel meer…. 

Praktische zaken pakken we samen aan. Wat mij het meest opvalt, is zijn vlug-

ge inzicht om technische dingen uit te werken. Ook voor Eratkhan ben ik vaak 

een tolk, maar probeer vooral de administratie in België duidelijk te maken. 

Kort gezegd, we schieten heel goed met elkaar op. 

Totaal aantal werknemers (2016) in een  
inschakelingstraject:  31 (waarvan 12 in De Kleppe)

31OVM JAARVERSLAG 201630 OVM JAARVERSLAG 2016



0

1

2

3

4

5

6

12

13

Grafiek – Opleidingen klusjesploeg doelgroepmedewerkers

  2016

Totaal Neder-
lands

Frans Plakwerk Electric-
iteit basis

ICT

5.

Erkenning voor  
patrimonium-
activiteiten. 

Eind 2015 diende De Overmolen een dossier in om haar Brusselse activiteiten 

van onderhoud en beheer van patrimonium binnen de sociale economie te 

laten erkennen. Met een vruchtbaar resultaat. Dit leidde tot de aanwerving 

van een instructeur, een uitbreiding van onze werking op vlak van patrimo-

niumbeheer en ook een aanbod voor andere Brusselse organisaties voor hun 

bouwwerven. Onder meer Aksent, Child Focus, PAG-ASA en Minor-Ndako 

maakten reeds van dit aanbod gebruik. Dankzij deze structurering steeg onze 

omzet met ongeveer 20.000 euro en konden onze doelgroepmedewerkers 

competenties verwerven op vlak van plafonneren, pleister- en schilderwerken, 

tegel- en plintzetten, elektriciteit en groenonderhoud. Het aantal doelgroep-

werknemers steeg van 3 naar 5 tegen eind 2016.

“We zijn tevreden over de prestaties 
van elk van jullie mannen. Zij waren 
heel professioneel en we zullen in  
de toekomst ook niet nalaten om op 
jullie diensten verder beroep te doen’.
Getuigenis Child Focus

Onze doelgroepmedewerkers volgen opleidingen die georganiseerd 
worden in samenwerking met Lire et Ecrire, Tracé, BRC Bouw, Casa-
blanco en Groep Intro. Verhoudingsgewijs zijn er minder vormingen 
gevolgd door de klusjesploeg, omdat we voor dit luik tijdens het eerste 
jaar in de opstartfase zitten. De partnerschappen moesten geactiveerd 
worden en een strategie uitgewerkt. Dit zal vanaf het tweede jaar van 
de erkenning al anders verlopen.

Alle doelgroepwerknemers uitgestuurd vanuit het OCMW Brussel ne-
men deel aan een aantal standaardopleidingen georganiseerd vanuit 
het OCMW zelf. Dit gaat van informatiesessies over arbeidscontracten 
en de uitvoering ervan (afwezigheden, betaling, verlof,…) tot vorming 
over doorstroming naar de diensten die instaan voor de begeleiding na 
de uitvoering van het art.60 contract (Link, RVA, Actiris, vakbonden) 
en sollicitatietraining.

Doordat de klusjesploeg zich in het eerste jaar van de erkenning be-
vindt, zijn weinig mensen reeds uitgestroomd. Van de medewerkers 
die hun traject afgewerkt hebben, heeft:

 9 Een persoon deelgenomen aan een infosessie winkelbediende, georga-

niseerd door Groep Intro.

 9 Een persoon een opleiding gevolgd ‘remise à niveau générale’ en zal hij 

zich vormen tot elektricien.

De ploeg heeft een uitstap georganiseerd naar Recyclart, waar ze de 
ateliers hout- metaalbewerking en renovatie bezocht hebben.
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April
• In Brussel: Overlijden collega Mark Gilis.

• In De Kleppe: De eerste vakantiegroepen op bezoek in De Kleppe.

Op 2 april werd De Overmolen opgeschrikt door het verschrikkelijke nieuws 

over het overlijden van haar dierbare collega Mark Gilis.

