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MAA

APRFEB

JAN

 Zoals elk jaar viert Lejo zijn verjaardag met
een traktatie, op social distance deze keer. 
(zie foto)

In 2021 werken we meer dan ons lief is van
thuis uit. 

                    in 
vogelvlucht
 2021

Met onze projecten zetten we ons in voor 
een rechtvaardige en solidaire  wereld.
(21 maart = dag tegen discriminatie)

Terwijl de lente in volle bloei is,
wordt telewerken de norm, alweer.
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JUL

JUN

MEI

De Kleppe krijgt een prachtige
houtoven!

De laatste hand voor onze huidige 
kantoren op het 4de verdiep op de 
Sint-Joris site wordt gelegd. 

Onze vrijwilligster Chantal, 
geeft lessen Nederlands aan team 
Kompanie@Home .

6.



OKT

SEP

AUG

Afscheid Sofie Vancoillie

Teambuilding Doelgroepmedewerkers
Kompanie@Home te Blankenberge

Ouderendag 
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DEC

NOV

De stabiliteitswerken op de Sint-Joris site zijn afgerond. 
Klaar voor 2022! 

De jaarlijkse vrijwilligersmarkt was, ondanks alles,
een succes!
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Voorwoord
van onze voorzitter

Brussel,

Voorzitters gebruiken het voorwoord van het jaarverslag traditiegetrouw
om te danken en of grote wijzigingen in werking te vermelden. Daarvoor
moet U deze keer naar mijn nawoord kijken achteraan.

Voor U aan de lezing van dit jaarverslag begint mag - moet omwille van de
omstandigheden – ik hommage brengen aan Sofie Vancoillie.

Dat had ik liever niet moeten doen maar het sterven van Sofie verdient alle
respect en roept veel dankbaarheid en gemis op.

Dankbaarheid voor deze klasse madam die onze directeur was; fierheid als
ik als voorzitter met haar ergens mocht verschijnen: elegant,
communicatief, verstandig en wereldburger dat was ze.

Zij bracht De Overmolen in nieuwe wateren, trok lijnen en kernwaarden.
Keek over de grenzen van vroeger en durfde in die zin initiatief te nemen.

Wij twee waren het zeker niet altijd eens: voor de één teveel stenen, voor
de ander teveel structuur. Gelukkig zijn directeur en voorzitter/raad van
bestuur geen kloon van elkaar maar spelers met ieders eigen opdracht en
taak. En pas dan wordt er goed gespeeld en gewonnen; en dat hebben we
met Sofie gedaan: gewonnen …

…maar ook verloren …: het zwarte gat in je binnenste werd groter en groter
en niemand, niemand was bij machte je daarin te helpen Sofie …met alle
respect en begrip …wij hebben verloren.

Dank Sofie, dank.

Dank Sam, Woor en Zita, gezin in goede en slechte tijden; voor jullie trouw
en zorg.

Johnny De Mot
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Voorwoord
van onze voorzitter
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onverhoopt
vinden we langs de berm
een boom een bank
een luifel
van lindenloof en lommer
daar zullen we pleisteren
wanneer het leven niet langer gelijke tred houdt
en de gesprekken dorsten in onze droge kelen
we zullen er brood en adem opdienen
voelen hoe de jenever het middaguur dichtschroeit
daarna zullen we weer opstaan
want eens voorbij de bocht 
glooit zacht een verderop

une valse triste - I - 
ter plaatse rust

 

hoe anders is het stilhouden
bij de laatste rustplaats waar de regen ongenadig gutst
en we in hoopjes samenklitten
rond een gapende wonde
hier zullen wij de moed opgraven
om neer te leggen
wie werd opgehouden
morgen te bestaan

hoe moeten wij hier aarden 

-

Goedele Miseur



Kompanie@Home





Kompanie@Home
 is een aanvullende

thuiszorgdienst voor
kwetsbare ouderen, met als

doel dat ouderen zo lang
mogelijk thuis kunnen blijven

wonen. 

