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“Bedankt voor de uitnodiging
voor 25 jaar OVM. Ik wist niet dat
de OVM zoveel ladingen dekt, het
was heel leerrijk en interessant
om aanwezig te zijn en de impact
te zien van 25 jaar hard werken
aan empowerment, sociale
cohesie en inzet voor de meest
kwetsbaren in de samenleving.”
Bezoeker van het evenement
‘25 jaar De Overmolen’
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Voorwoord
van de voorzitter – geïnspireerd op de speech
geschreven naar aanleiding van 25 jaar De Overmolen

Unia, Vgc, Ggc, Cocof, Vlaanderen, Deblock en Geens, Vandeurzen en Debaets,
Vandaag voor morgen, Samenhuizen bis:
Minor-Ndako, Pagasa en studenten met
handicap. Stiltetuin en binnentuin Sint

Uit naam van Gert Van Ransbeeck, Ludo Smeek-

Jorissite.

ens, Steef Corijn, Bert Anciaux en mezelf:
stichters. Uit naam van Annemie Rousseau, Luc

Overmolen – De Kleppe 2017-2018. Vakan-

Roose, Herwig Teugels en Jozef Broothaerts: de

tie doet wonderen, uitwerken inhoudelijk

huidige raad van bestuur. Uit naam van Sofie

en ruimtelijk, mensen uit de armoede

Vancoillie.

met autismestoornis, vakantie durven

Au nom de tout notre personnel et bénévoles,

en willen. Niet toegeven, kiezen en onze

stagiaires et étudiants, au nom de tous nos amis.

comfortzone verlaten!

En mon nom: Johnny De Mot.
De Afrikaanse gemeenschappen in BrusHartelijk welkom op 25 jaar De Overmolen. Een

sel, werkloosheid, schoolverlet, opleiding,

geschiedenis van vriendschap, durven, risico’s

generatiearmoede, onwetendheid, wat

nemen, kopen en lenen, emotie, kwaadheid,

niet weet niet deert. Samenwerking privé

cijfers, refugiés, SVK, Aids, jongensprostitutie,

en economische wereld, ondernemerschap.

nachtwerk; Cobra en Archiduc, wonen, kunst en

Porta-Stichting. Een huis, een thuis.

helen, Globe en Aroma, vakantie doet wonderen,

En zingeving - niet neutraal - nooit geweest

Korsakov, Samenhuizen, erkenningen, subsidies;

en zullen het nooit zijn. We hebben een

Verdomme verdomme hoe nu, hoe morgen? De

overtuiging, een kleur en een taal, voor

Kleppe, schoppen, wetteksten, overleg, verrechtsing

mensen en dingen.

en verbittering bestrijden; armoede en de arme
respecteren, MMM, Kenniscentrum Woonzorg,

Nu nieuwe Nederlandstalige website,

Minor Ndako, ESF Rainbow Economy, vergeten,

binnenkort Franstalig en met welkomver-

zonder papieren. Verantwoordelijkheid, SDF,

wijzing in 26 talen: 25 + 1.

straatbewoners, Maximiliaanpark, Anspachlaan;
wenen, handen reiken, vuisten maken, sterven,

Ca c’est Brussel. Ca c’est Vlaanderen.

begraven, loslaten en uit handen geven. Duur-

Dat is La Wallonie. Das ist België.

zaam, ecologisch, dieren, Nadine; Le Relais de
Ghoy en Cloclo, derde wereld en Derde Wereld-

Om te dromen en te klappen.

oorlog, al lang bezig…

Om te plannen en elkaar te zien.
Ongedwongen maar gedecideerd.
Om de noodzakelijke sociale meerwaar-

dachtzaam. Soms hoogmoedig en ook nederig

de…

en stil. Achter de schermen. Radicalisering en

En de maatschappelijke hefboom te zijn in

zingeving. Sporentrekken en klokkenluiden,

het verschil.

Luis zijn in pelzen en regelgeving, luizen doen

Dikwijls tegen de stroom in, maar over-

krabben…

tuigd van menselijke waarde en de nood-

Concurrentie, Hovenier, opleiding tweede kans,

zaak van risico’s.

derde kans, vierde kans… Wie zijn kans, Onze
kans. Koning Boudewijnstichting, Fondsen,

Dit is er voor het volgende jaar.

Toolbox.

Voor de volgende 25 jaar.

Geld… geld… altijd tekort, cijferen, besparen,

Proficiat DE OVERMOLEN.

kiezen en dus onbegrip. Dromen gerealiseerd,
nog vele dromen.
Vrede en verbindende communicatie, mildheid.

JOHNNY DE MOT

Mensenhandel, Pag-asa, Centrum Gelijke Kansen.

Voorzitter

BEELD © YMKE DEPREZ

Dwarsligger en dwarsliggers, profetisch, be-
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Wie zijn wij?

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

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 welzijnsen de socio-culturele sector. Heel wat Brusselse organisaties en
projecten vinden hun wortels in deze context. Op de volgende pagina’s een overzicht van de belangrijkste.
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Onze waarden
Durf
Wij willen die uitdagingen aanpakken die anderen nog niet
(op deze manier) behandelen.

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

Originaliteit
Wij bieden oplossingen 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.

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

OVM JAARVERSLAG 2017
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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 2019: 11 studio’s voor nietbegeleide 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.

Beheer van het al-inclusief en toegankelijk
vakantiecentrum De Kleppe

Ontwikkelen van vernieuwende sociale
projecten
Stichting Porta: fondsenwerving en opstart van
nieuwe projecten in de strijd tegen armoede.
Overkoepelen van het beheer van patrimonium
van sociale organisaties.
Job@Ubuntu: een project dat werkgevers en
Afrikaanse werkzoekenden dichter bij elkaar
brengt.
En andere initiatieven in wording…
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Organisaties die
ontstaan zijn uit
De Overmolen

MINOR-NDAKO
opvang van niet-begeleide
minderjarige asielzoekers.

PAG-ASA
opvang van slachtoffers van
mensenhandel.

KENNISCENTRUM WOONZORG
ontwikkeling van woonzorgzones 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.
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1.
De Overmolen
viert 25-jarig
bestaan

BESCHIKBAAR

"VAKANTIE
DOET
WONDEREN"

De Overmolen werd 25 jaar. In het kader van deze verjaardag, organiseerden we op 26 oktober in WIELS, het
Centrum voor Hedendaagse kunst in Brussel, een dag vol
interactieve activiteiten. Ook ging hier de OVM-documentaire in première, een retrospectieve over 25 jaar Overmolen en een blik op haar werking, geschiedenis en de
verwezenlijkingen van de organisatie en haar partners.
De Overmolen ontwikkelt creatieve en
duurzame projecten als antwoord op
verschillende uiteenlopende Brusselse
samenlevingsproblemen. In haar 25-jarig
bestaan zagen reeds meer dan 30 projecten
het daglicht, stuk voor stuk in het leven
geroepen om specifieke problematieken
zoals mensenhandel, werkloosheid of
kansarmoede aan te pakken. De organisatie en haar zes partners - BAITA, Job
Yourself, Pag-Asa, Globe Aroma, Lhiving
en De Kleppe - vierden het jubileum. Sofie
Vancoillie, directrice van De Overmolen:
BEELD © INNEKE VAN MECHELEN

“De Overmolen is ontstaan uit een initiatief
van vijf vrienden en door de jaren uitgegroeid tot een stabiele en daadkrachtige
organisatie. Dit jubileum is dan ook een mooi moment om onze verwezenlijkingen en die van onze partners, maar ook onze visie voor de toekomst in de
verf te zetten. Dit alles onder het motto 25 jaar bouwen aan hoop.”

