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Voorwoord 
 

 
Beste Ga(n)zet lezers 
 
2022 was een uitdagend jaar binnen Centrum Ganspoel. 
Nieuwe decreten, maatschappelijke evoluties en het aantrekken van medewerkers bij krapte 
op de arbeidsmarkt… 
Thema’s die we zeker ook nog in 2023 verwachten. 
Samen kunnen we veel aan. 
We kijken er naar uit om samen met jullie verder te bouwen aan de toekomst van Centrum 
Ganspoel! 
We wensen jullie een fijne eindejaarsperiode en een mooi 2023. 
 
 

Een lieve groet, een klein gebaar 

Mooie wensen voor het nieuwe jaar 

Met veel gezondheid en geluk 

Kan het nieuwe jaar niet meer stuk 

 
 
Met vriendelijke groet 
 
 
Sarah Tobback 
Algemeen directeur 

 

 

 

 



 

In de KIJKer 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoals reeds in de vorige editie beschreven, werden we de voorbije jaren regelmatig 
geconfronteerd met periodes waarin vacatures niet ingevuld geraken.  

Sinds Covid is dit jammer genoeg bijna onafgebroken het geval en voornamelijk binnen de 
groep leefgroepbegeleiders. 

De coronaperiode heeft veel teweeggebracht in de maatschappij, en ook nu zien we hier nog 
de gevolgen van. 

Momenteel blijven we kampen met een tekort van meer dan 7 voltijdse functies binnen het 
team begeleiders in de volwassenzorg.  

We namen reeds heel wat acties om medewerkers aan te trekken en konden op deze manier 
zorgen dat de belasting op teams iets beter verdeeld werd. 

Drastische beslissingen drongen zich op en de leefgroepindeling binnen de volwassenwerking 
werd herbekeken met als resultaat het tijdelijk sluiten van 1 leefgroep.  

We vinden dit geen fijne beslissing en zijn ons heel bewust van de impact op de 
(jong)volwassenen en hun netwerk.  

En toch blijken deze maatregelen momenteel nog onvoldoende, waardoor we genoodzaakt 
zijn om bijkomend ook binnen de minderjarigenwerking maatregelen te treffen. 

We hergroeperen een aantal leefgroepen MFC en maken op deze manier collega’s vrij die een 
vast deel van hun pakket kunnen uitvoeren binnen de volwassenwerking, op regelmatige basis 
en op voorspelbare momenten.  

Ook therapeuten ondersteunen wekelijks op een vast moment in een vaste leefgroep. Om dit 
te kunnen realiseren, zullen we tijdelijk de therapiefrequenties afbouwen met 1/3de. 

Begeleiders van de mobiel-ambulante dienst engageren zich ook om op een vast moment per 
week te ondersteunen binnen de leefgroepwerking van de volwassenen.  

Heel wat maatregelen binnen het Centrum, maar ook acties naar de overheid zijn nodig. 

Krapte op de arbeidsmarkt is niet enkel voor Centrum Ganspoel een thema! 

Ook voor andere organisaties binnen onze sector, net als binnen andere sectoren, is het 
invullen van vacatures een grote uitdaging. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

We willen vanuit Centrum Ganspoel dan ook de vakbondsacties, die gehouden worden vanuit 
de social profit, op 31/1/’23 ondersteunen. 

Een divers samengestelde delegatie vanuit het Centrum zal deelnemen aan de manifestatie in 
Brussel, waar de noden aan tewerkstelling in de zorgsector op de voorgrond staan. 

We hopen op een grote opkomst, maar de dienstverlening vanuit Centrum Ganspoel zal 
gegarandeerd worden. We geven de medewerkers die op de campus zorg opnemen de kans 
om op een andere manier actie te voeren. 

Ook als ouder, familielid, kennis en sympathisant kan je de acties ondersteunen. 

Alvast bedankt voor je begrip! 