Kompanie@Home
in 2021

Ook in dit woelig jaar van het vele thuiswerken, stonden onze medewerkers klaar
om onze klanten zo goed mogelijk te helpen waar nodig was. Boodschappen doen
en gezelschap bieden via telefonische gesprekken werden dagelijkse kost. Al
konden we door de versoepelingen geleidelijk aan terug het ‘normale’ takenpakket
uitoefenen. 

Kompanie@Home is altijd ook een tewerkstellingsproject geweest. Medewerkers in
een werkinschakelingstraject worden begeleid naar een professionele carrière in
de zorgsector. Sinds 2019 werd de aanvullende thuiszorg ook aangeboden door
vrijwilligers in het kader van Kompanie@Home bis.

In 2021 werden Kompanie@Home en Kompanie@Home bis geïntegreerd tot één
equipe die de senioren begeleidt met doelgroepmedewerkers èn vrijwilligers.
Daarnaast worden nu ook vrijwilligers ondersteund in een inschakelingstraject. Dat
wordt mogelijk gemaakt door het project van de Koning Boudewijn Stichting:
‘Trampoline, sterk in vrijwillig werk’. Dit project heeft als doel om vrouwen met een
migratieachtergrond uit te nodigen om een vrijwilligers werkervaringstraject te
volgen. Via die weg kunnen zij gemakkelijker aan de slag in het reguliere
arbeidscircuit.

Tijdens de vrijwilligersmarkt in oktober 2021, maakten we kennis met een aantal
nieuwe vrijwilligers. Gelukkig, want ook de nieuwe aanvragen van klanten komen
vlot binnen. Ter ondersteuning van dit nieuwe elan krijgt K@H in 2022 naast een
eigen bureau ook een nieuwe huisstijl en eigen website.  
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uren

uren

aantal begeleide 
ouderen

vrijwilligers

doelgroepmedewerkers

4072

8429

67

26

17

Kompanie@Home
in 2021
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Interview met Fatima, 
een vrijwilligster van K@H

In februari 2021 maakten we kennis met Fatima. Deze jonge vrouw uit Angola met een
hart voor ouderen zocht naar een plek waar ze ervaring kon opdoen. Dit interview
maakten we in het kader van de jaarlijkse week van de vrijwilliger die telkens plaatsvindt
tijdens de eerste week van maart.

"Sinds mijn aankomst in België in 2018 volgde ik gedurende 1 jaar en 6 maanden, een
intensieve opleiding als zorgkundige. Na mijn opleiding kreeg ik meteen een job als
zorgkundige bij i-mens. Maar omdat mijn visum plots werd stop gezet kreeg ik geen
oranje kaart meer. Hierdoor kon ik niet meer werken. Omdat ik niet kan stilzitten en
wachten op een nieuw visum, vond ik via het internet een job als vrijwilliger bij
Kompanie@Home. Ik zou graag verder willen werken als zorgkundige. Maar niet in een
ziekenhuis. Ik vind het veel fijner om mensen te helpen met hun dagdagelijkse taken,
dan om in een ziekenhuis injecties te geven. Ik kreeg ook een cursus om om te gaan met
ouderen die dementeren. Daar leerde ik vooral geduldig te blijven. Want ondanks de
vele dromen die ik heb, neem ik wat er komt. Voor mij moet er niet veel gebeuren om
ècht gelukkig te zijn. Niet elke dag is een zondag, zeggen ze bij ons. Als ik mijn visum
terug heb en hier een leven kan opbouwen, ben ik al blij. Ik heb altijd graag gezorgd voor
ouderen. Er was een cliënt die me onlangs zei: jij bent onze herinnering van nu, ik ben
jullie herinnering van vroeger."

Voorlopig heb ik dankzij De Overmolen, alles wat ik nodig heb. Ik ben deze organisatie
ontzettend dankbaar dat ze mij de kans hebben gegeven om er te kunnen zijn en dat ik
iets kan doen wat ik graag doe.