De OVM-documentaire
Het event, dat officieel werd ingeluid door minister Pascal Smet en voorzitter
Johnny De Mot, ging van start met de première van de OVM-documentaire.

BESCHIKBAAR
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Van de hand van cameraman Silvio Ivicic, trakteerde deze documentaire de
aanwezigen op een originele inkijk in De Overmolen, het ontstaan en de beginjaren. Getuigenissen van cliënten en interviews vertellen dan weer meer over
de actuele werkingen.

Een nacht buiten op karton
Na de vertoning en een introductie door minister Sven Gatz, konden de bezoekers kennismaken met de partnerorganisaties die in de afgelopen 25 jaar in de
schoot van De Overmolen ontstonden. Zo liet Globe Aroma de bezoekers proeven van muziek van over de hele wereld, verzorgde Cosmos wereldse hapjes en
drankjes, kon er gespeeddatet worden met Minor-Ndako en kon je leren hoe
een konijn van De Kleppe als therapiedier gebruikt wordt.
Daarnaast ondervonden de bezoekers in levende lijve wat arm zijn betekent.
Ze konden praten met verschillende spilfiguren van De Overmolen, mensen
die ooit begeleiding en hulp gekregen hebben van de organisatie en met de
partnerorganisaties zelf. Meer nog, op het dakterras ervaarden ze zelf hoe het
voelt om op een stuk karton onder de blote hemel te moeten slapen. “Je kent
pas de problematiek, valkuilen en uitdagingen van armoede als je zelf hebt
ervaren hoe het leven op straat is”, vertelt Johnny De Mot, voorzitter van De
Overmolen en pastoor in Brussel. “Daarom hebben we ex-straatbewoners en
slachtoffers van armoede, mensenhandel of verslaving al die jaren nauw betrokken bij de werking van onze organisatie. Zij hebben er mede voor gezorgd,
en doen dat ook nog vandaag, dat we de nodige hulp kunnen bieden in Brussel
op maat van hen die door de mazen van het sociale vangnet zijn gevallen.”

BEELD 1+2+3 © INNEKE VAN MECHELEN
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2.
“Mijn kinderen
zijn trots op mij
omdat ik aan het
werk ben”
Maak kennis met Dada Kambaji. Deze vrolijke dame is
enorm opgetogen dat ze het team van De Overmolen
mag vervoegen: “Ik wilde absoluut hier werken en nergens anders.” klinkt het bij haar. En wij? Wij zijn natuurlijk meer dan blij om de enthousiaste Dada in ons team
te mogen verwelkomen!
Dada is een alleenstaande moeder met drie trotse kinderen én een vriend.
“In de toekomst gaat hij misschien wel mijn echtgenoot worden.” lacht Dada
om daarna over te schakelen naar het onderwerp over haar nieuwe baan bij
De Overmolen, waar ze het team van Kompanie@home zal versterken. Naar
eigen zeggen had ze meteen een positief gevoel toen ze de eerste keer langskwam op kantoor voor haar sollicatiegesprek. De sfeer op het bureau, het
welkomstpakket dat elke nieuwe werknemer ontvangt, het respect dat tussen
de collega’s heerst: het zijn allemaal aspecten waardoor Dada zich hier meteen
thuis voelde. Zelfs het gesprek met de directie was vlot verlopen! De bewondering die Dada koestert voor De Overmolen maakt dat ze nergens anders wilde
werken. Ze was zelfs zo vlijtig om een e-mail naar directeur Sofie Vancoillie
en naar trajectbegeleidster Charlotte Lohisse te sturen om haar interesse voor
het project Kompanie@home en de motivatie om daarvoor te werken nog eens
in de verf te zetten. Het was voor haar dan ook spannend afwachten tot het
OCMW haar uit haar lijden zou verlossen en haar het bericht zou geven dat ze
wel degelijk geselecteerd was.

15

Een dolblije Dada startte midden oktober met haar gloednieuwe baan als medewerkster bij Kompanie@home. Aan het einde van haar allereerste werkdag
stelde ze zelf voor om extra opleidingen te volgen zodat ze haar job nog beter
zou kunnen uitvoeren. Van engagement gesproken! Door op bezoek te gaan
bij de cliënten heeft Dada trouwens ontdekt dat ze eigenlijk heel graag met
ouderen werkt. Zowel zijzelf als de cliënten van Kompanie@home gaan dus
een heuglijke tijd tegemoet. En Dada’s drie deugnieten? Die waren natuurlijk
supertrots op hun werkende mama!

Hakima Marbouh
Medewerkster Kompanie@home

OVM JAARVERSLAG 2017
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Kompanie@home
Het project Kompanie@home ging het laatste jaar in van haar erkenning. 2017
werd het jaar waarin onze organisatie beslist heeft om verder te investeren in
de uitbouw van dit project, doelgroepmedewerkers en cliënten uit te breiden
en een vacature te lanceren voor een instructeur die het project een nieuw
elan kan geven.
Onze organisatie heeft ook een aanvraag ingediend om erkend te kunnen worden als Vlaamse oppasdienst, maar de bekendmaking van het resultaat volgt
pas begin 2018.
De beslissing en de motivatie om met dit project verder te gaan heeft te maken
met een bezoek aan Gammes, de grootste oppasdienst in Brussel, die al meer
dan 15 jaar strijdt voor de erkenning van het beroep en hiervoor de nodige
lobbying doet. We hebben geconstateerd dat zij hun werking geprofessionaliseerd hebben en dat ze sterk investeren in de opleiding en vorming van de
medewerkers in speciale statuten, wat de samenleving ten goede komt, maar
dat na deze werktrajecten mensen niet officieel als thuisoppas kunnen werken
omdat het beroep niet erkend is.
Anderzijds hebben we geconstateerd dat wij toch complementair zijn aan hun
werking, omdat we én andere doelgroepmedewerkers de kans geven om een
werkervaring op te doen in de zorgsector, én ook kwetsbare senioren bereiken
die anders aan hun lot worden overgelaten. Een dubbele impact dus.
We hebben ons team ook kunnen uitbreiden naar enkele mannen, wat in deze
sector niet zo evident is. Het jaar werd afgesloten met de aanwerving van de
nieuwe parttime instructrice voor het project. Met onderstaande grafieken
geven we een beeld van de werking van Kompanie@home.

Getuigenis

Vanessa
“Toen ik bij mevrouw J. aankwam, verbaasde het me dat ze de deur
niet beantwoordde aangezien ze kort tevoren nog had gebeld. Ik legde mijn oor tegen de deur en riep nog eens luid mevrouw J.’s naam.
Zo kwam het dat ik een zeer zacht gekreun hoorde: mevrouw J. was
gevallen door tegen de tafel te botsen en kon niet meer bewegen.
Snel belde ik naar de hulpdiensten, die spoedig mevrouw J. kwamen
ophalen. Later heb ik ze bezocht in het ziekenhuis; een bijzonder
emotioneel moment want mevrouw J. bedankte me uitvoerig omdat
ik haar van meer moeilijkheden had gered.”