 
 
Sarah Tobback 
Algemeen Directeur 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



BetOOG 
 

 

Informatie vanuit de Collectieve OverlegOrganen (COO) 
 
Tijdens de periode juni 2022–december 2022 kwamen beide overlegorganen samen in een 
afzonderlijke vergadering op 13 juni  en 10 oktober voor het MFC, en op 20 oktober voor het FAM.  
Hieronder vind je een samenvatting van de belangrijkste thema’s die aan bod kwamen tijdens 
deze vergaderingen.  Op 29 september werd een infomoment georganiseerd voor de leden van 
het FAM en dit voor het toelichten van de problematiek rondom het personeelstekort, de verhuis 
naar de nieuwbouw (Poelhuis) en het voorlopig sluiten voor minstens 1 jaar van één leefgroep 
(Huis 19).  Op 24 november werden de leden van het COO FAM uitgenodigd om de nieuwe 
prijssetting van de woonkosten toe te lichten.  Deze nieuwe prijzen zullen aangerekend worden 
vanaf januari 2023.   Deze vergaderingen gingen door in het Centrum Ganspoel maar konden 
ook digitaal gevolgd worden via het platform “Teams”. 
 
Terugblik op de werking MFC tijdens de zomermaanden 
Ilse Van Impe licht toe dat ondanks de talrijke afwezigheden onder het personeel, de 
vakantiewerking toch nog vlot is verlopen en dit dankzij de inzet van stagiair(e)s en 
vakantiejobbers.  De transfers van kinderen van één leefgroep naar een andere leefgroep zijn 
ook vlot verlopen.  Er werd steeds geprobeerd om iemand die vertrouwd is met de kinderen in 
te zetten in een bepaalde leefgroep.  Of een derde permanentieweek tijdens de 
vakantiemaanden in 2023 kan georganiseerd worden, is nog niet duidelijk.  Wel zal dit worden 
gecommuniceerd naar alle ouders en dit nog voor de kerstvakantie zodat ouders hier rekening 
mee kunnen houden bij hun vakantieplanning. 
De twee dagopvanggroepen zijn goed gestart en in dagopvang 1 wordt meer aandacht 
geschonken aan de zorg terwijl in dagopvang 2 meer aandacht wordt besteed aan het aspect 
leren en het zich verder leren ontwikkelen.   
Het Parkhuisje zit sinds eind van de zomer in de nieuwbouw (Poelhuis 1). 
De weekendwerking wordt verdeeld in 2 groepen waarbij in de tweede groep de focus vooral 
ligt op veiligheid en voorspelbaarheid.  Het maximum aantal kinderen over de 2 
weekendleefgroepen bedraagt 16.  Wel merkt men een toenemende vraag voor 
weekendopvang voor kinderen/jongeren van buiten Ganspoel. 
De leefgroep Zuidkant valt nu niet langer onder het MFC maar valt onder het FAM. 
 
Buitengewoon Basis Onderwijs (BuBaO), ondersteuningsteam (OT) en decreet 
Leersteuncentra  
Omwille van een permanente daling van het aantal leerlingen in type 6 (visuele beperking) in 
Ganspoel werd de aanvraag gedaan voor het organiseren van onderwijs type 2 (verstandelijke 
beperking), type 9 (autismespectrumstoornissen) en basisaanbod (kinderen met specifieke 
onderwijsbehoeften).  Bovendien blijkt er ook een algemeen capaciteitsprobleem in het 
buitengewoon onderwijs te zijn.  Overleg met andere centra en overheidsinstanties zijn volop 
aan de gang.  Bij akkoord is het de bedoeling om hiermee te kunnen starten in september 2023.   
Ook ondersteuningsteams worden opgericht voor het ondersteunen van kinderen met 
beperking in het regulier onderwijs.   
Vanaf het schooljaar 2022-2023 wordt het M-decreet vervangen door het leersteundecreet.  Er 
komen verschillende leersteuncentra in Vlaanderen en per school voor regulier onderwijs moet 
je aansluiten bij één leersteuncentra.  Er mogen ook handicapspecifieke leersteuncentra voor 
type 4 (motorische beperking), 6 en 7 (auditieve beperking) worden opgericht en dat is ook een 
goede zaak voor Ganspoel.  Het centrum beschikt immers over voldoende expertise op basis 
van kinderen die hier naar school gaan, maar nog veel meer op basis van de kinderen die 
ondersteund worden in het gewoon onderwijs.           