Kompanie@Home
in 2021

16.



In de lift van onze Sint-Joris-site komen we Natascia Cool regelmatig tegen. Altijd met
een vriendelijke “goedendag”. Na een hersenbloeding in 1999 raakte ze deels verlamd.
Ze kwam zo bij de Lariks* terecht en woont sinds 2017 op onze Sint-Joris site. Zo
kwamen we met haar in contact bij Kompanie@Home.

Intussen is ze zowel klant als vrijwilligster geworden. 

“Ik ben een èchte geboren Brusselse, afkomstig uit Elsene. Met een Italiaanse moeder
en een Franstalige vader die ook hoogleraar Frans was, weet ik dat het in een stad als
Brussel erg handig is om meerdere talen te kennen. "Taal is ook één mijn grootste
passie en ik spreek vijf verschillende talen; Frans, Nederlands, Engels, Spaans en
Roemeens. Wist je trouwens dat ‘compagnie’ van het Latijnse 'cum pane' wat
‘samen brood eten’ betekent, afkomstig is? "

Natascia is een zeer zelfstandige vrouw en vraagt niet veel.  “Soms heb ik wat hulp
nodig met het klaarmaken van eten, bijvoorbeel met het snijden van groentjes of
bij het dragen van de boodschappen.” Voor Natascia betekent Kompanie@Home veel
meer dan alleen gezelschap houden. Ondanks haar beperking gaat ze als vrijwilliger elke
zaterdag voor 3u langs bij een 94 jaar oude bedlegerige dame om die gezelschap te
houden.

“Ik heb een tijdje in een depressie gezeten en door vrijwilligerswerk te doen, heb ik
gemerkt dat het me motiveert om er te zijn voor iemand anders.”

Dat Natascia een sterke, kranige dame is een understatement. We koesteren haar als
vrijwilligster en als klant. Een reden te meer om haar even “in the spotlight” te zetten,
niet? Bedankt Natascia en nog veel succés de komende jaren! 

*De Lariks, is een vzw die activiteiten organiseert waarin het beschut wonen voor personen met
psychiatrische problemen centraal staat. Ze zorgen ervoor dat mensen met een beperking de kans
krijgen om toch hun dagelijkse bezigheden te kunnen doen en waar nodig, psychologische hulp
krijgen.

Kompanie@Home
in 2021
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Patrimonium-
beheer





 
De realisatie van huisvesting voor sociale

organisaties en hun kwetsbare doelgroepen is de
bestaansreden van De Overmolen.  In zijn

dertigjarig bestaan heeft De Overmolen dan ook
een behoorlijk patrimonium uitgebouwd in het

Brussels gewest. Dat patrimonium omvat
woningen, kantoren voor organisaties, ateliers,

sportaccommodatie, enzovoort.
 
 

In 2021 heeft De Overmolen zijn strategische focus
op patrimonium herbevestigd. Onder het motto
“bakstenen met een missie” zal gewerkt worden

aan de uitbouw van zorgzame sites die een
trekkersrol kunnen spelen bij de ontwikkeling van

zorgzame buurten. 
 

Om die inhoudelijke missie te schragen is het
belangrijk dat het patrimonium op een
professionele manier beheerd wordt : vlotte
administratie, regelmatig onderhoud, duurzame
renovaties, proactief huurderbeheer,… Samen
met Admin en Klusploeg zal het
Patrimoniumbeheer verder versterkt worden
zodat op termijn ook andere organisaties
kunnen gecharmeerd worden om het beheer
van hun patrimonium aan De Overmolen toe te
vertrouwen.

