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Beste lezer

We hopen dat de auteurs van het coronaverhaal bijna klaar zijn met het schrijven van 
de epiloog want nu is het wel genoeg geweest. Het begint erg zwaar te wegen voor 
heel wat cliënten en medewerkers. Al bij al zijn we de hele periode goed doorgekomen 
in Rozemarijn. Zoals alti jd konden we gelukkig rekenen op de enthousiaste inzet van al 
onze medewerkers en vri jwill igers. Dat doet nog alti jd deugd, ook na 31 jaar.

Nu is het hoog tijd om plannen te maken voor een mooie lente en een heerli jke zomer.   
Op zondag 20 maart knopen we terug aan met de lange traditie van onze klassieke 
concerten en heten we u allemaal  welkom voor het concert van ‘Air For Six’, hét nieuw 
Belgisch vocaal sextet met Astrid Stockman. 

In de volgende maand breiden we onze dagondersteuning in Tildonk verder uit. 
Gedurende de voorbije vijf jaar werd onze werking in Tildonk uitgebouwd tot een  
mooi inclusief project en dat dankzij de onvoorwaardelijke inzet van Sigrid. Er groeide 
een inclusieve samenwerking met alle partners in en rond de Engelenburcht, waarbij 
onze cliënten zich dagelijks inzetten voor de school, de inclusieve kinderopvang, de 
kloostertuin, … Het aantal cliënten groeide elk jaar waardoor een verdere uitbreiding 
zich aandiende. Vanaf half februari komt Ine de werking versterken en huren we een 
bijkomend lokaal. 

In Keerbergen lopen de renovatiewerken op hun einde, al plannen we in het najaar nog 
de vernieuwing van de schuine daken in de Wageman en de Putsebaan 100. Daarna 
kunnen we weer voor langere ti jd verder. De renovatie van Keerbergen en de Putse zal 
alles bij elkaar toch meer dan €1 000 000 hebben gekost. Gelukkig kunnen we blijven 
rekenen op de steun van de gemeentebesturen, de Lions Drie Dennen, de Rotary Demer 
en Dijle, Unizo Haacht en zoveel individuele sponsors. 

Beste lezer, in dit ti jdschrif t kri jgt u weer een inkijk in de dagelijkse werking van Rozemarijn. 
Ik wens u veel leesplezier en vooral een heel mooie zomer.

Koen Dries 
Directeur



Rozemarijn Keerbergen
Ober Michael in café Lozenhoek

Enkele maanden geleden startte Michael als hulpober bij Sven in café 

Lozenhoek in Keerbergen. Michael en Sven hadden vanaf de eerste dag 

een hele fijne “klik”. En het toeval wil dat dit een supporterscafé is voor KV 

Mechelen, de lievelingsploeg van Michael!

Michael begint zijn werkdag door een knuffeltje te geven aan de lieve hond 

van Sven. Daarna gaat hij van start. Hij wast de glazen af en vult de frigo’s aan. 

Ondertussen zitten er vaak al wat klanten op het terras. Michael maakt dan 

een plateau klaar, legt er een koekje op en maakt een koffie. Hij vult de glazen 

met frisdrank EN … hij heeft van Sven geleerd hoe hij pintjes kan tappen! Daar 

mag hij heel fier op zijn, want dat doet hij als de beste! 



Hoog bezoek van de Sint: fotoreportage
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Sintmenu





Kleuren maar! 



Talent van de cliënt in de kijker

Corona maakt dat het buitenshuis werken voor veel cliënten al bijna 2 
jaar onderbroken wordt. Onze cliënten vinden het fijn om hun talenten op 
een zinvolle manier te kunnen inzetten. Daarnaast is de vraag naar semi-
industrieel werk  groot. “Semi-wat-zei-je?” 

Semi-industrieel werk omvat alle deeltaakjes die nodig zijn voor het creëren van een 
product. Het gaat om taken zoals inpakken, labellen, stickers kleven, dozen vouwen, 
stempelen, knippen, sorteren, … Het zijn meestal zeer gestructureerde taken zonder 
tijds- of prestatiedruk. Dat is het soort werk waar veel cliënten van houden. En dit 
werk kan wel binnenshuis georganiseerd worden in coronatijden!