Mark was de administratieve kracht van De Overmolen die meer dan 10 jaar 

de dagelijkse administratie opgevolgd heeft, en vooral zijn bijdrage geleverd 

heeft om onze gebouwen goed te beheren. Vele partners en collega’s toonden 

hun steun voor de familie en vrienden op de viering die door ons werd georga-

niseerd. Op die manier gaven we iedereen de mogelijkheid om samen afscheid 

te kunnen nemen van Mark.

Mei
• In Brussel: De medewerksters van Kompanie@home gaan op bezoek naar 

een crèche en een rusthuis.

• In De Kleppe: Gerda start als nieuwe vrijwilliger en doet de contacten met 

de groepen (boekingen, contracten, afspraken, facturatie, enz.). Gerda werd 

later verkozen tot vrijwilliger van het jaar 2016. 

Juni
• In Brussel: Start externe werven.

• In De Kleppe: Feestelijke opening van De Kleppe. 

Enkele maanden na de start van de nieuwe instructeur krijgt de 

klusjesploeg een opdracht binnen voor een externe werf. Aksent 

vzw is op dat moment bezig met de afwerking van een renovatie 

van hun nieuw dienstencentrum in Schaarbeek. Onze ploeg leert 

nauwgezet hoe een schilderswerf van begin tot het einde moet 

aangepakt worden en deed dit op een zeer professionele manier.

Gebeurtenissen
in 2016

Januari
• In Brussel: Start project Samenhuizen: bewoners hebben de woningen van 

de St. Jorissite betreden en wekelijkse ontmoetingsmomenten worden geor-

ganiseerd om elkaar beter te leren kennen.

• In De Kleppe: Officiële opening van de interactieruimte voor de organisatie 

van interactieve dieractiviteiten.

 Februari
• In Brussel: Aanwerving Charlotte Lohisse als trajectbegeleidster en instruc-

teur Pierre Van Baelen voor de klusjesploeg voor een verdere professionali-

sering van onze sociale economieprojecten.

• In De Kleppe: Montage- en poetsdagen naar aanleiding van de opening van  

De Kleppe.

Maart
• In Brussel: Lancering van de stadstuin op 

de St. Jorissite in Brussel. Bouw van kip-

penhok, hagen, heggen, en bakken om te 

tuinieren.

• In De Kleppe: Try-out weekend in De Kleppe 

met vrijwilligers, kinderen die reeds deel-

nemen aan de inclusiekampjes, personeels-

leden en personen met beperkingen.
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Juli
• In De Kleppe: Organisatie van meerdaags inclusiekamp om de kinderen uit 

de buurt ook de kans te geven kennis te maken met het boerderijleven en 

met het inclusieve karakter van ons project. Ook kinderen met een beper-

king participeren.

Augustus
• In De Kleppe: Op 29 augustus bracht minister van Welzijn, Jo Vandeurzen, 

een werkbezoek aan ons vakantiecentrum.

• Personeels- en vrijwilligersfeest.

September
• In De Kleppe: Na de drukke zomervakantie werd er geëvalueerd om zo te 

kunnen bijsturen waar mogelijk om zodoende een optimale dienstverlening 

op poten te kunnen zetten. We namen een enquête af bij de vrijwilligers en 

betrokkenen, er gebeurden evaluaties in de werkgroepen en alle  evaluaties 

van de verblijvende groepen werden gebundeld en verwerkt.

• In Brussel: In 2016 breidde De Overmolen-familie uit met verschillende 

nieuwe leden: Hakima Marbouh beviel van een dochter Yasmin, Saida  

Hamdan werd grootmoeder en verschillende doelgroepmedewerkers  

werden papa.

• Bezoek van Minister Pascal Smet, Brussels minister van onder andere  

cultuur, jeugd en sport. 

Oktober
• In De Kleppe: Aankoop van de sport-en spelkoffer, en snoezelkoffer voor 

gebruik door de vakantiegangers. Met dank aan stagiaire Lotte Mertens en 

aan de Lions voor de financiering.

• In Brussel: Lancering van een nieuw project rond het professionaliseren van 

patrimoniumbeheer voor Brusselse vzw’s. Met dit project gaan we de uitda-

ging aan om tot minder leegstand, meer rendement en meer know-how bij 

sociale organisaties te komen. Tine Miet Van Maele vervoegde hiervoor onze 

organisatie.