OVM JAARVERSLAG 2017
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Grafiek – Aantal begeleide cliënten 2017
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Grafiek – Nieuwe en vaste cliënten
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Grafiek – Cliënten gestopt of gestorven
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Uit deze grafieken kunnen we een aantal
conclusies trekken:
• De werking in 2017 was gelijklopend aan de werking van 2016. Het aantal
doelgroepmedewerkers en cliënten bleef ongeveer gelijk.
• De meeste cliënten zijn trouw en de tevredenheid van de cliënten is hoog.
• Er worden weinig samenwerkingen stopgezet. Drie cliënten zijn gestorven
in 2017.
We werken sedert 2017 ook nauw samen met de Lork in het kader van het
project Samenhuizen. Hier begeleiden we de doelgroep van mensen met een
mentale beperking die zelfstandig wonen. We hebben in 2017 vooral ingezet
op het kwaliteitsvol begeleiden van onze cliënten en het in stand houden van
het bestaande project.

19

“De dankbaarheid die je van
cliënten krijgt, is het mooiste
cadeau van deze job.”

“Een tijdje geleden maakten we
kennis met een nieuwe artikel
60-medewerker: Patricia. Maar
Patricia was bang omdat ze
nog nooit eerder had hoeven te
werken. Die angst ging zover dat
ze zich soms verstopte op het
toilet. Het project Kompanie@
home heeft echter haar leven
volledig veranderd. Pas door
met ouderen te werken, heeft
ze geleerd hen ook te zien in de
maatschappij. Nu staat ze zelfs
spontaan haar plaats af in de
bus of helpt ze hen de straat over
te steken!”
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Grafiek – Opleiding medewerkers Kompanie@home
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Rebecca
“Een bezoek bij mevrouw Eliza is altijd zeer hartelijk. Op een dag
belde ik bij haar aan, maar zonder succes: er kwam geen reactie. Van
op de gang kon ik echter een koffiegeur waarnemen: mevrouw Eliza
had dus al koffie gezet voor ons. Door mijn harde kloppen en roepen
deed mevrouw uiteindelijk toch open. Toen ik binnenstapte in haar
appartement, rook ik meteen een doordringende gasgeur. Blijkbaar
had mevrouw Eliza, toen ze koffie wilde zetten in haar kleine keukentje, per ongeluk een gaskraantje opengedraaid. Zelf had ze dat
echter niet gemerkt doordat ze de gasgeur eenvoudigweg niet kon
ruiken. Ik heb het kraantje toegedraaid en mevrouw Eliza op het hart
gedrukt voortaan goed op te letten als ze in de keuken werkt!”
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Klusjesploeg en
patrimoniumbeheer
In 2017 konden we de ploeg van infrastructuur en kluswerken bestendigen en
uitbreiden met enkele nieuwe administratieve krachten. Deze personen beheren mee het patrimonium administratief en worden opgeleid om huurlasten
te berekenen, onderhoudscontracten op te volgen, meetstanden te registreren,
techniciens te ontvangen edm. Dit betekent dat we nu ook met een ander profiel
van doelgroepmedewerkers kunnen werken. Mensen die reeds opgeleid zijn of
jong zijn, en nog te weinig werkervaring hebben, of die zich willen omscholen.
Het aantal medewerkers van deze activiteit is van 4 personen eind 2016 gegroeid
naar 8 personen eind 2017. We hebben de uren van de instructeur van de klusjes-

Grafiek – Opleidingen ploeg beheer en onderhoud
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ploeg ook kunnen uitbreiden naar 70% omwille van de toekenning van sociale maribelsubsidies. Hierdoor kunnen we onze omkadering verbeteren en optimaliseren.
Belangrijke werven die we in 2017 gerealiseerd hebben:
99 Hovenier: afbraak van oude ramen, afwerking na plaatsing van de nieuwe ramen, elektrische bekabeling van de rolluiken.
99 Pag-asa: plaatsing nieuwe gemeenschappelijke keuken.
99 Sint-Jorissite: afschuren en schilderen houten ramen, afwerking kleine
lokalen, afbraakwerken.
99 Child Focus: plaatsen van plinten en vloerbekleding.

Onze medewerkers hebbben terug wat meer vormingen gevolgd en meer competenties verworven in de bouw en in het beheer van gebouwen.
Naast de opleidingen die hierboven worden opgelijst, nemen alle doelgroepmedewerkers 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.

Doorstroom van de medewerkers
In 2017 hebben 10 medewerkers hun traject bij ons afgewerkt. Met drie anderen is het traject vroegtijdig beëindigd. De bereikte resultaten met de andere
medewerkers zijn:
99 1 medewerker heeft een vast contract onbepaalde duur als onthaalmedewerker bij de gemeente van Jette.
99 1 medewerkster is in begeleiding bij Vokans en is actief als vrijwilligster.
99 1 medewerkster werkt haar opleiding boekhouding af.
99 1 medewerker werkt als arbeider bij Ferrero in Luxemburg.
99 2 medewerkers worden verder opgevolgd door de dienst LINK, waarvan
1 bezig is met zijn praktisch examen om zijn rijbewijs te halen.
99 1 medewerkster is bezig met een opleiding logistiek assistente.
99 1 medewerker kan als tijdelijk medewerker aan de slag bij 1 van onze
partnerorganisaties.
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Grafiek – Aantal werkervaringstrajecten
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Grafiek – Doorstroomgegevens
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Activiteiten in de trajectbegeleiding
99 Uitbouw contacten met de dienst Link om de doorstroom ernaartoe te
verzekeren.
99 Bezoek Cosmos op 24/01: rondleiding en bespreking beroepsmogelijkheden na het einde van het contract bij de Overmolen.
99 Observatieles van de trajectbegeleider bij het Huis van het Nederlands
‘Kennismaking met het Nederlands’.
99 Bezoek aan sociale economieprojecten van ‘Recyclart’ met de klusjesploeg.
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3.
De Kleppe
erkend als Groene
Zorginitiatief
Naast zorgvakanties, sociale tewerkstelling en sociale
therapie met boerderijdieren, is De Kleppe nu ook een
erkend Groene Zorginitiatief. Hiermee is De Kleppe één
van de eerste erkende initiatieven binnen het nieuwe
ministerieel besluit van 20 februari 2017.
De Kleppe is het toonbeeld van een inclusieve werking. Robin Ronsyn: ‘Mensen
die zelf nood hebben aan zorg en structuur, gaan binnen de werking ook zorg
dragen voor anderen. De Kleppe wordt gedragen door een klein team en versterkt door 7 personen in een sociale tewerkstelling en meer dan 50 vrijwilligers waarvan enkele met een kwetsbare achtergrond of met een beperking. In
De Kleppe kijken we naar de mogelijkheden van de mensen want een beperking is er pas, als je het ook zo benoemt.’
Binnen de interne werking betrekt De Kleppe dikwijls personen die ergens
anders niet altijd welkom zijn. Zo ook personen die niet sterk genoeg zijn voor
een maatwerkbedrijf of reguliere sector, maar waarvan hun mogelijkheden
onvoldoende zouden benut zijn in een dagcentrum. Tot nog toe is er echter
geen financiële return hiervoor vanuit de overheid of de personen zelf. Door
de erkenning als Groene Zorginitiatief, wordt hier een kleine stap in de goede
richting gezet.
‘Vanuit het systeem van de Persoonsvolgende Financiering (PVF), zullen enkele personen met een mentale beperking en/of autisme terecht kunnen in De
Kleppe voor hun dagbesteding. Deze mensen zullen ingeschakeld worden in
de dagelijkse werking met de dieren en op het buitendomein. Hiervoor betalen
deze mensen vanaf 2018 dan een kleine dagvergoeding vanuit hun persoonsvolgend budget.’, aldus Robin Ronsyn, coördinator van De Kleppe.
2017 is een try out jaar. Er komen reeds enkele jongeren met een beperking
naar De Kleppe om mee te draaien in de dagelijkse werking. In dit testjaar
komen deze jongeren gratis naar De Kleppe voor de dagbesteding. Maar uiteraard komen hier wel kosten bij kijken. Kiwanis Zottegem steunde de opstart
van dit project met een schenking van €3000.
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De Kleppe
bezetting 2017
Doelgroep
Begeleiders van doelgroep
Niet-doelgroep

21,5%

51%
27,5%

Aantal overnachtingen

Tevredenheid

6500 overnachtingen in 2017.
Dit maakt een bezettingsgraad
van 37,5% voor het 1ste volledige
jaar.