Daarom gingen we op zoek naar fijne, warme en productieve samenwerking met 
bedrijven. Er bloeide alvast een warme samenwerking met de organisatie “37 
Graden”.  Dat is een coöperatie die de brug legt tussen de reguliere economie 
en de zorgsector. 37 graden vertrekt hiervoor vanuit het talent van de maker (onze 
cliënten dus). Hieruit groeiden al een aantal leuke projectjes: we schuurden houten 
stokken helemaal glad voor een kinderdagverblijf zodat ze daar als speelgoed 
gebruikt worden, het crea-atelier schuurde spekstenen op en maakte er een 
zeer attent bedankje van voor de cliënten van een therapeute, we maakten 
bundeltjes met gepersonaliseerde kaartjes en we stapten mee in het project van 
de “Notenkrakken”.

Ons eerste grote project was de samenwerking met de dienst geriatrie van Imelda 
in Bonheiden. Drie geriaters bestelden 180 theedoosjes als attentie voor hun 
medewerkers. In die theedoosjes zaten vele leuke deeltaakjes verwerkt voor onze 
cliënten: tekstje stempelen, papier snipperen, doosjes vouwen, theebuisjes vullen 
met losse thee, houten staandertjes afschuren, stickers kleven, doosjes vullen, … 
Kortom, pakketjes waarmee zinvol werk creëert werd en waaraan steeds met de 
glimlach werd gewerkt.  Dat vonden de medewerkers van Imelda alvast een heel 
warm geschenk! Ze plaatsten al een bestelling voor volgend jaar. 

Wij hopen dat onze contacten met leuke bedrijven zeker nog mogen groeien dit 
jaar!

Benieuwd naar the making of van onze theedoosjes? scan 
dan de Qr code en Bekijk het filmpje!
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Rozemarijn Haacht
Uitstap leefgroep 2 naar Planckendael



Vrijwilliger in the picture

Stel jezelf even voor. 

Mijn naam is Paul, ik ben net 72 
geworden, woon in Boortmeerbeek 
en ben op pensioen. Ik ben vader van 
3 kinderen, 1 dochter en 2 zonen en 
heb 8 kleinkinderen. Beroepshalve heb 
ik 20 jaar gewerkt als maatschappelijk 
assistent in verschillende jobs.   

Hoe (of via wie) heb jij voor het 
eerst gehoord van Rozemarijn?

In de streekkrant regio Leuven viel mijn 
oog op een advertentie van Rozemarijn 
Tildonk waarin een fietsvrijwilliger werd 
gevraagd. Ik fietste heel regelmatig 
langs de Leuvense Vaart en dus ook 
langs het klooster waar Rozemarijn zit. Ik 
maakte een afspraak met Sigrid en zo 
ben ik begonnen einde 2018.

Waarom wilde je vrijwilligerswerk 
doen in Rozemarijn?

In december 2015 heb ik een 
harttransplantatie gekregen in het UZ 
Leuven. Dankzij dit donorhart heb ik  
letterlijk een “ tweede leven “ gekregen 
en ontzettend veel nieuwe kansen. Je 
beseft hoe kwetsbaar je bent en hoe 

afhankelijk je van anderen wordt.     Er is 
een immense dankbaarheid die ik wou 
delen naar andere hulpbehoevende 
mensen.

Sinds wanneer, waar en met wie 
doe je nu vrijwilligerswerk? 

In oktober 2018 ben ik dan 
beginnen fietsen met Ben, elke 
woensdagnamiddag maakten we 
tochtjes van ongeveer 2 uur (soms 20 
km) waarin wel een stop met drankje 
zat. Achteraf zijn er dan de bustoeren 
in  Haacht en Keerbergen bijgekomen 
In september heb ik een zwaar 
fietsongeval gehad waardoor ik bijna 
6 maanden out ben geweest. Eindelijk 
kan ik in februari de bustoer in Haacht 
hervatten.

Hoe zou je Rozemarijn 
omschrijven?

Ik ben in verschillende afdelingen 
geweest en overal ontmoette ik 
vriendelijke, lieve en toegewijde 
mensen zowel bij cliënten  als personeel. 
Regelmatig ontvang ik zelfgemaakte     
wenskaartjes en zeker tijdens mijn 
revalidatie deden die geweldig 
deugd. De familiale sfeer in Tildonk, 
waar ons na het fietsen steevast een 
vieruurtje wachtte, was TOP!

Wat is jouw droomwens?