• In Brussel: Teambuildingsdag met een vorming rond het motiveren van 

doelgroepmedewerkers.

Vervolg op de volgende pagina ››
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November
• In De Kleppe: Kunstproject: Met enkele werk-

nemers en vrijwilligers leefden we ons in in de 

leefwereld van een persoon met een beperking. 

We maakten zelf een kunstwerk en kregen 

hiervoor zelf een beperking opgelegd. 

• In Brussel: Stichting Porta lanceert haar eerste 

hulpactie voor kwetsbare mensen. 16 personen 

kregen onder begeleiding van professionelen 

de kans om hun nieuwe woning in te richten 

met nieuw aangeschaft meubilair en andere 

uitrustingen. De begeleiding kwam tot stand 

via vzw Lhiving en vzw Le Relais de Ghoy.

December
• In De Kleppe: De eerste Kleppelaar is een feit. 

Een nieuw tijdschriftje voor onze schenkers, 

sponsors, vrijwilligers en betrokkenen.

• In De Kleppe: NETSKY op ‘Party for life’ georganiseerd door Jeugdhuis  

De Ressort.

• In Brussel: In 2016 mochten we onze trouwe collega Saïda Hamdan in de 

bloemetjes zetten. Zij werkt al 10 jaar bij ons en staat ons dagelijks bij voor 

het onthaal en de boekhouding. ‘De Overmolen is voor mij een bron van 

verrijking. Ik kan er mijn talenten ontwikkelen, De Overmolen neemt een 

belangrijke plaats in in mijn leven. ‘
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In de pers

Music for Life: 
50.000 euro voor De 
Kleppe 

—

Bron: http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/cul-
tuur%2Ben%2Bmedia/media/1.2850794

De Kleppe ontvangt 
haar A+-label van 
Toerisme  
Vlaanderen

—

Bron: Het Nieuwsblad, 9 december 2016 

Persbericht lancering 
innovatieve sociale 
economieprojecten, 
waaronder het project 
patrimoniumbeheer.

—

Bron: 04-10-2016 – Metrotime

Prinses Claire 
en Prins Laurent 
brengen een bezoek 
aan het project 
Samenhuizen op de 
St.-Jorissite.

—

Bron:  http://deredactie.be/cm/vrt-
nieuws/videozone/programmas/jour-
naal/2.43087?video=1.2580937 
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Organisatie- 
ontwikkelingen

Organisatorisch is in 2016 heel wat werk verzet om onze 
werking verder professioneel op de kaart te zetten. Onder 
begeleiding van vrijwillige coaches van Toolbox hebben 
we een nieuwe missie en visie ontwikkeld en onze stra-
tegische doelstellingen voor de komende jaren opgelijst. 

Een vernieuwd arbeidsreglement is verspreid en we hebben er hard aan ge-

werkt om een onthaalbeleid op poten te zetten. 

Al onze processen worden momenteel in kaart gebracht aan de hand van 

werkinstructies. Op die manier wordt het gemakkelijker om de verschillende 

taken te automatiseren, maar ook om verschillende mensen op te leiden. In 

een werking als De Overmolen is dit absoluut noodzakelijk, gezien we vaak 

heel wat personeelswissels moeten kunnen opvangen. 

Op niveau van de Kleppe hebben we via een participatief traject met de ver-

schillende stakeholders een nieuwe communicatiestrategie ontwikkeld, dat 

uitgemond is in een communicatiebijbel, met een nieuwe baseline, huisstijl en 

richtlijnen voor verschillende communicatiedragers. ‘Vakantie doet wonde-

ren’ is wat we vanaf nu voor De Kleppe uitdragen. 

De uitbreiding van de erkenning 

van onze PIOW (Plaatselijke 

Initiatieven voor de Ontwikkeling 

van Werkgelegenheid) voor het 

beheer en onderhoud van onze 

gebouwen heeft ervoor gezorgd 

dat we een parttime instructeur 

en een parttime trajectbegeleid-

ster hebben kunnen aanwerven 

sedert februari 2016. Zij helpen 

aan de verdere ondersteuning en 

uitbouw van de inschakelings–

trajecten van de klusjesploeg en 

het project van Kompanie@home. 