Patrimoniumbeheer
in 2021

Sint-Joris site

't Lakenhuis

verbouwingen aan de Passerstraat

20.



gelegen in de Cellebroersstraat 16
8000 m2 nuttige oppervlakte

kantoren: De Overmolen, IF SBH, Rode Kruis, Pag-Asa,
Hefboom, Innovatiefabriek, De Federatie, Trividend, CULT!,

ENCC,…
 

(Beschut) Wonen : ca. 40 wooneenheden in Samenhuizen
en Co-Kot met Hubbie, De Lariks, Minor Ndako, Pag-Asa,

Odisee,…
 

Onderwijs : Sint-Joris kleuterschool, De Buiteling,.

Sint-Joris site

Met zijn grote diversiteit aan activiteiten, uitzonderlijke
configuratie en centrale ligging moet de Sint-Joris site het
labo worden voor de ontwikkeling van zorgzame sites. 
 2021 was een bewogen jaar voor de Sint-Joris site. Nieuwe
huurders in het blauwe gebouw, stabiliteitswerken in het
rode gebouw, herbestemming van een deel het gele
gebouw.

Patrimoniumbeheer
in 2021
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Erfpacht sinds 2002
Nuttige oppervlakte 320 m²

Eigenaar sinds 1996
Nuttige oppervlakte : 1627 m²

 
 

Bestemming : 5 wooneenheden verhuurd via
Baita sociaal verhuurkantoor

 

Bestemming: Kantoren en Ateliers : Globe
Aroma en Terranova en 7 wooneenheden
verhuurd via Baita sociaal verhuurkantoor.

 
Samen met Terranova en Community Land Trust Brussels onderzoekt Globe Aroma de mogelijkheid om

het pand over te nemen om zich duurzaam te verankeren in een wijk met tal van culturele organisaties en
scholen waarmee permanent wordt samengewerkt. 

 
 
 

Moutstraat 25 Moutstraat 26-28

Patrimoniumbeheer
in 2021
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Bestemming: Kantoren en leslokalen voor CVO Lethas, FMV,
School Zonder Racisme, Schoolgrappling, Inoptec, OCMW

Koekelberg
 

Sportinfrastructuur voor Brussels Brazilian Jiu-Jitsu
Academy.

 
 

Naar aanleiding van het vertrek in 2022 van CVO Lethas, de
belangrijkste huurder, wordt onderzocht hoe de site kan
worden omgevormd tot een zorgzame site waar sociaal
wonen en werken op een dynamische manier
gecombineerd worden. 

Eigenaar sinds 2006
Nuttige oppervlakte : 2000 m²Hovenier

Patrimoniumbeheer
in 2021
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Bestemming : kantoren van Kenniscentrum Wonen Welzijn
Zorg,  Huis voor Gezondheid, Home Info, BOT en Brusselse
Huisartsenkring 

Patrimoniumbeheer
in 2021

Eind 2021 verkregen we eindelijk de bouwtoelating voor een
grondige renovatie van het achterste deel van het gebouw.   In

2022 zal de gebouwschil aangepakt worden om tot een
exemplarische energieperformantie te komen. Met steun van

VGC en het Brusselfonds zal het Kenniscentrum Wonen
Welzijn Zorg zijn lokalen moderniseren tot een post-corona

plek voor werk, ontmoeting en creativiteit

Eigenaar sinds 2010
Nuttige oppervlakte: 2500 m2

’t Lakenhuis
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Bestemming: Kantoren, leslokalen en polyvalente ruimte
voor Kuumba vzw, 12 wooneenheden en
gemeenschappelijke ruimte voor verhuur via Baita sociaal
verhuurkantoor.

Dit oude industriële pand werd in samenspraak met Cosmos vzw
aangekocht om er vooral aangepaste woongelegenheid te creëren

voor alleenstaande moeders van Afrikaanse orgine. De renovatie
startte eind 2020 en is op schema om begin 2023 afgerond te
worden. Met de  combinatie wonen, werken en socio-culturele

activiteiten zal hier voor de eerste maal een zorgzame site van nul
worden opgestart.  In samenwerking met Cosmos vzw, die sterk

verankerd is in de buurt, moet de site ook een referentiepunt
worden voor een zorgzame buurt.