In 2017 hebben 40 groepen het
verblijf op De Kleppe geëvalueerd. We behalen een prima
tevredenheidsscore van 8,5/10.

Bereik doelgroep

Citaten

78,5% van de vakantiegangers
komt uit de beoogde doelgroepen
(personen met beperking en/
of in armoede) waaronder 51%
effectief doelgroep en 27,5%
begeleiders.
21,5% is niet-doelgroep al dan
niet jeugdgroepen.

‘Jullie doen dit met passie en
inlevingsvermogen en dat wordt
ten zeerste geapprecieerd.’
— Tempelhof
‘Zeer mooie plek voor mensen
met een beperking, waar ze
zichzelf kunnen zijn en tot rust
komen; elke deelnemer was in
de wolken.’
— Schoonderhage
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4.
De Kleppe, mijn
tweede leven.
Het verhaal van
Rik.
Rik heeft al een hele weg afgelegd in het leven, een weg
met vele successen, maar ook tegenslagen. Rik behaalde zijn diploma, had zijn eigen bedrijf, een mooi huis en
een gezin. Enkele jaren geleden sloeg het noodlot toe:
stopzetting van het bedrijf, relatieproblemen, financiële
moeilijkheden en zware medische problemen. Rik is een
sterk man en heeft gevochten, maar de samenloop van
omstandigheden heeft hem gekraakt en getekend. 2 jaar
geleden kwam Rik terecht bij De Kleppe en nu is hij terug
de sterke man vol energie, met zelfvertrouwen en met
een groot hart voor de organisatie.
Hoe ben je in De Kleppe terecht gekomen ?
In de periode dat ik mijn eigen importzaak heb moeten stopzetten, had ik ook
privé- en gezondheidsproblemen, wat er uiteindelijk toe geleid heeft dat ik
door het OCMW in het art. 60-statuut werd geplaatst. Ik had de mogelijkheid
ingeschakeld te worden in de Kringloopwinkel of in De Kleppe. Ik werd ter verkenning in De Kleppe ontvangen door coördinator Robin en dat klikte meteen.
Wat doe je in De Kleppe?
Mijn takenpakket is gegroeid doorheen de tijd. Ik ben gestart in een uitvoerend
administratieve en logistieke functie. Door mijn sterke motivatie, loyaliteit en
werklust, kreeg ik steeds meer taken en verantwoordelijkheden toevertrouwd
binnen het administratieve en logistieke luik van de organisatie.
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Wat betekent De Kleppe voor jou ?
Ik was van in het begin enorm gecharmeerd door het project. Alles moest nog
zowat beginnen qua nieuw concept en die uitdaging van de enorme variatie
aan werk beviel me terstond. Ik wist meteen dat ik hier mijn know-how en ervaring kon uitspelen. Gelukkig kon ik het bestuur van de VZW De Overmolen
hiervan ook overtuigen, want De Kleppe betekent ondertussen heel veel voor
mij. Ik kan hier mezelf in kwijt in een ontspannen sfeer waarin je, ondanks de
drukke agenda, kan samenwerken met mensen van diverse origine en achtergrond, met of zonder samenwerkingservaring. Mezelf zowat als rechterhand
voelen van Robin, maakt het alleen maar compleet, vooral te weten dat het
wederzijds is. Ondertussen is De Kleppe mijn tweede leven geworden.
Hoe zie je de toekomst nog ?
Ik word volgend jaar 59, krijg binnenkort een G-IBO statuut met aansluitend
een statuut op langere termijn. Ik hoop hier te kunnen blijven werken tot mijn
pensioengerechtigde leeftijd. En ik weet nu al dat ik dat tot de laatste dag met
evenveel overtuiging zal doen.
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Gebeurtenissen
in 2017
Januari
• De Kleppe ‘fietsvriendelijk logie’: De Kleppe medewerkers en vrijwilligers
bouwden een overdekte fietsenstalling voor 30 fietsen. Het gebouw, de
voorzieningen en de omgeving, zijn ideaal voor fietsvakanties. De Kleppe
voldoet nu ook aan de voorwaarden om een fietsvriendelijk logie te zijn.
• De Overmolen: nieuwe start voor De Overmolen met de aanwerving van
collega Lejo Fonteyn als verantwoordelijke van het secretariaat en het patrimonium. Met zijn uitgebreide achtergrond is Lejo de ideale collega om ons
in de toekomst goed door ons patrimoniumbeheer en onze bouwplannen te
gidsen.

Februari
• Kunsttentoonstelling ten voordele
van het goede doel: De Kleppe organiseerde een tentoonstelling en
verkoop van kunstwerken gemaakt
door in het vakantiecentrum
verblijvende gasten, aangevuld
met meer dan 50 kunstwerken geschonken door kunstenaars uit de
regio Geraardsbergen-Brakel-Lierde-Oudenaarde.
• In Brussel: Afscheid van André
Bombeeck, ex-werknemer en vrijwilliger van De Overmolen.
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Maart
• Vormingstweedaagse ‘Dieren in de
zorg’: Begin maart ging de eerste
vormingstweedaagse van het jaar
door. Jaarlijks organiseren De Kleppe en Vives samen 4 vormingspakketten.
• Brussel: Organisatie van een reeks
van workshops tuinieren in de
stadstuin van St. Joris, in samenwerking met Velt.

April
• REVA BEURS: Op 20, 21 en 22 april
van dit jaar heeft de 15e Reva-beurs
heeft plaatsgevonden in Flanders
Expo in Gent. Deze reva(-lidatie)
beurs richt zich naar mensen met
een beperking en hun familie, professionele hulpverleners, mantelzorgers e.a.. Zo’n 160 exposanten
versterkten informatie over dienstverlening, zorg, zorghulpmiddelen
e.a. Ook De Kleppe had er een stand
en viel vooral op door de interactie
met konijn Florie als eyecatcher. Op deze beurs hebben we vele tientallen contacten gelegd met geïnteresseerde families en professionele zorgverleners.
• Brussel: Opening nieuwe gemeenschappelijke ruimte voor de bewoners van
Samenhuizen en voor gebruik sitepartners en externe organisaties.
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Mei
• De Kleppe: Lanceringsmoment Streekmotor23: Op 2 mei vond de lancering
van Streekmotor23 plaats. Heel wat prominenten waren aanwezig. De
Kleppe wordt gezien als voorbeeldproject met de ideale uitstraling om
het streekfonds te lanceren. Streekmotor is een nieuw fonds dat het
bedrag dat via crowdfunding ingezameld wordt, verdubbelt. Dankzij
het promoten van de crowdfunding
door de vele partners en vrijwilligers, haalden we maar liefst €5200
op! Streekmotor23 legde hier €5000
bovenop. Met dit geld kon de dierenwerking in 2017 deels gefinancierd
worden.
• Brussel: Onze voorzitter Johnny De Mot neemt ons mee op verkenning naar
belangrijke plaatsen in de geschiedenis van 25 jaar De Overmolen, voor de
documentaire die we gemaakt hebben voor ons jubileum.