Eind 2016 ontvingen we het 

nieuws vanuit de Sociale Maribel dat we een toekenning krijgen voor het 

besteden van personeelsmiddelen voor het equivalent van 0,5 VT. Met deze 

toewijzing zorgden we voor de uitbreiding en verduurzaming van het contract 

van onze instructeur van de klusjesploeg, die sinds december voor 70 procent 

aan de slag is.

Onze sponsors

De Overmolen is opgericht in 1992. De Overmolen dankt 
haar realisaties aan een hele lijst aan organisaties, in-
stanties, instellingen en de vele particulieren die haar 
dromen mee helpen realiseren:

 9 Abdij der Trappisten Westmalle

 9 Actiris

 9 ASAP

 9 Basisschool Parike

 9 Baxter International Foundation

 9 Bekaert

 9 BOSS

 9 Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 9 CCB Italcementi group

 9 Cera

 9 Chiro Sint-Bartel

 9 De Trudy’s Cycling Team

 9 Euroclear

 9 Fidus

 9 Garage Antoine

 9 Gemeente Brakel

 9 Immogowy

 9 Jan De Nul nv

 9 Jeugdhuis De Ressort

 9 Jong CD&V

 9 KBC

 9 Koning Boudewijnstichting

 9 Landelijke Gilde

 9 Leo’s Herzele

 9 Lions

 9 Lions Youth Exchange

 9 Minister Vandeurzen

 9 OCMW’s (Brakel, Geraardsbergen, 

Brussel Centrum, Etterbeek en Dilbeek)

 9 Pixelrush 

 9 OEVER vzw

 9 Snoeiwerken Wouter Van Den Dooren

 9 Stad Brussel

 9 Studio Brussel – Music for life

 9 Technisch Instituut Sint-Jozef  

Geraardsbergen

 9 Toerisme Vlaanderen

 9 Vandemoortele electriciteitswerken

 9 Velt Brussel en Geraardsbergen

 9 VIVES Hogeschool

 9 Vlaamse Overheid

 9 Zorg voor gehandicapten vzw
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Ons patrimonium

Overzicht van het patrimonium in beheer van  
De Overmolen.

Eigendommen

Moutstraat 26, 1000 Brussel:  Huurder: Globe Aroma

atelier 

Moutstraat 28, 1000 Brussel:  Beheer: Baita

7 appartementen Huurders: sociale verhuring 

Hoveniersstraat 90-100 Koekelberg Huurders: CVO Lethas, vzw Buurtsport, 

 Federatie Marokkaanse verenigingen, 

 Jongeren tegen racisme, Jeunesse 

 Molenbeek, Intec, Brussels Brazilian 

 Jiu Jitsu Association

Lakenhuis, Lakensestraat 76,  Huurders: Brusselse Welzijns- 

1000 Brussel en Gezondheidsraad, Huis voor 

 Gezondheid, Mederi, Kenniscentrum 

 Woonzorg, Het Punt, Home Info, 

 Brussels Overleg Thuiszorg

Mandaathouder

Moutstraat 25, 1000 Brussel:  Eigendom: Annuntiaten Heverlee

5 appartementen Beheer: Baita

 Huurders: thuislozen

Cellebroersstraat 16, 1000 Brussel  Eigendom: VPW-Goede Bijstand

3-4e verdieping rode gebouw Huurders: De Lork (Indivo)

Idem, gelijkvloers gebouw blauw:  Huurders: In onderhandeling met het

cafetaria Rode Kruis

 

Directeur 
Sofie Vancoillie
De Overmolen is een broedplaats, 

een facilitator, een rots in de 

branding, een vaste waarde en 

tegelijk ook een warm nest.

Werknemer Jean-Marc
Ik zie twee belangrijke invloe-
den van De Overmolen voor 
mijn leven. De eerste is respect, 
hier word ik gerespecteerd door 
iedereen, door mijn instructeur 
of door de directeur, ik word echt 
behandeld op hetzelfde niveau 
als iedereen. Als ik op een dag 
zelf baas word, zal ik ook alle 
mensen zo respecteren! En het 
tweede is dat ik mezelf nu beter 
ken, dankzij ons werk en onze 
werven. Ik wist niet dat ik inte-
resse voor handenarbeid had. Ik 
heb nieuwe opportuniteiten voor 
mezelf ontdekt en ik wil verder 
in die richting gaan!