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vraag verhoging trimestriële bijdrage leefgroepen MFC 
Sommige leefgroepen binnen het MFC vragen een trimestriële bijdrage voor extra uitstappen 
die georganiseerd worden op woensdagnamiddag.  Wegens de voortdurende stijging van de 
kosten wordt gevraagd of het mogelijk is om deze bijdrage te verhogen.  Het COO MFC gaat 
hiermee akkoord en is bereid tussen te komen voor gezinnen waar het financieel moeilijk is om 
een bijdrage te leveren.   
 
Woon- en leefkosten FAM 
Christine Vanswijgenhoven licht een eerste evaluatie toe van de woon- en leefkosten over de 
periode januari 2021 tot en met augustus 2022.  Deze evaluatie geeft per kostenpost een 
overzicht van de gemaakte kosten versus de ontvangen inkomsten.  Het gaat over de volgende 
rubrieken: voeding, was & linnen, farmacie, hygiëne, ontspanning, therapie, onderhoud & huisvuil, 
energie en water.  
Hieruit blijkt duidelijk dat er grote verliezen worden gemaakt in de kosten van voeding en energie 
op de campus zelf en minder in Priesterdelle.  Ook kan gezegd worden dat omwille van Covid, 
de jaarcijfers niet steeds vergelijkbaar zijn.     
Voor voeding bedraagt het verlies € 15.882 voor het jaar 2021 en € 21.720 voor de periode 
januari-augustus 2022.  Voor energie is dat € 3.799 voor het jaar 2021 en € 15.158 voor de eerste 
8 maanden van 2022.  Ook in Priesterdelle wordt voor het jaar 2022 in de rubriek energie een 
verlies gemaakt van € 3.115. De grootste prijsstijgingen van elektriciteit en gas moeten echter 
nog komen in de volgende maanden. 
Onder de rubriek voeding vallen de kosten van aankoop voeding, personeel en klein materiaal.  
Uit verdere analyse blijkt duidelijk dat de kosten voor de aankoop van voeding enorm gestegen 
zijn.  Voor droge voeding is dat +12%, voor vlees en vis +22% en voor melkproducten +50%.  
Bovendien moet er ook rekening worden gehouden met het maken van veilige voeding en dit 
voor bewoners met slikproblemen. 
Om een oplossing te zoeken voor deze grote verliespost wordt een werkgroep opgericht die dit 
probleem verder zal onderzoeken.  Bedoeling is om de verliezen intern te bekijken, welke is de 
reden?  Kunnen de verliezen teruggeschroefd worden of moet er een prijsherziening komen? 
Onder de rubriek energie is vooral de elektriciteit een zware verliespost.  In vergelijking met het 
jaar 2021 zijn de kosten van elektriciteit voor het jaar 2022 gestegen met factor 2,5 en indien 
men voor het volledige jaar 2022 een simulatie maakt op basis van de prijs van het vierde 
kwartaal 2022 komt men zelfs aan factor 5.  Bovendien wordt op de elektriciteitsfactuur nog 
steeds het BTW-tarief van 21% toegepast.  Dit in tegenstelling tot gas, waar het BTW-tarief van 
6% wordt toegepast.  Maar ook hier geldt dat de prijzen sterk fluctueren.  Ook valt te noteren 
dat de energie samen wordt aangekocht via Koopkoepel. 
 