Juni
• De Kleppe erkend als Groene Zorg initiatief (zie artikel 3, pagina 24)
• In Brussel: Organisatie van cocreatie-workshop voor het project ‘professioneel beheer van patrimoniumbeheer in samenwerking met Baita, Cosmos,
Minor-Ndako en vzw Parochiale Werken
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Juli
• Een drukke, maar deugddoende zomerperiode: Een zomer met volle bezetting, wekelijkse belevingsdagen, Kleppe-kampjes,
enthousiaste vrijwilligers en bovenal tal van
personen met een beperking die op De Kleppe de tijd van hun leven beleven.
• Zomerfeest St. Jorissite: Bewoners, kinderen
en werknemers ontmoeten elkaar en vieren
feest.

Augustus
• 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.
• Brussel: Eerste deel renovatie ramen Hovenier.
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September
Bilterijst komt langs en maakt
voor de tweede keer een prachtige fotoreportage. De mooiste
foto’s werden tentoongesteld
tijdens 25j OVM en worden gebruikt voor tal van publicaties.
• Brussel: Lancering nieuwe
huisstijl en website OVM,
opgemaakt met de hulp van
vrijwilligers Dirk, Cheyenne
en Peter.

Oktober
• Vormingsdag Natuurbeleving:
In samenwerking met De
Helix, De Vroente en Zonnelied
werd een vormingsdag rond
natuurbeleving georganiseerd.
• 26 oktober: 25 jaar
De Overmolen: We vierden niet
alleen ons 25-jarig bestaan
met een evenement, maar
maakten ook een heuse documentaire over De Overmolen,
De Kleppe, Minor-Ndako, Pagasa, Lhiving, Globe Aroma en Job Yourself.
Deze documentaire is te bezichtigen via volgende link:
https://www.youtube.com/watch?v=4lsetiRm44c
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• Fotoreportage: Fotografe Lisa
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November
• Eerste editie van De Kleppetoeren lokt meer dan 700
deelnemers! Op zaterdag 18 november organiseerden
de vrijwilligers van De Kleppe een dag met diverse
activiteiten waarvan de opbrengst integraal gaat naar
de werking van het zorgvakantiecentrum en de zorgboerderij. De Kleppetoeren, dat was:
99 600 deelnemers voor het eetfestijn
99 150 wandelaars
99 Tientallen rondleidingen in het vakantiecentrum
99 Twee benefietoptredens van Kindertheater Jeuk
en van Jimmy Colman
99 De overhandiging van de gift van 2500 euro van
vzw Hippoc via een persmoment
99 En nog veel meer!
• Brussel: Teambuilding met de collega’s. In de voormiddag kregen de collega’s een vorming rond competentiemanagement en leiderschap en in de namiddag
gingen we onder leiding van een deskundige gids van
Brukselbinnenstebuiten op verkenning door de wijk ‘De Marollen’.

December
• De Warmste week: Ook in 2017 kon De Kleppe niet
ontbreken tijdens De Warmste week van StuBru.
Basisschool GoCentrum Geraardsbergen, secundaire school Stella Matutina Brakel en Huis van de
Mens Zottegem, organiseerden warme acties.
• Goedkeuring project job@ubuntu: In december
kregen we het nieuws dat we konden van start
gaan met ons nieuwe project job@ubuntu, waarmee we de kloof tussen de Afrikaanse diaspora en
de tewerkstellingssector willen aanpakken. We
hebben hiervoor collega Billy Kalonji aangeworven
die de uitvoering van dit project in goede banen zal
leiden.
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In de pers

Opiniestuk van
voorzitter Johnny De
Mot n.a.v. 25 jaar De
Overmolen
—
Bron: https://www.vrt.be/vrtnws/nl.permalink.1509460313828/
Voor de volledige tekst, zie bijlage
achteraan het jaarverslag.

De Overmolen viert
25-jarig bestaan
—
Bron: https://www.hln.be/regio/
brussel/de-overmolen-viert-25-jarigbestaan~a15ab64b/

Bestrijding van
discriminatie bij
aanwerving wordt
uitgebreid met 16
Brusselse projecten
—
Bron: http://www.didiergosuin.brussels/nl/
nieuws/emploi/de-bestrijding-van-de-discriminatie-bij-de-aanwerving-wordt-uitgebreid-met-zestien
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Streekfonds zet
inwoners en bedrijven
aan om lokale
initiatieven te steunen
—
Bron: 3-5-2017 – Het Nieuwsblad

De Kleppe erkend
als Groene Zorg
initiatief
—
Bron: 9-8-2017 – Kerk & Leven
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Organisatieontwikkelingen
De professionalisering van onze werking blijft een belangrijk aandachtspunt. Gezien de grote diversiteit aan
activiteiten en het kleine personeelskader, waarmee we
heel veel werk moeten verzetten, is het, is het belangrijk
om onze processen efficiënt en duidelijk te krijgen. Na
de formulering van onze missie, visie en waarden hebben we onze strategie verder verfijnd. Aan de hand van
een SWOT-analyse komen we voor de Overmolen uit op
vier grote uitdagingen voor de komende jaren. Hieronder
overlopen we in grote lijnen welke acties ondernomen
zijn om aan deze uitdagingen tegemoet te komen.

1. Professioneel beheer patrimonium
• Organisatie vormingen in het kader van het project ‘efficiënt patrimoniumbeheer’ rond inventarisatie en onderhoud van gebouwen.
• Automatiseren van aanpassen van huurindexering.
• Automatiseren van afrekening huurlasten voor onze huurders.
• Inventariseren van ons patrimonium als voorbereiding op conditiemetingen.
• Start database taken klusjesploeg en opvolgsysteem en afstemmen
werking klusjesploeg met secretariaat.
• Volgen van vormingen rond afstellen van verwarmingssystemen,
• Opstart samenwerking Odissee Hogeschool voor stagiair facility
management.
• Ontwikkelen van reservatiesysteem voor verhuur van gemeenschappelijke ruimtes.
• Database van alle bestaande documenten van onze Brusselse gebouwen.

2. Professioneel beheer organisatie
• Centrale database voor beheer contacten.
• Afwerken onthaalbeleid voor nieuwe art.60 en medewerkers.
• Nieuwe communicatiestijl: nieuw logo, nieuwe stijl, nieuwe website.
• Uitwerken policy rond het financieel beheer van de organisatie.
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• Opmaak intern reglement raad van bestuur.
• Nieuw organigram.
• Vorming rond Key Performance Indicators en aanzet om hiermee van start
te gaan.
• Vorming selectie en recrutering van nieuwe medewerkers en competentiemanagement.
• Definiëren kerncompetenties van de organisatie en start van de opmaak
van competentieprofielen.
• Lancering vacature medewerker strategie en vermarkting met de bedoeling
de omzet te verhogen.

3. Professionaliseren van sociale economie
• Opmaak visie rond sociale economie.
• Vacature instructeur kompanie@home.
• Overzichtstabel trajectbegeleiding.
• Uitbreiding van doelgroepmedewerkers.