Dat iedereen wat verdraagzamer 
wordt en meer geduld en aandacht 
kan opbrengen voor elkaar en zeker 
ook voor de natuuur. Voor mezelf : 
een huisje aan de rivier Mondego in 
Portugal.

Paul



Uitstap leefgroep 3: alpacaboerderij

De laatste kleine voorbereidingen werden getroffen, we trokken de jassen 
aan, laadden de bussen in en weg waren we. Onze leefgroepuitstap kon 
beginnen… 

Onze eerste bestemming leidde ons naar de alpacaboerderij. Eerst begonnen we 
met een kleine kennismaking tussen de diertjes en onze cliënten. Eens we elkaar wat 
beter kenden, kon de wandeling beginnen. Tijdens onze wandeling begeleidden 
wij de alpaca’s Rik, Maurice, Cyrille, Jef en Eddie. 

Na een wandeling met fantastisch weer en soms wat hindernissen werden we 
getrakteerd op een drankje en een zalig warm zonnetje. Na ons drankje was het 
de beurt aan de alpaca’s. Onze cliënten namen wat korreltjes in hun hand en met 
veel enthousiasme gaven ze de alpaca’s eten. Na de mooie wandeling namen 
we afscheid van onze nieuwe vrienden de alpaca’s en stapten terug de bus in 
naar onze volgende bestemming: de Mc Donalds. We trakteerden onszelf op een 
lekkere maaltijd en sloten af met een heerlijk dessertje. Moe maar zeer voldaan 
gingen we naar terug naar huis. Hiermee kwam er een einde aan een leuke en 
mooie dag vol onvergetelijke herinneringen!
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G-tennis: cliënten uit Haacht & Keerbergen samen op de tennisbaan

Enkele cliënten van Rozemarijn Haacht en Keerbergen ontdekten een 
nieuwe passie: tennis! Op vraag van Bart (Huis 46) bloeide een hele 
mooie samenwerking tussen tennisclub ’t Keerpunt en vzw Rozemarijn. 
Na de proeflessen in de lente was er bij geen enkele deelnemer nog 
twijfel: dit talent willen we verder ontdekken! 

In september startten Bart, Jonathan, Kevin en Olivier met de trainingen 
op maandagnamiddag en Lore, Geert, Dimitri, Michael en Maarten 
met de trainingen op vrijdagnamiddag. In de zomermaanden gaat 
de les door op de velden van ’t Keerpunt. Leuk, want eigenlijk zijn 
zij zo’n beetje onze buren. De cliënten van Keerbergen kunnen het 
bosje doorwandelen en ze zijn op de sportterreinen. Tijdens de 
wintermaanden maken we gebruik van de overdekte velden van 
tennisclub Kromveld in Rijmenam. Het vervoer wordt wekelijks gedaan 
door Xavier, een enthousiaste vrijwilliger van de tennisclub.





Rozemarijn H46
Beestige uitstap naar Planckendael
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Schaatsbaan Keerbergen

Van 10 december tot 9 januari stond er op het Gemeenteplein in KeerberGen 
een schaatspiste met een winterbar. met rozemarijn hebben we ooK één aVond 
de tooG bemand om een beetje centjes in te zamelen. om het personeel Van 
rozemarijn eens in een andere settinG aan het werK te zien GinG huis 46 een 
KijKje nemen. conclusie? Getest & GoedGeKeurd! 





Rozemarijn Tildonk
Uitbreiding afdeling Tildonk

De afdeling van Rozemarijn in de Engelenburcht in Tildonk barst uit haar 
voegen en krijgt een kindje in maart! We huren een nieuw lokaal op dezelfde 
verdieping van de sociale campus Engelenburcht waar we nieuwe cliënten 
kunnen ontvangen. 

Er komt een nieuwe toffe collega ons vervoegen: Ine Van Velthoven. Zij zal instaan 
voor extra leuke dagactiviteiten op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 
Welkom Ine!

We hebben vanaf maart dus terug plaatsen vrij voor extra cliënten! En dat is goed 
nieuws met de lente in aantocht.

Iedereen is altijd welkom voor een vrijblijvend bezoekje. Wij zijn er elke weekdag 
tussen 9u en 16u30.

Check onze facebookpagina, stuur ons een mailtje of geef ons een belletje.

www.facebook.com/rozemarijn-tildonk

rozemarijntildonk@vzwrozemarijn.be

0491/059066
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Rozemarijn Putse
Sfeerverslag kerstfeest
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