 
 
 
 



BetOOG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om een oplossing te bieden aan de voortdurende stijging van de energieprijzen zal 
waarschijnlijk een maandelijkse energietoeslag aangerekend worden en dit met ingang van 
oktober 2022 tot en met maart 2023.  Deze energietoeslag zal afzonderlijk vermeld worden op 
de maandelijkse factuur.  De aanwezige leden van het COO gaan hiermee akkoord.  Het juiste 
bedrag kan nog niet worden bepaald aangezien niet duidelijk is of Ganspoel al dan niet kan 
rekenen op overheidssubsidies.  Ook werd een projectgroep opgericht omtrent duurzaamheid.   
Ook wordt besloten om: 
 De woon- en leefkosten 2x per jaar te indexeren (in januari en juli) i.p.v. 1x per jaar.  Deze 

wijziging zal ook in het IDO worden opgenomen. 
 De kosten voor ontspanning (centrale kosten) terug te brengen naar € 0,10/dag i.p.v.  

€ 0,20/dag (niet-geïndexeerde basisprijs) en dit wegens overschot. 
 Voor 2023 zal overgegaan worden tot een nieuwe prijsberekening voor voeding en 

onderhoudsproducten. 
 Voor hygiëne en ontspanning zal men nog afwachten om over te gaan naar een nieuwe 

prijsberekening.  
Er werd nog geen verdere analyse gemaakt van de woonkost.  Deze moet opnieuw berekend 
worden omwille van de nieuwbouw.  Leden van het COO FAM werden in de loop van november 
uitgenodigd om mee na te denken over de nieuwe prijsbepaling.           
 
Verhuis nieuwbouw, aanwerving personeel, stand van zaken i.v.m. info naar ouders 
Kris Craps vermeldt dat de verhuis van de 5 leefgroepen (Huis 8, 12, 13, 15 en 19) naar de 
nieuwbouw veel werk heeft gekost, maar toch vlot is verlopen en dit dankzij de inzet van alle 
betrokken medewerkers en de steun van de technische dienst.  Voor het ogenblik zijn er hier en 
daar nog een aantal aanpassingen nodig die uitgevoerd worden door de technische dienst of 
de aannemer, om terug te kunnen vallen in de dagelijkse routinewerkzaamheden.   
Het herleiden van deze 5 naar 4 leefgroepen en dit omwille van het permanente 
personeelstekort had als gevolg dat de nieuwe samengestelde groepen zich hebben moeten 
aanpassen.  Bovendien leidde dit ook tot een grotere bezetting van de leefgroepen (11 tot 12 
bewoners), hetgeen niet evident was tijdens de drukke eetmomenten.  Dit wordt opgelost door 
de eetmomenten op te splitsen in 2 x 6 personen.   
Het aanwerven van nieuw personeel blijft een probleem. Drie nieuwe personen werden 
aangeworven maar belden op het laatste ogenblik af.  Vooral in de leefgroepen met veel zorg 
blijft dit zwaar doorwegen.  Om deze reden wordt via een interimkantoor beroep gedaan op 2 
zorgkundigen en dit voor een periode van 3 maanden.   
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 29 september werden de ouders via een infomoment op de hoogte gebracht van de nieuwe 
situatie van de 5 verhuisde leefgroepen naar de nieuwbouw (Poelhuis).  De ouders en bewoners 
waren tevreden over de nieuwe inrichting maar vonden wel dat de communicatie naar de ouders 
toe verbeterd kan worden.  Dit zal worden opgelost door te werken aan een digitaal platform 
dat op bepaalde domeinen toegang zal bieden aan de ouders en de leefgroep (Zorg-On-Line = 
ZOL).  Ook de bewonersfiche werd bijgewerkt en opgestuurd.         
 