Vrijwilliger Frida
‘De Kleppe is synoniem van  
TEVREDENHEID naar:
 

•  mensen met een beperking 
maar ook naar hun begeleiders 
die zich geduldig inzetten voor 
hun welbehagen,
•  mensen die hier komen wer-
ken om (terug) opgenomen te 
worden in de maatschappij,
•  mensen (vrijwilligers) die 
samen opbouwen aan het slagen 
van het project De Kleppe.

Tevredenheid voor 
mezelf om iets terug te 
kunnen doen voor de 
maatschappij waarvan 
ik zelf heel veel gekregen 
heb.’
Frida

Werkneemster Tingting
Ik heb veel praktische zaken 

kunnen leren en uitproberen bij 

De Overmolen. Ik werk op het 

kantoor en ik dacht dat ik geen 

expert was in Word, Excel, enz. 

Maar andere medewerkers be-

schouwen mij als een expert op 

dit domein! 

Dus mijn werk bij De Overmolen 

heeft mij zeker zelfvertrouwen 

gegeven. Nu durf ik meer, en ik 

durf ook nieuwe zaken uitpro-

beren! 

Ons prikbord
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Vrijwilliger Gerda
De Kleppe is vooreerst een fan-

tastisch project. Dit oprichten is 

méér dan bewonderenswaardig.  

De Kleppe geeft mij energie en 

doet mij stilstaan bij het feit dat 

‘wij’ gezond zijn en niets tekort 

komen! Ook al ben ik er nog 

maar enkele maanden, ik kan De 

Kleppe niet meer missen.’

Coördinator Robin 
Ronsyn
Bijzondere vrijwilligers engage-

ren zich mee in onze werking. 

Sommige zorgen voor het onder-

houd 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 onmid-

dellijk resultaten ziet.

Ons prikbord

Vrijwilliger Martine
Dankbaar omdat ik elke keer 
opnieuw het vertrouwen kreeg 
om die glimlach bij de mensen te 
mogen ontdekken en te zien.
Met spijt laat ik het nu even voor 
wat het is.
De toekomst brengt een nieuwe 
kijk en dan zie ik wel...
Ik koester de mooie tijd en de 
herinneringen op De Kleppe. 
Ook al viel het weer tegen... de 
warmte was altijd aanwezig.

Klusjesman Pascal
De Overmolen heeft mij een kans 

gegeven om te werken. Ik had 

een moeilijk verleden en nie-

mand wou mij een kans geven. 

Maar ik heb nooit de hoop verlo-

ren, en nu dat ik werk, heb ik nog 

meer hoop. Ik zie zo veel deuren 

die voor mij open staan, en ik ben 

De Overmolen ook dankbaar voor 

de kans die ze me geven om extra 

opleidingen te volgen.

Ons prikbord

Vrijwilliger Paul

Beste Kleppevrienden,

2016 was een jaar om nooit te vergeten,

een hectisch en bewogen jaar,

een jaar van prille ontluiking,

een jaar van volledige ontplooiing.

2016 heeft ons veel geleerd,

vooral dat we nog veel te leren hebben,

dat we kunnen leren van mekaar,

en mekaar aanvullen is geen bezwaar.

2016 is eigenlijk maar de start

van heel wat kansen en mogelijkheden,

dat nieuw elan moet ons voortstuwen

om verder succes door te duwen.

2017 is alweer iets helemaal anders,

dat nieuw jaar schenkt nieuwe uitdagingen,

het doet hunkeren naar continuïteit,

wat moeiteloos kan met onze spontaniteit.

Daarom wens ik jullie allemaal voor 2017

veel geluk, liefde en een goede gezondheid,

strooi het rond met losse pols en vol overgave,

de wereld kan er alleen maar wel bij varen.