 

Eigenaar sinds 2020
In gebruikname voorzien januari 2023
Nuttige oppervlakte: 1200 m²

Passerstraat

Patrimoniumbeheer
in 2021
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Klusploeg





In 2021 werden we genoodzaakt om zoveel mogelijk
vanuit onze eigen site te werken. Er werd veel verbouwd.

Van een gerenoveerde kelder tot een 'opgesmukt'
tuintje, alles werd zorgvuldig aangepakt. De

renovatiewerken van onze eigen kantoren werden
grondig verstoord door de stabiliteitswerken maar eens

deze achter de rug waren kon de eindsprint worden
ingezet, dankzij een straf en divers team.

 

Onze klusploeg 
in 2021:

Klusploeg
in 2021
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Onze kantoren werden volledig gerenoveerd 

Klusploeg
in 2021
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Trajectbegeleiding





Werktrajecten bij De Overmolen ondersteunen mensen die hun
algemene werkvaardigheden op de arbeidsmarkt willen
uitbreiden. Zij krijgen de kans om zich zowel op sociaal als op
professioneel vlak te integreren in de samenleving. Elk individu
wordt persoonlijk begeleid.

Een van de doelstellingen van De Overmolen is het creëren van
kansen voor de kwetsbare groepen uit onze samenleving. Onze
organisatie maakt deel uit van de sociale economie waardoor we
vaak werken met de verschillende OCMW’s uit Brussel en
omstreken. Zij bieden ons de mogelijkheid om mensen die in een
précaire situatie zitten terug een perspectief te geven.

Zo stellen we samen met onze trajectbegeleider een plan op
zodat ze na dit traject terug geïntegreerd in de maatschappij
geraken.

Trajectbegeleiding
in 2021
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Partners:
Bruxelles formation

MAKS vzw
Groep Intro
Koekeltech
Brusselleer

CAW
BRC Bouw

VGC Kenniscentrum

In onze begeleiding leggen we de focus om op maat te werken. Elk individu is anders en
wordt dus op een andere manier begeleidt. Daarom stellen we bij een eerste
intakegesprek samen met de trajectbegeleider en de jobcoach een persoonlijk
ontwikkelingsplan op. Hierin worden er doelstellingen opgenomen die gedurende het hele
traject van toepassing zijn. Er wordt gezocht naar opleidingen die voor het individu.

Naast de aanbieding om opleidingen te volgen, zijn er ook initiatieven die van binnenuit
komen. Zo is er bijvoorbeeld Chantal. Een vrijwilligster die zich in de lente van 2021 kwam
aanmelden om onze doelgroepmedewerkers te begeleiden in de conversatietafels
Nederlands, of het schrijven van een goede cv. 

foto boven: onze vrijwilligster 
Chantal aan het werk

Trajectbegeleiding
in 2021
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10
team

Kompanie@Home

10
succesvol
beeïndigd

1
aangenomen

 als projectmedewerker
Kompanie@Home

1
aangenomen

 als klusjesman 
ECOSOC (2 jaar)

 

3
hebben elders

werk gevonden

5
werkzoekend 
of in opleiding

22 
doelgroepmedewerkers

begeleid in 2021

17
hebben hiervan een 

opleiding gevolgd

7
team

klusploeg

5
team

administratie

21 
trajecten lopen 

door in 2022

3
voortijdig
stopgezet

Trajectbegeleiding
in 2021
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Julio Ayala werkte bij ons als administratief medewerker van mei 2020 tot november
2021. Omdat zijn familie het aan de stok kreeg met misdaadclans, moest hij El
Salvador ontvluchten. Zo kwam hij in België terecht. Julio heeft lang in de
luchtvaartsector gewerkt en is gepassioneerd door alles wat met vliegerij te maken
heeft. Hij wilde dus graag een job vinden in diezelfde sector maar stond er toch op
om nieuwe dingen te leren. 