Varia 
 Op de vraag of het Centrum Ganspoel een fiscaal attest mag afleveren voor giften, gedaan 

in de loop van het jaar 2022, krijgen we een negatief antwoord.  De erkenning om zulk attest 
af te leveren is weggevallen omdat binnen de Ganspoel vzw, Buitengewoon BasisOnderwijs 
(BuBaO) is opgenomen en het volgens de wet niet is toegelaten dat onderwijsinstellingen 
fiscale attesten afleveren.  Een mogelijkheid om alsnog in aanmerking te komen voor het 
afleveren van een fiscaal attest, in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting, werd 
onderzocht, maar dit is niet mogelijk voor het jaar 2022. 
Voor 2023 zal er een project ingediend worden bij de Koning Boudewijnstichting waarop 
giften kunnen gestort worden en waarvoor er ook een fiscaal attest wordt uitgereikt. Deze 
giften worden dan doorgestort naar Centrum Ganspoel.  

 De organisatie van de wafelverkoop door het MFC werd midden november opgestart.   
 
Ter herinnering 
Beide COO kunnen bereikt worden op de volgende e-mail adressen: 
 

 COO.FAM@ganspoel.be 
 COO.MFC@ganspoel.be 

 
Ouders, gebruikers of hun vertegenwoordig(st)ers kunnen de vergaderingen bijwonen zowel 
fysiek als digitaal.  Het volstaat om een e-mail te sturen naar één van de hierboven vermelde 
adressen.  De voorzitter of een ander lid zal u dan contacteren om de volgende vergadering bij 
te wonen.  Beide COO streven ernaar dat alle leefgroepen vertegenwoordigd zijn in de 
vergaderingen. 
 
In naam van beide COO wens ik jullie een zalig kerstfeest en een gezond en gelukkig jaar 2023. 
 
Eddy Mercy 
Secretaris COO FAM  –  Lid COO MFC 
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De Gakkende Ouder 

 
 

De Gakkende Ouder: terug naar normaal 

 

En weer rent er een jaar met een rotvaart richting Kerst en Nieuw. Nog even slinken de dagen 
en ook het licht, om daarna weer aan te zwellen en uit te breken in de lente. Voor het eerst in 
drie jaar mag al wie wil en niet geveld is door virus of bacterie weer verlangen naar 
winterfeestdagen van weleer. Het zal heel wat mensen deugd doen. Niet meer moeten kiezen 
welk contact je knuffelt. Niet meer klappertanden rond de vuurkorf, tenzij je daarvoor kiest 
natuurlijk. Het mag weer zoals vroeger. Met gezellige samen-tijd rond boom en tafel. Met alles 
erop, eraan en eronder. Voor wie dat kan, natuurlijk. Want de inflatie is torenhoog en energie 
peperduur. In het oosten woedt een oorlog en voor te veel mensen heeft geen enkele herberg 
plaats.  

Een bittere realiteit die doet nadenken maar ons ook laat wegdromen. Naar een onhoorbaar 
landschap in de sneeuw bijvoorbeeld. Een knusse blokhut verscholen in de stilte van het bos. 
Onder het portiek bij de deur besneeuwde laarzen die vertellen over lange en knisperende 
winterwandelingen. Uit de schoorsteen kringelt alleen schone rook. Het geurt er naar den en 
kaneel en bij de haard liggen een tapijt van tijd en verhalen om in te verdwijnen … Eerlijk 
gezegd, ik droom soms van zo’n kerstsetting, ver van de zorgen van de wereld en de 
mantelzorg, en gevuld met wat zelfzorg. Maar besef ook onmiddellijk hoe onhaalbaar die 
droom is. Want met een rolstoel kun je daar natuurlijk niks gaan doen. En Pieter houdt 
helemaal niet van winterweer. Bovendien is die blokhut veel te klein om al onze 
(schoon)kinderen en kleinkindjes met Kerst samen te brengen. 