4. Innovatieve projecten omkaderen en faciliteren
• Job@ubuntu is een project die ontstaan is in de Afrikaanse gemeenschappen van Brussel. Om dit te kunnen opstarten en vorm te geven, treedt de
Overmolen op als projectdrager en facilitator. Het project werd in december goedgekeurd en zal opgestart worden in 2018.
• Ondersteuning activiteiten kwetsbare alleenstaande moeders. Een groep
vrouwen die in precaire situaties leven komen samen op de St.-Jorissite en
krijgen ondersteuning voor de ontplooiing van activiteiten die voor hen
het leven wat leefbaarder maakt. De Overmolen ondersteunt hen om deze
activiteiten waar te maken.
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Organisatieontwikkelingen
(vervolg)

Voor De Kleppe hebben we een aparte oefening gehouden
en zullen we de komende jaren de werking verder uitbouwen op basis van drie grote beleidsuitdagingen.
1. Toegankelijkheid en betaalbaarheid van De Kleppe
• Installeren van een codeklavier in De Kleine Kleppe zodat dit gedeelte nu
ook kan afgesloten worden.
• Verdere inrichting van kamers en sanitair, aanpassing signalisatie voor
blinden en mensen met autisme.
• Aanschaf van een nieuwe tillift en douchestoelen.
• Evaluatie en aanpassing van het prijzenbeleid.
• Uitbreiding van ons giftenbeleid.

2. Uitstraling en bekendheid van de Kleppe
• Nieuw label als ‘fietsvriendelijk logie’ door de bouw van een fietsenstalling
en enkele kleinere aanpassingen. Bekendmaking naar de doelgroep van
fietsers en wandelaars via wedstrijden, artikels in tijdschriften, nieuwsbrieven.
• Digitaal nieuwsbriefsysteem voor verschillende doelgroepen.
• Organisatie van een verkoop van gedoneerde kunstwerken, van kunstenaars in de regio en van mensen met een beperking.
• Deelname aan de REVA beurs (grootste Belgische beurs voor mensen met
een beperking).
• Lancering van een nieuw lokaal crowdfunding-initiatief waarbij de Kleppe
als pilootproject mocht dienen.
• Organisatie van diverse activiteiten tijdens de Warmste Week.

3. Professionalisering van de werking van De Kleppe
Dit sluit aan bij de bovenstaande punten rond professionalisering van de
organisatie.
• Bijsturing dienstverlening.
• Erkenning ‘groene zorg initiatief’.
• Opstart welzijnsbeleid De Kleppe.
• Herstructurering van de professionele werking en lancering van de vacature
‘Verantwoordelijke strategie en vermarkting’.
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Onze sponsors
De Overmolen is opgericht in 1992. De Overmolen dankt
haar realisaties aan een hele lijst aan organisaties, instanties, instellingen en de vele particulieren die haar
dromen mee helpen realiseren:
99 CD&V Brakel

99 Actiris

99 KBS

99 Brussels Hoofdstedelijk Gewest

99 Proarto

99 Koning Boudewijnstichting

99 Hippoc vzw

99 Oever vzw

99 firma Jan De Nul

99 Lions Geraardsbergen – Brakel

99 Garage Antoine

99 Lions Youth Exchange

99 Orthomedica

99 Rotary Brakel – Zwalmvallei

99 Pixelrush

99 KIWANIS Zottegem

99 VELT Brakel

99 Euroclear

99 Stella Matutina

99 Music for Life

99 Go Centrum

99 Jeugdhuis De Ressort

99 Huis van de Mens Zottegem

99 vzw Ommekaar

99 vele privé giften

99 Streekmotor23

99 Vlaamse gemeenschap, coördinatie

99 WTC De Evervrienden
99 Leo’s Herzele

Brussel
99 Vlaamse Gemeenschapscommissie

BEELD © LISA BILTERIJST

99 Abdij van Westmalle
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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:

1000 Brussel

Huis voor Gezondheid, Mederi, Home
Info, Brussels Overleg Thuiszorg, 		
Kenniscentrum Welzijn, Wonen en Zorg

De Kleppe, Everbeekplaats 4,
9660 Everbeek: beneden

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)

Sint Joris, gelijkvloers

Huurders: Rode Kruis

blauw gebouw
Le Relais du Ghoy

Mede-eigenaar
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Ons prikbord
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Francine, vrijwilliger
De Kleppe:
Vrijwilliger zijn is geluk delen met anderen. Als je naar huis stapt, moe maar
tevreden, omdat je iets gedaan hebt
voor anderen.
Ik en Lieve werken met de geitjes. Er
was een jongen in de groep, met een
aangepaste rolstoel. Hij zat veel hoger
dan in een gewone rolstoel. Dus kon
hij niet echt actief meewerken. Zijn
begeleidster zei: het geeft niet , ik zet
mij wat opzij. Naast de piste liepen onze

Gert-Jan

3 ezels Vicko, Mieneke en Fientje op de

derdejaarsstage gelopen in het

wei. Vicko kwam met zijn kop op de

kader van de opleiding facility

jongen wrijven. Ik heb nog nooit zo een

management. Ik ben terecht-

gelukkige jongen gezien. De begeleid-

gekomen in een fantastische

ster trok foto’s. En zo was het toch nog

organisatie met een gepassi-

een aangename namiddag voor de
jongen. Dat dieren mensen aanvoelen
daar geloof ik in… En mensen met een

oneerd team dat zich elke dag

beperking zijn ook altijd dankbaar. En

toekomst te bieden. Het was

daarom ben je vrijwilliger… Om geluk te

een ervaring die ik nooit zal

delen met anderen.

vergeten en waar ik zowel op

“Ik heb bij De Overmolen mijn

opnieuw inzet om mensen die
het moeilijk hebben een betere

professioneel als op interpersoonlijk vlak enorm veel heb
geleerd.”

VAKANTIE DOET
WONDEREN
Bye 2017, je mocht er zijn
Kom maar af 2018
We zijn er klaar voor.
Meer dan ooit.

Schoonderhage,
gast op De Kleppe:

Namens het De Kleppe-team

“Zeer mooie plek voor mensen met een
beperking, waar ze zichzelf kunnen zijn

Paul, vrijwilliger

en tot rust komen; elke deelnemer was
in de wolken”
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Ons prikbord
Paul Saegerman, voorzitter
Stuurgroep De Kleppe:

Hoe was 2017 in De Kleppe ?
Eenvoudig:
aaien – aanpassen – aansporen – accepteren – adviseren – afwassen – begaan
zijn – begeleiden – bekomen – bijstaan –
conditioneren – dulden – dweilen – enthousiasmeren – factureren – feliciteren
– geduldig zijn – gelukkig zijn zien – genieten – glimlachen – gras maaien – horen
– inchecken – informeren – interveniëren
– inventariseren – invriezen – klussen –
koesteren – kuisen – leiden – luisteren
– mailen – meeleven – moed inspreken –
oogsten – ontvangen – opgelucht zuchten
– opleiden – opvangen – planten – poetsen
– prospecteren – ramen lappen – repareren
– rondleiden – rondrijden – samenwerken –

Cheyenne, vrijwilliger
De Overmolen

« Zo’n vijf maanden heb ik als
vrijwilliger bij vzw De Overmolen
gewerkt, en eerlijk gezegd: ik had
me geen betere jobplaats kunnen
wensen. Vanaf het eerste moment
voelde ik me door de collega’s
aanvaard en Sofie, de directrice, schrok er niet voor terug om
me zelf verantwoordelijkheid te
geven. De boeiende leermogelijkheden, de vele kansen en de
prachtige ervaring die ik hier
heb kunnen opdoen neem ik dan
ook met grote dankbaarheid mee
naar de toekomst. Ik ga hier zeker
ooit nog solliciteren! »

schilderen – selecteren – soep maken – tasten – telefoneren – terechtwijzen – troosten – twijfelen – uitchecken – uitmesten
– uitplanten – verplanten – verwelkomen –

werkwoorden – De Kleppe is werkwoorden-

Een reactie van
‘Binnenstebuiten’,
gast op De Kleppe

rijk – De Kleppe is mensenrijk – De Kleppe

Wij genoten voor de tweede keer van

is wonderlijk – vakantie is wonderlijk

een 3-daags kamp op De Kleppe met

verwerken – verzorgen – voederen – voelen
– wandelen – wieden – werken – woorden –

