
Pilootproject voor zorgvakanties

de kleppe

Iedereen heeft recht op een zorgeloze vakantie.
Daarom richt het vakantiehuis De Kleppe 
zich tot mensen met sociale, fysieke en 
mentale beperkingen. Het huis staat open 
voor individuen en groepen. De boerderij-
beleving en de omgang met dieren staan 
hierbij centraal. De realisatie van dit piloot-
project vraagt een grondige verbouwing, 
de uitbouw van een zorgnetwerk en een 
creatief en educatief activiteitenaanbod. 
Uw fi nanciële steun is hierbij van harte welkom.

De Kleppe is sinds 1995 een vakantiehuis gelegen in de 
groene Vlaamse Ardennen. Vele thuislozen, kansarme 
gezinnen, maatschappelijk kwetsbare jongeren, slachtof-
fers van mensenhandel… hebben er een deugddoende 
vakantie doorgebracht. De begeleiders van deze groepen 
organiseerden er hun vormingsdagen. 

Omwille van de basistoegankelijkheid van het gebouw 
vinden de voorbije jaren voornamelijk groepen van per-
sonen met een handicap de weg naar het vakantiehuis. 

Een sterk team vrijwilligers heeft De Kleppe gedragen en 
uitgebouwd. 

Na jaren voorbereiding en veel gesprekken met betrok-
kenen en experten, is de tijd rijp om een nieuwe stap te 
zetten. De Kleppe wil een voorloper zijn in het aanbieden 
van zorgvakanties. Daarom wordt nog sterker dan voor-
heen gefocust op mensen met fysieke, sociale en mentale 
beperkingen. Zij zullen er een zorgeloos verblijf kunnen 
doorbrengen.
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Op vraag organiseert vzw De Kleppe:

• een toegankelijk en gevarieerd aanbod voor 
 iedereen;

• gezinsweekends, vormingsdagen, thema-, fi ets- 
 en wandelvakanties…;

• inleefateliers waarin de verzorgers de plaats van de  
 verzorgde innemen;

• een belevingsdag;

• IAD-activiteiten (interventies met assistentie van  
 dieren);

• boerderijklassen voor bijzondere doelgroepen.

Wie graag op het domein vertoeft, kan genieten van 
het belevingspad met vlinder- en beeldentuin en van 
de dieren.

Vzw De Kleppe werkt samen met de bestaande recreatieve 
diensten uit de omgeving om de toegankelijkheid van 
hun aanbod te vergroten.

Vakantiemogelijkheden voor mensen met beperkingen 
zijn schaars. De studie van Enter, het expertisecentrum 
voor toegankelijkheid (2007) bevestigt dit. 

De Kleppe biedt hierop een antwoord door:

• het toegankelijk maken van het domein en de 
 gebouwen;

• het uitbouwen van een zorgnetwerk met zorg-
 verleners en vrijwilligers;

• het voorzien in een creatief en educatief 
  activiteitenaanbod.

Rond “Interventies met Assistentie van Dieren”(IAD) 
worden verschillende toegepaste programma’s opgestart. 
Toch zijn er in België weinig initiatieven waarbij praktijk 
en wetenschappelijke onderbouw samengaan. 

In De Kleppe wordt door de aanwezigheid van dieren 
wel een belangrijke brug gelegd tussen wetenschap en 
praktijk. Er wordt getoetst naar de positieve bio- sociale 
effecten van dieren op mensen. 

Het project wordt mede gedragen door het postgraduaat 
“training en begeleiding van dieren in de hulpverlening” 
van HoGent en het adviescentrum voor IAD UGent.
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Giften De Kleppe vzw

IBAN BE23 0682-5002-3991

Giften op de projectrekening bij de Koning Boudewijn-
stichting, Brederodestraat 21, B-1000 Brussel,
IBAN BE10 0000 0000 0404 met vermelding:
‘L82274 – De Kleppe vzw’ zijn fi scaal aftrekbaar 
vanaf €30 (art. 104 WIB) en worden integraal besteed aan 
de uitbouw van zorgvakanties.

 Beveiligde online gift:  op  www.kbs-frb.be  klikken op 
 ‘online giften overmaken’ en de projectrekening 
 ‘Brussel: De Kleppe vzw’ kiezen.

Meer info:
Siska Deknudt, projectcoördinator
T  +32 470 05 30 30, siska.deknudt@dekleppe.be
Johnny De Mot, Voorzitter
T +32 2 514 31 13, johnny.demot@dekleppe.be

De Kleppe Zorgvakanties De Kleppe vzw
Everbeekplaats 4 Maatschappelijke zetel
9660 Everbeek (Brakel) Cellebroersstraat 16
T +32 470 05 30 30 1000 Brussel
www.dekleppe.be BTW BE 0455 030 958



1ste verdieping

gelijkvloers

2de verdieping

diversiteit aan kamers
Het spreekt voor zich dat een huis voor zorgvakanties 

optimaal toegankelijk moet zijn om de autonomie van de 

bezoekers zo groot mogelijk te maken. 

Het is bovendien een uitdaging om zorg en gezelligheid 

te laten samengaan en de verbouwing te richten op een 

maximaal contact met de natuur.

De Kleppe biedt na verbouwing ruimte voor:

• groepsvakanties (44 plaatsen);

• 6 appartementen (voor 4 à 5 personen);

• individuele zorgkamers;

• rolstoeltoegankelijke kamers;

• aangepaste kamers;

• prikkelarme kamers;

• grote polyvalente ruimte;

• 3 ontspanningsruimten onder dak;

• diverse vergader- en cursusruimten.

Om een passend antwoord te geven op zoveel mogelijk 
vragen van verschillende groepen werd gekozen voor een 
grote diversiteit aan kamers en voorzieningen:

APPARTEMENTEN

Toegankelijke duplexappartementen onder dak, met privé 
terras en aangenaam contact met de tuin. De mezzanine 
bevat een supplementaire slaapkamer.

ZORGKAMERS

Individuele kamers voor intensieve zorg, met hoog-
laagbed, tilsysteem en volledig toegankelijk sanitair. 
De wastafel met sproeikop en hendelkraan is in de hoogte 
verstelbaar. Het toilet heeft opklapbare beugels en de 
douche is voorzien van een douchestoel met opklapbare 
armleuningen. Er is ook ruimte voor een douchebrancard 
en een hoog-laagbad.

AANGEPASTE / TOEGANKELIJKE KAMERS

Ruime kamers voor 1 tot 4 personen.

PRIKKELARME KAMERS

Deze kamers krijgen een neutrale bekleding op de wanden, 
deuren en vloer. Door het prikkelarme van de ruimte kun-
nen mensen optimaal tot rust komen. De zachte bekleding 
behoedt ook tegen zelfverwonding.

COMPARTIMENTERING

De L-vorm maakt het gebouw opdeelbaar voor zowel 
kleinere als grotere groepen met moduleerbaar sanitair 
blok , aparte keuken en eetkamer voor kleinere groepen.

RUIME LIFT 

Door de plaatsing van een ruime lift in de kern van het 
gebouw worden alle verdiepingen bereikbaar voor zowel 
rolstoelen als aangepaste bedden.

POLYVALENTE RUIMTE

In de tuin voorziet een glazen koepel met groendak in een 
aangename leefruimte die maximaal in contact staat met 
de dieren en de natuur rondom.

verbouwing