Nee, dan blijven we maar beter hier. En in het nu. In deze kanteltijd tussen oud en nieuw, tussen 
achterom en vooruit. Om herinneringen te maken voor later. En te genieten van een hapje en 
een drankje bij gesprekken over koetjes en kalfjes. Auditieve dekentjes die je om je heen slaat. 
Die warmen, geruststellen en ook troosten misschien. 

Het worden ongetwijfeld weer hectische weken van veel komen en ook weer gaan. Van tafels 
dekken, koken, afruimen en repeat. Van lichtjes en kaarsen aan en ook weer uit. Met ruimte om 
nieuwe wensen te laten groeien, hoe groot of klein die ook zijn. In de hoop dat er toch ééntje uit 
mag komen. 

En met de woorden van de dit jaar overleden dichter, Stijn de Paepe, wens ik al wie dit leest 
overwegend 

Mooie dagen, 

Geen gezochte, exclusieve, 

Gewone, mooie, lichte, 

Goeie, leuke, warme, lieve. 

 

Ann G., mama van Pieter uit Huis 14  



Gansecho’s 

 
 
Kerstmarkt Couleur Locale 
 

 
 
Dag iedereen 

 

Wij zijn de bende van Priesterdelle 16 en 18. 

Wij knutselen nog steeds voor de feestdagen zoals: Kerstmis, familie, verjaardagen en 
moederdag. Wij maken: limoncello, porto, zeepjes, kaarsen, voederbakjes, vilte bikken, gebreide 
kippetjes, mandjes, kerstboompjes, gebreide handtassen, juwelen, kerstkaartjes, confituur enz. 
Na de Huldenbergse kerstmarkt houden wij, zoals gebruikelijk, in Priesterdelle ook een 
Kerstmarkt.  

Onze winkel Couleure Locale is altijd open overdag. En iedereen die zin heeft, mag vast en zeker 
een kijkje komen nemen in onze winkel. Als jullie zin hebben, mogen jullie geheel vrijblijvend, bij 
ons unieke kerstpakjes komen kopen. 

We kijken er ontzettend naar uit om jullie te verwelkomen in onze winkel. 

Langs deze weg alvast hartelijke dank voor jullie hartverwarmende steun! 

 

Groetjes 

Liesbeth en de bende van Priesterdelle 

 
 
 
 
 
  



Gansecho’s 

 
 
Uitstap naar de brandweer 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dag allemaal 

 

Vandaag ga ik vertellen over onze uitstap. 

We zijn gisteren naar de brandweer geweest. 

We deden alsof er vuur was en we hebben juf Astrid haar auto nat gespoten. 

De brandweerman vroeg of we allemaal thuis een rookmelder hebben. 

We zijn in de ambulance-auto geweest. 

In de garage hebben we allerlei brandweerwagens gezien. 

Dat was de uitstap. Daaag! 

 

Leerling Bubao 
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Wafelverkoop 
 

De voorbije weken hebben heel wat kinderen en hun gezinnen wafeldozen verkocht en centjes 
verzameld. Ook het personeel is aan de slag gegaan en heeft een grote bijdrage geleverd. We 
willen dan ook iedereen van harte bedanken hiervoor. Zoals elk jaar hebben we ook nu een prijs 
uitgereikt aan het gezin dat de meeste dozen heeft verkocht. Dit 
jaar was dat opnieuw het gezin van Brian Dumont uit leefgroep 
Oostpunt. Met hun 500 bestelde dozen zijn ze onklopbaar. Wat een 
fantastische bijdrage. We hebben hen met plezier een waardebon 
van Bol.com cadeau gedaan. 

 

We hebben met z'n allen € 1844,75 verzameld. Met dit geld willen 
we de vakantiewerking van Ganspoel tijdens de zomermaanden 
ondersteunen, zodat de begeleiders voor de kinderen en jongeren 
fijne activiteiten kunnen organiseren. Zo zal het ongetwijfeld een 
onvergetelijke zomer worden. Fijne feestdagen gewenst. 