Klusjesman Michaël
Ik heb zo veel interessante men-
sen ontmoet bij De Overmolen, 
mensen die in mij geloven. Dank-
zij deze mensen heb ik nu nieuwe 
doelstellingen in mijn leven en ik 
wil mijn motivatie behouden. Ik 
heb ook mijn sociale leven terug 
gevonden. De fase waarin ik erg 
diep zat is achter mij. Ik zal zeker 
een job vinden!

Lieve Arijs was één van de vrijwilligers van het eerste uur. Samen met andere vrijwil-

ligers vanuit de parochie van Johnny De Mot, zette Lieve zich sinds 1995 in om op De 

Kleppe, toen nog Beneden Bethanië, groepen in armoede een vakantie aan te bieden. 

Lieve was een heel zorgzame vrouw. Enkele jaren geleden sloeg het noodlot toe en  

begon Lieve te dementeren. Zo kwam zij zelf terecht in de rol van zorgbehoevende.  

Lieve werd binnen de mogelijkheden nog betrokken bij activiteiten door de andere 

vroegere Kleppe-vrijwilligers. Zo kon Lieve eind juli nog mee genieten van een vakantie 

op De Kleppe. Lieve was te bed, maar het bed werd mee in de gemeenschappelijke ruimte 

geplaatst en ze was er ‘bij’. De zorg voor elkaar, de betrokkenheid, het verdriet en de 

vreugde… 2 maand later overleed zij…  

Afscheid 
van Lieve
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Zoektocht financiering dierenwerking en bij uitbreiding 
De Kleppe
• Om onze activiteiten in het socialiseren van dieren verder te kunnen zetten 

en bezoekers van het vakantiehuis contact met boerderijdieren te kunnen 

blijven aanbieden, is De Kleppe op zoek naar steun. Hiervoor richten wij ons 

naar bedrijven, fondsen en serviceclubs. Een van de voorlopige resultaten is 

de verkiezing van de dierenwerking van De Kleppe als pilootproject voor het 

nieuw opgerichte streekfonds van de Vlaamse Ardennen‘ Streekmotor 23’. 

In dit kader zal er ook een eerste ervaring zijn met crowdfunding via een 

online donatieplatform.

Kunstenwerking De Kleppe
• Vrijwilligster Christine De Pessemier maakt het perfecte huwelijk moge-

lijk tussen kunst en zorg door haar werkervaring zowel als verpleegster en 

als lesgeefster aan kunstacademies. Nu ze op brugpensioen is, wil ze haar 

eigen creativiteit en ervaring, via de kunstbeleving op De Kleppe, inzetten 

en doorgeven aan de deelnemers. In 2017 organiseren we een tentoonstel-

ling van de vele werken die onder haar begeleiding tot stand zijn gekomen. 

Daarnaast lanceren we een oproep aan kunstenaars uit de buurt om een 

kunstwerk te schenken die wij ten voordele van de Kleppe kunnen verkopen.

Project zorgtoerisme in de welzijnssector
• Dit project beoogt het succesvol uitbouwen van zorgtoerisme vanuit een 

welzijns- en kansarmoedeperspectief en vertrekt vanuit het uitgangspunt 

dat zorgtoerisme een onderdeel is van een traject tot het verhogen van wel-

zijn van kwetsbare zorgbehoevenden, in het bijzonder voor (gezinnen met) 

personen met een beperking en/of ouderen. Hiermee willen we aansluiting 

vinden bij zowel bijstands- en andere welzijnspartners, als bij armoedeorga-

nisaties. Een belangrijk element is ook de verdere uitbouw van onze vrijwil-

ligerswerking en het luik sociale tewerkstelling.

Vooruitblik
2017

Renovatie Lakenhuis en Hovenier
• In 2017 zullen we verder investeren om de staat van onze kantoorgebouwen 

het Lakenhuis en de Hovenier te optimaliseren. De werken die voorzien 

worden zijn onder meer gevelwerken, dakwerken, vervangen van enkel glas 

en vervanging van de verwarmingsinstallatie.