“Het lijkt mij een goede kans om een opleiding te volgen om aantrekkelijker in
de arbeidersmarkt te komen. Ik vind het ook belangrijk om beter geïntegreerd

te raken in deze maatschappij en cultuur.”

Momenteel zijn mijn hobby’s vooral genieten met mijn dochter, ze is drie en een half
jaar. Maar ik ben ook sportief ; jogging, voetbal, basketbal, baseball, zwemmen.
Daarnaast lees ik ook graag een boek, bekijk ik graag een goede serie en kan ik ook
genieten van een goed concert. Ik hou ook erg van muziek. 

 

Respect

Originaliteit

Duurzaamheid

Solidariteit

Durf 

Een viertal maanden 
na het einde van 
zijn contract bij 

De Overmolen vond 
Julio een job bij Brussel

Airlines. Mission
accomplished!

Trajectbegeleiding
in 2021
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De Kleppe





Er zijn activiteiten met dieren en
in de natuur, het is een plek om

tot rust te komen.

© Lisa Bilterijst

© Lisa Bilterijst

 

De Kleppe is een plek in Everbeek
waar iedereen welkom is. Dit
vakantiecentrum biedt aangepaste,
comfortabele en betaalbare
infrastructuur.

De Kleppe
in 2021
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Mensen in een sociaal tewerkstellingstraject gaan met het
team van De Kleppe aan de slag. Zo bereiden ze zich voor

op een nieuwe kans op de arbeidsmarkt.

ze trainen en begeleiden dieren
ze onderhouden de tuin en gebouwen
ze helpen tijdens de activiteiten met gasten
ze verzorgen het onthaal en doen administratief werk

11
begeleide

medewerkers

3
trajecten
voltooid

2
trajecten lopen 

door in 2022

5
trajecten vroegtijdig

gestopt

1
langdurig

ziek

© Lisa Bilterijst

© Lisa Bilterijst

De Kleppe
in 2021
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Financiën





2019 2020 2021

   

2019 2020 2021

   

2019 2020 2021

338.233 343.087 344.433

Financiën
overzicht 2021

41.

6.165.272

5.585.270

8.547.374

7.622.017

8.251.491

8.042.046

Tabel & grafiek - Balanstotaal

Tabel & grafiek - Materiële vaste activa Tabel & grafiek - Afschrijvingen op materiële vaste activa

9.000.000

9.000.000

8.000.000

8.000.000

7.000.000

7.000.000

350.000

6.000.000

6.000.000

300.000

5.000.000

5.000.000

250.000
 

2019

2019 2019

2020

2020 2020

2021

2021 2021



 2019 2020 2021

Bedrijfsopbrengsten 1.297.325 1.612.443 1.675.297

2019 2020 2021

3.893.811 4.368.805 4.589.060

2019 2020 2021

2.271.461 4.044.111 3.662.431

2019 2020 2021

63% 51% 56%

 
Huurinko

msten
VOTO-
Fonds

De
Kleppe

DAEB
mandaat

Giften
Geco-

premie

2019 435.104 284.613 215.728 97.043 22.119 118.047

2020 455.977 319.702 75.247 138.000 17.344 125.526

2021 433.613 324.066 26.015 138.000 46.077 141.987

Tabel - omzet en andere bedrijfsopbrengsten

Tabel - Eigen vermogen

Tabel - Vreemd vermogen

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

250.000

300.000

200.000

150.000

100.000

50.000
Huur-

inkomsten

2019

2020

2021

VOTO-
fonds

De Kleppe DAEB
mandaat

 

350.000

400.000

450.000

Giften Gecopremie

Financiën
overzicht 2021
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Tabel - omzet en andere bedrijfsopbrengsten