 

Romy Demol, voorzitter COO MFC 
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Giften, wel of geen attest?  

 

Centrum Ganspoel vzw had reeds meer dan 30 jaar een erkenning om fiscale attesten te mogen 
uitreiken voor giften. De administratie van FOD Financiën heeft echter beslist om de regelgeving 
hieromtrent zeer strikt toe te passen in tegenstelling tot de vorige decennia.  

Wanneer een vzw naast een erkende werking (zoals de opvang van personen met een 
handicap) ook onderwijs of kinderopvang organiseert, verliest deze vzw dus de erkenning om 
de attesten uit te reiken. Daarbij wordt geen rekening gehouden met de grootte van de 
verschillende activiteiten.  

Centrum Ganspoel betreurt dit en blijft, samen met andere getroffen voorzieningen en het 
Vlaams Welzijnsverbond, hier protest tegen aantekenen. De tijd gaat echter snel en de focus in 
de Wetstraat ligt blijkbaar bij andere – ook niet onbelangrijke - dossiers. Dit heeft als gevolg dat 
Ganspoel, voor de in 2022 ontvangen giften, geen attest mag uitreiken. Gevers die reeds gestort 
hadden in 2022 werden gecontacteerd en hen werd een oplossing aangereikt. 

Uiteraard is de ‘strijdbijl’ niet begraven en geven we de moed niet op, want de giften zijn nodig 
als extra’s voor kinderen en bewoners van het Centrum zeker nu de overheid reeds gedurende 
11 jaar op rij de subsidies niet meer geïndexeerd heeft. 

 

In 2023 dienen we een sponsorproject in bij de Koning Boudewijnstichting (KBS). Onze 
weldoeners die graag een fiscaal attest ontvangen, kunnen hun gift overmaken aan dit project 
en ontvangen daarna een attest via de KBS. Kleinere giften of giften waarvoor je geen attest 
wenst, mogen uiteraard nog steeds op onze rekening overgemaakt worden.  

Van zodra er meer nieuws is over de projectrekening zullen we hierover verder communiceren. 

 



 

 

2023 staat helemaal in het teken van het schaap… Een schaap? Inderdaad, dieren – in dit geval 
schapen - spelen een belangrijke rol in ons leven en hebben bovendien een therapeutisch effect. 
Dat merkt iedereen wel na een bezoekje aan de zoo of een kinderboerderij. Maar de vraag 
zoemt al enkele jaren rond om toch ook wat dieren op de campus te hebben; dieren waar je je 
verhaal aan kwijt kan, die een aai over hun kop leuk vinden en graag eens uit je hand komen 
eten. Uiteraard moeten schapen ook een goede huisvesting hebben. Hiervoor hebben we al een 
plaats voorzien aan het nieuwe  

Poelplein; we moeten enkel de stal bouwen en een degelijke omheining voorzien rond de 
graasweide. 

Geef je ons een financieel duwtje in de rug en help je mee bij de aankoop van de schaapjes, de 
stal en de omheining? Dat zou reuzeleuk zijn! Wij zien jouw gift, klein of groot, voor dit project 
graag tegemoet op rekeningnummer BE23 2300 0334 3991. 

Alvast heel erg bedankt! 

 

Christine Vanswijgenhoven 

Fin. & log. directeur 

  



 

Ganzeweetjes 
 
 
Zomerfeest 

 

Om De Ganzet met een positieve noot af te sluiten, hier een leuke aankondiging om naar uit te 
kijken! 

 

Noteer alvast de datum van 24 juni 2023 in jullie agenda, want dan gaat ons zomerfeest door! 
Bij deze zijn jullie al van harte uitgenodigd om samen met ons te komen genieten van een 
lekker drankje, heerlijke versnaperingen, gezellig samen-zijn. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Communicatie rond de permanentieweken van de zomervakantie volgt nog in de loop van 
januari. 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