Samenhuizen bis
• We starten met de verbouwing van de 11 studio’s op de zolderverdieping 

van het hoofdgebouw op de St. Jorissite. Deze verbouwing kadert in het 

concept van de St. Jorissite om naast een coworking ook een cohousing 

site te maken. Deze 11 studio’s komen er om jongeren van Minor-Ndako 

en cliënten van Pag-asa betaalbare en comfortabele woningen te kunnen 

aanbieden, en hen te laten samenleven met studenten, een concept van 

cohousing dat bij Minor-Ndako/Juna te Aalst reeds heel waardevolle resul-

taten oplevert.

25 jaar Overmolen op 26 oktober
• Onze organisatie realiseert in 2017 reeds 25 jaar innovatieve sociale projec-

ten in de strijd tegen armoede in de hoofdstad en daarbuiten. Wij hebben 

mee vorm gegeven aan het Nederlandstalige Brusselse welzijnsveld en een 

30-tal organisaties opgericht. Met dit evenement willen we onze good prac-

tices in beeld brengen, ons verhaal vertellen, onze impact op de Brusselse 

samenleving in kaart brengen, en toelichten wat de toekomst ons brengt. 

Wij organiseren dit event samen met onze zonen en dochters Baita, Kennis-

centrum Woonzorg, Lhiving, Pag-asa, Minor-Ndako en Globe Aroma.

Patrimoniumbeheer
• We finaliseren het cocreatief proces met vzw Cosmos, Baita, Minor-Ndako, 

en de Vereniging Parochiale Werken, Goede Bijstand rond patrimonium-

beheer en lanceren een concreet initiatief voor Brusselse vzw’s om hun 

patrimonium efficiënter te kunnen beheren.
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2015 2016

Brutomarge 852.502 1.015.874

Huur-
inkomsten

Huurlasten VOTO-fonds

Grafiek – Omzet en andere bedrijfsopbrengsten

De Kleppe Kompanie
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Huur-
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Huur-
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VOTO-
fonds De Kleppe Kompanie PIOW

2014 337.881 107.595 263.940 3.387 1.420 21.192

2015 363.891 103.758 282.363 5.451 2.818 70.808

2016 344.333 74.479 293.206 127.037 3.981 83.763

  (vervolg tabel) 

Baxter Leader Giften
Geco-

premie
Recupera-

tie taxen Andere

2014 13.185 16.421 84.739 126.726

2015 41.280 22.216 12.600 92.094 139.209

2016 56.556 38.238 59.754 134.594 54.842

Tabellen – Omzet en andere bedrijfsopbrengsten

  2014

  2015

  2016

  2014

  2015

  2016
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2013 2014 2015 2016

0,54 0,59 0,49 0,57

2013 2014 2015 2016

1.741.581 1.547.643 2.988.549 2.385.059

2013 2014 2015 2016

2.066.272 2.201.589 2.814.794 3.182.512

2014 2015 2016

Aankopen 0 3.098 5.314

Diensten en goederen 289.506 280.919 319.396

Personeel 237.309 311.096 321.867

Andere 151.342 38.662 39.780

Financiële kosten 41.306 56.939 62.726

TOTAAL 719.463 690.714 749.083
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Tabel – Solvabiliteitsratio: verhouding eigen vermogen t.o.v. passiva

Tabel – Kosten

Grafiek – Verhouding kosten 2016
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  Verbouwing De Kleppe

  Inrichting De Kleppe

  Installaties De Kleppe

  Tuinaanleg De Kleppe

  Samenhuizen bis

  Stadstuin St. Joris

  Installaties 
     St. Joris / Lakensestraat

2014 2015 2016

Verbouwing De Kleppe 56.654 1.395.968 543.177

Inrichting De Kleppe 4.455 73.522

Installaties De Kleppe 2.353 26.283

Aanleg tuin De Kleppe 1.684 70.198

Samenhuizen bis 10.739

Stadstuin St. Joris 4.250

Installatis St. Joris/Lakensest 27.284 30.680

TOTAAL 56.654 1.431.744 758.879

Tabel – Investeringen
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Grafiek – Investeringen 2016
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De Overmolen vzw 

Cellebroersstraat 16 
1000 Brussel 

T. 02/513.09.99 
info@deovermolen.be 

www.deovermolen.be 
www.dekleppe.be

VU: Johnny De Mot, Bijstandsstraat 5, 1000 Brussel