*

*Dienst Algemene Economische Belangen
 



 2019 2020 2021

aankopen 11.214 1.614 69.891

diensten en div.
goederen

331.102 381.099 361.468

personeel 595.538 662.667 858.362

andere 65.148 52.177 66.239

financiële kosten 43.414 66.184 78.262

TOTAAL 1.046.415 1.165.763 1.434.224

Financiën
overzicht 2021
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Tabellen - kosten

400.000

500.000

300.000

200.000

100.000

0

2019

2020

2021
600.000

700.000

800.000

aankopen diensten
goederen personeel andere financiële

kosten

 
59.8%

 
25.2%

 
5.5%

 
4.9% 

4.6%

2019

2020

2021

Aankopen

Diensten en goederen

Personeel

Andere

Financiële kosten



 2019 2020 2021

De Kleppe 22.572 3.210 17.541

CO-KOT 481.682 782.763 93.867

Sint-Joris 116.206 80.058 88.272

Lakensestraat 5.466 1234 1752

Hovenier 26.801 5479 -

Werking OVM 6.386 10.000 15.727

Passerstraat 300.000 1.130.360 668.314

Tabel - investeringen

De Kleppe

CO-KOT

Sint-Joris

Lakensestraat

Hovenier

Werking OVM

Passerstraat

 
75.5%

 
10.6%

 
10%

 
2%

 
0.2%

Financiën
overzicht 2021
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Onze missie
naar 2022





De Overmolen werd in 1992 opgericht om onderdak te bieden aan sociale organisaties en hun doelgroepen. Aanleiding
was de abrupte beëindiging van de ter beschikkingstelling van een opvanghuis voor aidspatiënten.  Op basis van deze
ervaring en kijkend naar de toekomstige evolutie van de vastgoedmarkt in Brussel kwam men tot de conclusie dat er op
termijn in het centrum van Brussel geen ruimte meer zou zijn voor sociale organisaties en hun doelgroepen. De
oplossing was duidelijk : zelf een sociaal patrimonium opbouwen. 
 
Ondertussen heeft De Overmolen verschillende sites in eigendom of beheer waar organisaties kantoor houden en hun
doelgroepen begeleid wonen.Naar aanleiding van zijn dertigjarig bestaan heeft De Overmolen zijn strategische focus op
sociaal patrimonium herbevestigt. Onder het motto “bakstenen met een missie” zullen bestaande en nieuwe sites
uitgebouwd worden tot zorgzame sites die een trekkersrol kunnen spelen bij de ontwikkeling van zorgzame buurten.  

De missie van die bakstenen draait rond mensen. Voor mensen, .. en door mensen, door een gedreven team. Daarom
zal in 2022 veel aandacht besteed worden aan de verdere versterking van onze bestaande activiteiten
Kompanie@Home, Klusdienst en Admin. Na een bewogen jaar 2021 zullen het team en de organisatie verder
uitgebouwd worden om voluit te kunnen bouwen aan hoop. 
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Durf
 Wij willen die uitdagingen aanpakken die anderen nog niet behandelen.

Originaliteit
 Wij bieden oplossingen aan vanuit nieuwe invalshoeken.

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.

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

betrokken met wie we werken.

Als actief pluralistische
organisatie ontwikkelt De
Overmolen creatieve en

duurzame antwoorden op
(hoofd-) stedelijke

samenlevingsproblemen, voor
mensen die door de mazen van
het (sociale) net zijn gevallen, al

dan niet samen met andere
partners.

Onze missie
naar 2022

48.



Bedankt
iedereen die bij ons werkte in 2021!