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 barbecueën.”
-”De wandeling met de ezels. Ik kon in
een rolstoel zitten!”
-”De goede douche.”
Wij komen zeker terug!
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Ons prikbord
Hakima
Ik werk bij de Overmolen sinds november
2010. De vzw heeft me deze waardevolle
kans geboden via een contract van bepaalde duur en vanaf dag één heb ik me er welkom gevoeld. De Overmolen is mijn tweede
thuis geworden, alsof ik er een kind van
een grote familie ben. Ik voel me er een
belangrijk onderdeel van het geheel. Ik
heb hier al heel wat interessante mensen
ontmoet die mijn kennis verrijkt hebben.
Niet alleen heb ik mezelf, de echte Hakima
ontdekt, maar ook wat ik rondom mij kan

Suleyman
Ik herinner me nog goed mijn eerste
dag bij De Overmolen, op 16 september 2017, en de buitengewone manier
waarop ik er werd ontvangen. De
teamleden zijn er heel open-minded
en stellen je snel op je gemak, zodat je
je er heel vlug thuis voelt.

verbeteren.

Ik ben in de wolken, want naast de
aanvullende lessen Nederlands,

Voordat ik deze baan kreeg, wist ik niet

krijg ik de kans op het werk dagelijks
de taal met mijn Nederlandstalige

wat sociaal contact inhield. Nu weet ik dat
ik in deze sector wil blijven werken. De
Overmolen heeft me geholpen om mijn
stem te ontdekken. Dankzij Sofie kan ik me
een beter beeld van de toekomst voorstellen. Ik heb echt de indruk een steentje
bij te dragen aan De Overmolen. In alle
oprechtheid heb ik het gevoel dat de Overmolen steeds meer vooruitgang maakt
en dit geeft me vertrouwen in mijn eigen
toekomst.

collega’s te oefenen. Bovendien is het
werk hier heel divers en compleet,
wat mijn algemene bekwaamheden
ten goede komt en waardoor ik verschillende taken aankan. Op professioneel gebied ben ik socialer geworden en heb ik meer begrip gekregen
voor anderen en hun verscheidenheden.
Bovendien kan ik mijn studies boekhouden hier in de praktijk uitoefenen. Dit is heel nuttig voor mij, voor
het geval ik later zou beslissen in
deze richting verder te gaan.

Tempelhof op een
belevingsdag op De
Kleppe:
“Jullie doen dit met passie en inlevingsvermogen
en dat wordt ten zeerste
geapprecieerd”
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Vooruitblik
2018
Renovatie Lakenhuis en Hovenier
• In de Hovenier voerden we al de helft van de renovatiewerken uit. In 2018
pakken we ook de voorkant aan en krijgt het gebouw een nieuwe elan door
de nieuwe ramen en inkomhal.
• De renovatie van het Lakenhuis is uitgesteld doordat enkele huurders
gefusioneerd zijn en ook het interieur willen renoveren. Hiervoor is een
architecte aangesteld en kan het bouwdossier stilaan opgemaakt worden.

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 resultaten oplevert.

Job@ubuntu
• Dit is een nieuw project waarmee De Overmolen van start gaat. In het
voorjaar van 2017 contacteerden enkele sleutelfiguren van de Afrikaanse
Gemeenschappen te Brussel onze organisatie met de vraag om hun projectidee
te ondersteunen en de realisatie ervan te faciliteren. Het project wordt
uitgevoerd vanuit de vaststelling dat werkloosheid van Zwart-Afrikaanse
werkzoekenden als specifieke doelgroep 3 à 4 keer hoger is dan het landelijk
gemiddelde. Langs de kant van werkgevers en werkzoekenden analyseren
we een gebrek aan kennis van elkaars wereld. Aan de hand van onderlinge
dialogen en de ontwikkeling van een vormingspakket, willen we de kloof
tussen beide werelden kleiner maken. Dit project werd goedgekeurd door
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar we zijn nog op zoek naar verdere
financiering om dit project te kunnen uitbreiden.
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De Kleppe
• Na anderhalf jaar operationeel te zijn, is het belangrijk om ons businessmodel
te herbekijken en nieuwe mogelijkheden te onderzoeken. De wereld van het
zorgtoerisme staat voor vele uitdagingen door de omschakeling naar een
nieuw systeem van financiering, waarbij niet langer voorzieningen en instellingen een budget krijgen voor de hulp aan personen met een beperking,
maar de personen zelf hun eigen budgetten kunnen beheren. Doordat toeristische logies niet in aanmerking komen om de budgetten te besteden, is
het een grote uitdaging om op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden om
deze doelgroepen te bereiken. Samen met onze nieuwe verantwoordelijke
strategie en vermarkting zullen we deze en andere uitdagingen waarvoor
we staan om ons vakantiecentrum rendabel te maken in kaart brengen en
een nieuwe strategie uitwerken die het project verduurzaamt.

BEELD © LISA BILTERIJST
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BIJLAGE
Opiniestuk Johnny De Mot
naar aanleiding van
25 jaar De Overmolen

Johnny De Mot is pastoor in de
Bijstandskerk in Brussel en voorzitter
van de projectontwikkelingsorganisatie De Overmolen.

Zelfredzaamheid
schuilt aan het
eind van de regenboogeconomie
We leven met z’n allen in een knusse verzorgingsstaat.
Graag of niet, we betalen met het idee dat iedereen er
uiteindelijk beter bij vaart. Wanneer we in onze zoektocht
naar welvaart zelf geconfronteerd worden met armoede,
steken we de hand niet in eigen boezem maar wijzen
we liever met de vinger. En die wijst dan makkelijk naar
vadertje staat. Inderdaad, het is aan de overheid om de
sociale en economische bouwstenen van het pad naar
welvaart te leggen, maar het is aan ons allen om het samen te bewandelen.
Vaak zijn we te laks om zelf het goede voorbeeld te geven en dat geldt ook voor
de armen. In onze hoofdstad struikel ik over de vuiligheid van de straatbewoner, maar in mijn engagement als hulpverlener, struikel ik over zijn je-m‘en
foutisme en de overtuiging dat een ander het moet opkuisen zolang hij zelf
niet verzorgd wordt.
We ervaren armoede als een bedreiging voor onze samenleving, maar ook de
armen zelf maken zich argwanig breed in de lange wachtrij naar beterschap.
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BEELD © INNEKE VAN MECHELEN

Een thuis is een recht
en geen beloning
In mijn streven als pastoor naar solidariteit en naastenliefde, betreur ik de
verruwing van onze maatschappij en het extremistisch discours, ongeacht
links of rechts.

Armen voor armen
Toch zijn er armen die wel de handen uit de mouwen willen steken. Ik ken er
heel wat. Voorlopig wordt hun meerwaarde nog niet erkend en het in handen
nemen van de strijd tegen armoede wordt hen nog te vaak uit de handen genomen. Zij kennen uit ervaring nochtans de valkuilen en de sterktes van zij die
op straat leven of slachtoffer zijn van mensenhandel of prostitutie. Ik leef en
werk vanuit mijn roeping, maar mijn oplossingen zijn niet altijd de oplossingen die deze mensen nodig hebben.
Dit proces vergt naast vertrouwen ook heel wat tijd en die nemen we te weinig.
Het kapitalisme heeft ons zo gevormd dat we niets meer geven zonder snel
iets terug te verwachten. Deze ʻvoorwathoortwatʼmentaliteit staat haaks op
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het caritatief denken. De strijd tegen armoede begint bij wederzijds respect en
dat beseffen verschillende Belgische grootbedrijven eerder dan onze politici.
Werknemers van Torfs werken niet graag in hun schoenwinkels omwille van
de airco maar wel door een werkfilosofie geënt op de identiteit van elk personeelslid.

Housing first
In mijn vormingstijd hebben ze me wijsgemaakt dat als ik braaf zou zijn, ik
in de hemel rijstpap met gouden lepeltjes zou kunnen eten en de lieve Heer
al mijn zonden zou vergeven ... Tja, dat is zever. Hetzelfde geldt voor iemand
die in een krot leeft. Je kan die persoon niet eerst doen ijveren voor kleren,
vorming, werk, geld en een thuis en pas nadien misschien een kans op geborgenheid en stabiliteit. Omkadering is nodig van bij het begin.

De strijd tegen armoede
begint bij wederzijds
respect en dat beseffen
verschillende bedrijven
eerder dan onze politici.

Dat bewijzen ze in het Verenigd
Koninkrijk met Housing First.
Deze aparte maar beproefde
aanpak voorziet ʻeerstʼ een thuis
omdat het een recht is en niet
op het einde als een beloning.
Daklozen krijgen een stabiele
thuis en intensieve individuele
ondersteuning en vanuit die
basis worden ook andere problemen opgelost.

De Overmolen gelooft hier ook in. Daarom hebben we onder meer ons vakantiecentrum De Kleppe opgericht. Voor we timmeren aan de weg terug voor zij
die door het sociale vangnet zijn gevallen, gaan we met hen op vakantie. Ze
ervaren weer de geur van verse lakens, het genot van een warme douche of het
plezier van een plons in het zwembad. Een week vakantie geeft hen de kracht
om te denken: “Dit wil ik bestendigen.”

De sprong naar zelfredzaamheid
De Overmolen werkt nu al 25 jaar als Brusselse projectontwikkelingsorganisatie rond verschillende domeinen en problematieken. We helpen daklozen,
drugsverslaafden, slachtoffers van mensenhandel en prostitutie... Elk van
hen doorloopt een doorgroeitraject maar dat is nooit voltooid. Een levensparcours is geen stijgende rechte lijn maar een met hoogtes en laagtes en meer of
minder nood aan ondersteuning of een vangnet. Velen behouden daarom ook
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de banden met onze organisatie. Meer nog, sommigen begaan bewust stommiteiten om in ons netwerk te kunnen blijven, omdat ze er zich geborgen en
veilig voelen.
Rondom ons zien we veel andere initiatieven om die drempels verlagen, af
en toe ook in de politiek. Zo kregen we
deze week het nieuws dat zelfstandigen,
werknemers die minstens 4/5 werken
en gepensioneerden vanaf volgend jaar
als vrijwilliger 500 euro per maand
onbelast kunnen bijverdienen. Een stap
in de goede richting. Of nr. 123 in de Koningstraat in Etterbeek, een voorbeeld
van legaal squatten. Hier leeft een ge-

In onze wereld is er
niets zwart of wit,
behalve wat in de wet
geschreven staat.

meenschap van bewoners samen op basis van duidelijke interne afspraken. Er is een systeem dat een winwinsituatie
oplevert voor alle partijen. Het pand vervalt niet en wordt bewoond en onderhouden. Dergelijke initiatieven zouden meer moeten worden aangemoedigd
door de overheid. Het is legitiem omdat het zinvol is.
Laat ons daarom evolueren naar een regenboogeconomie. In onze wereld is
er niets zwart of wit, behalve wat in de wet geschreven staat. Aan de ene kant
is er de witte economie waarin alles gedeclareerd is en aan de andere kant de
zwarte waarin niets wordt aangegeven. Ik zie hiertussen een regenboog. Geen
grijze zone maar contrasten van diverse mogelijkheden die voor iedereen een
stabielere financiële basis kunnen creëren en de armen onder ons de kans op
zelfredzaamheid kan bieden die ze verdienen.

BESCHIKBAAR

"VAKANTIE
DOET
WONDEREN"

Uitnodiging 25 jaar Overmolen

BESCHIKBAAR
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Samenvatting
financiën

Tabel & grafiek – Balanstotaal

2013

2014

2015

2016

2017

3.381.847,00

3.749.323,32

5.803.342,38

5.567.570,98

5.817.799,49

2014

2015

2016

2017

6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
2013
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Tabel & grafiek – Materiële vaste activa

2013

2014

2015

2016

2017

3.346.154,00

3.255.529,57

4.455.471,30

4.897.828,17

5.035.053,33

2014

2015

2016

2017

6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
2013

Tabel & grafiek – Afschrijvingen op materiële vaste activa

2013

2014

2015

2016

2017

224.270,00

195.226,12

272.112,90

316.522,09

339.802,06

2013

2014

2015

2016

2017
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300.000
200.000
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Tabellen – Omzet en andere bedrijfsopbrengsten

Brutomarge

2016

2017

1.041.213,79

1.149.221,22

Huurinkomsten

VOTOfonds

De Kleppe

PIOW

Giften

Gecopremie

2015

363.891,26

282.363

5.451,42

70.807,8

12.600

92.093,66

2016

344.332,57 293.205,96

127.036,67

83.763,13

38.238,39

59.753,85

2017

421.053,21

181.731,14

83.763

80.866,41

78.218,08

299.676,87

Grafiek – Omzet en andere bedrijfsopbrengsten
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Tabel – Eigen vermogen

2015

2016

2017

2.814.793,85

3.182.512,19

3.475.154,07

2015

2016

2015

2.988.548,53

2.385.058,79

2.342.645,42

Tabel – Vreemd vermogen

Tabel – Solvabiliteitsratio: verhouding eigen vermogen t.o.v. passiva

2015

2016

2017

49%

57%

60%
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Tabel – Kosten

2015

2016

2017

3.098,18

5.314,13

5.792,94

280.918,65

319.395,93

299.587,16

Personeel

311.096,16

321.866,89

380.609,48

Andere

38.662,04

39.779,92

37.240,40

Financiële kosten

56.938,96

62.726,30

53.796,67

690.713,99

749.083,17

777.026,65

Aankopen
Diensten en div. goederen

TOTAAL

Grafiek – Kosten
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Grafiek – Verhouding kosten 2017

1%

Aankopen
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5%

39%
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Tabel – Investeringen

2015

2016

2016

1.395.968,11

543.177,48

282.941,73

Inrichting De Kleppe

4.455,00

73.551,87

3.289,75

Installaties De Kleppe

2.353,45

26.283,03

5.971,64

Aanleg tuin

1.683,87

70.197,72

Verbouwing De Kleppe

Samenhuizen bis

10.738,75

Stadstuin St. Joris

4.250,00

Installaties St. Joris/Lakensest

27.283,99

30.680,11

7.653,25

2.348,56
171.529,07

Investeringen Hovenier

TOTAAL

1.431.744,42

758.878,96

Tabel – Totaal investeringen
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OVM JAARVERSLAG 2017

57

Grafiek – Investeringen 2017

Verbouwing De Kleppe
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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