Abdelghani Lamrabti
Adams Oblie
Ahmed Dadou
Aissata Barry
Aissatou Sow
Ami Sole
Anna Vanessa Mpandi 
Arlette Kalonga
Asuman Gucenmez
Brahim Houari
Brunilda Berisha
Chaimae Oulad Chaib
Coline Tasiaux
Daouda Tall
Diane Ami
Dieudonné Kazadi
Evelyne Gobou
Fawzia Amar

Gamze Gok
Hafida Hmaiddouch
Hakima Marbouh
Iris Maas
Joachim Ballaux
Julio Ayala
Karima Raïs 
Kateryna Vyzhelovska
Krysztof Pacan
Kurt Vangoidsenhoven
Lejo Fonteyn
Linda Mosabu
Livia Raia
Luc De Weerdt
Majda El Barbouri
Malki Maroki 
Mihai Bandas
Natascia Cool

Osama Muazen
Pierre Van Baelen
Rik Feys
Robin Ronsyn
Saïda Hamdan
Sofie Vancoillie † 
Solange Malehe
Tiguidanke Diallo
Tijs De Geyndt
Tine Belmans
Toni De Winne
Tresor Lokwa
Vincenzo Ciotola
Yohannes Rezene

Samen met onze 
vele gemotiveerde 
vrijwilligers!

Raad van Bestuur

Johnny De Mot - voorzitter
Anne-Marie Rousseau
Bert Gevers
Dirk Dalle
Herwig Teugels
Kathleen van Waeyenberge
Laurent Maes
Luc Roose
Marc D'hondt
Mathieu Maes
Luc Crahaij- waarnemer
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Bent U door de cijfers en de verslagen geraakt, goed zo: proficiat.
Al is dit proficiat vooral voor al diegenen die het De Overmolen werk het laatste jaar
(en daarvoor) hebben verzet en gezet.

Beste, wat Uw taak of werk, Uw benoeming of engagement binnen De Overmolen
ook is: deze dank is voor jou bedoeld. Niet zomaar een bedankje maar
duizendmaal dank. Ja we hebben een moeilijk jaar achter de rug – corona-
verbouwingen-verhuis-overlijden Sofie-bewegende gevels-overstroming nieuwe
burelen-trage-overheidsadministratie-bouwtoelatingen of niet–zieke-collegae.

Mmmhhh genoeg.

Er was vooral in 2021 een grote De Overmolen solidariteit, en dat doet goed en
brengt ons verder.

2021 was ons 29 jaar officiele werking; het lopend jaar wordt er eentje met een
feestje. Bescheiden maar zeker een feestje!

Het ga jullie allen goed.
En om in cijfers en grafieken te blijven nog een gedicht van Wislawa Szymborska…

Johnny De Mot

Nawoord 
van de voorzitter
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zijn wreed,
als de omstandigheden hen dwingen,
– hoeveel kun je beter niet weten,
ook niet bij benadering,

verstandig als het te laat is
– niet veel meer
dan voor het te laat is,

willen er van het leven alleen dingen
– veertig
hoewel ik me hier liever vergis,

duiken, een en al pijn, in elkaar
zonder lantaarn in het donker
– drieëntachtig,
vroeg of laat,

verdienen er medelijden
– negenennegentig,

zijn sterfelijk
– honderd op de honderd.
Een getal dat vooralsnog niet verandert.

Op elke honderd mensen
zijn er tweeënvijftig
die alles beter weten,

onzeker van elke stap –
bijna de hele rest,

bereid om te helpen,
als het niet te lang duurt
– wel negenenveertig,

de goedheid zelve,
omdat ze niet anders kunnen,
-vier, nou, misschien vijf,

in staat tot bewondering zonder afgunst
– achttien,

leven er in voortdurende angst
voor iemand of iets
– zevenenzeventig,

hebben er talent om gelukkig te zijn
– ruim twintig, hoogstens,

zijn als individu ongevaarlijk,
maar slaan los in de massa,
– in elk geval meer dan de helft,

Een bijdrage tot de statistiek
 een gedicht van Wislawa Szymborska
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met dank aan onze partners:

en in samenwerking met: 





Cellebroersstraat 16
1000 Brussel

 
 

T. 02 513 09 99
info@deovermolen.be

 
 

www.deovermolen.be
www.dekleppe.be

VU: Johnny De Mot, Bijstandstraat 5, 1000 Brussel

De Overmolen vzw






