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Beste lezer

Ik hoop dat je van een deugddoende zomer en een zachte herfst hebt kunnen 
genieten. In Rozemarijn stond de zomer terug in het teken van veel leuke feestjes 
en uitstappen en dat was heerli jk .  U vindt heel wat (foto)reportages terug in dit 
nummer.

In deze periode moet ik de begroting voor 2023 opstellen en dit wordt - nog 
meer als andere jaren - een grote uitdaging! In tegenstelling tot de kwalijke 
gewoonte van al onze regeringen, moet de begroting van Rozemarijn wel in 
evenwicht zijn: we kunnen alleen maar geld uitgeven dat we hebben;  in het 
slechtste geval kunnen we tijdig uit onze reserves putten, maar ook die zijn niet 
onbeperkt. 

De laatste maand krijgen we talri jke berichten van bijna al onze leveranciers 
over aangekondigde  prijsverhogingen, sommige met uitschieters tot meer dan 
20%,  de energiekosten nog buiten beschouwing gelaten.  Voor 2022 is het al 
duidelijk dat de inkomsten uit subsidies en de bijdragen van de cliënten niet 
gaan volstaan voor het betalen van de gewone exploitatiekosten. 

Gelukkig kunnen we voor 95% van de personeelskosten wel rekenen op een quasi 
kostendekkende subsidie. In functie van de gestegen kostprijs van bijna alle 
verbruiksgoederen en van de energiekosten, zullen we de bijdragen in de woon- 
en leefkosten van de cliënten wel zwaar moeten indexeren begin 2023. Natuurli jk 
hebben we een vangnet, voor wie het echt niet meer kan betalen. 

Beste lezer, ik wil graag afsluiten met een warme oproep voor ons mosselfeest te 
Haacht op zondag 13 november en onze winterbar op vrijdag 9 december.  
U vindt meer info achteraan dit nummer.

Koen Dries 
Directeur



Rozemarijn Keerbergen
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Interview met een bewoner

Naam: David Verstreken

Leeftijd: 47 jaar

Hoe lang ben je al in Rozemarijn? 
Ik woon nu 1 jaar in Rozemarijn 
Keerbergen.

Wat is jouw lievelingseten? 
Biefstuk met champignonsaus en 
lekkere frietjes.

Wat drink jij graag? 
Het liefst van al drink ik graag Passoa 
met fruitsap.

Wat is jouw lievelingsdier?  
Een hond. Vroeger had ik een hond, 
die heette Mickey.

Wat is je favoriete kleur? 
Rood, de kleur van de liefde!

Wat kijk je graag op tv?  
Ik kijk graag naar Familie, SOS Piet en 
Tien om te zien.

Wat is je lievelingsliedje? 
Liefde is een kaartspel van Lisa del 
Bo.

Wat doe je graag in je vrije tijd?  
Knutselen, tekeningen maken, 
gedichten schrijven en ik ga ook 
graag op café om een warme 
chocomelk te drinken met slagroom!



“Helpende handen” 

In Rozemari jn vinden we het belangri jk om de cl iënten te ondersteunen 
in hun dageli jkse welbevinden. Wat is het f i jn als zi jzel f ook graag een 
handje toesteken. Hierbi j  kr i jgt Kr is Klus de hulp en aanmoediging van 
Gunter en Flor is.  Vele handen maken l icht werk !
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Atelier Putse

Sinds enkele weken gaan we op dinsdag en donderdag een hele dag met een 

groepje naar de Putsebaan.

Er wordt gewinkeld, gekookt, gewandeld, geknutseld.

Kortom een gezellig samenzijn.
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Sportdag Vita-Min in sportoase de Meander in Rotselaar

In september vond naar jaarlijkse 
gewoonte de sportdag Vita-Min 
plaats in Rotselaar.

Vermoedelijk werden er tonnen eieren 
naar de Clarissen gebracht, want het 
was ronduit prachtig weer.

Na een tasje koffie startten we met 
spinning. Vol overgave stortten we 
ons op de hometrainers. We mochten 
zelfs de muziek kiezen tijdens de 
training.  Koen Wauters en Rammstein  
passeerden o.a. de revue.

Chris was ronduit de meest enthousiaste 
spinner die men daar ooit zag, uit 
volle borst zong hij mee vanop de 
hometrainer. Michael, Gunter, Jonathan 
en Gerry ontpopten zich tot echte 
sportmannen.

Nadien volgde een trip met een gocart 
treintje, super gezellig en of het vooruit 
ging!

We lunchten in het najaarszonnetje 
om na de middag te starten met 
beachvolleybal/netbal.

We sloten af met reuzespelen en deden 
nog een fotoshoot met onze vrienden 
uit Tildonk.

Na de medaille-uitreiking en met de 
nodige beats vertrokken we moe maar 
tevree terug richting Keerbergen.

Chris, Gunter P, Gerry, Jonathan en Michael
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Brandweerman Michael

Michael is al jaren vaste hulp bij het brandweerteam van Mechelen. 
Op dinsdag 4 oktober mocht hij als f igurant deelnemen aan een 
rampoefening.

Hij is daar echt “één van de mannen” en dat is f i jn om te zien! Michael 
kreeg er een eigen locker en outf i t.  

Er werd een situatie geënsceneerd waarbi j f ietsers waren aangereden, 
met veel gewonden tot gevolg.  

Na de oefening kreeg onze f igurant een heerl i jk f r iet je met saus en 
vlees. Tot s lot mocht Michael nog in de brandweerauto zitten met 
loeiende si rene. En een groepsfoto kon natuur l i jk niet ontbreken. Het 
was een hele leuke dag!
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Rozemarijn Haacht
30 jaar ‘Familie’

Op zaterdag 17 september zijn 
we met de auto van Kris, mijn 
vrijwilligster, vertrokken naar de 
Lotto arena in Antwerpen.  

We waren goed op tijd daar en  
hebben alle acteurs en actrices 
gezien.  Ik heb meegezongen met 
Camille en Willy Sommers en we 
hebben ook een beetje gedanst. 

Alle acteurs en actrices van familie 
hebben een act gedaan en een quiz. 
Zo plezant! Kris en ik hebben daarna 
nog een broodje gegeten en een 
Cola  gedronken. Ik heb een fijne dag 
gehad en we hebben goed kunnen 
bijpraten.
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Rouwhoekje in Haacht

Jan & Sylvia, wij vergeten jullie niet ….

En als ik doodga, huil maar niet

Ik ben niet echt dood

Moet je weten

‘t Is maar een lichaam

Dat ik achterliet

Dood ben ik pas

Als jij me bent vergeten

En als ik doodga, treur maar niet

Ik ben niet echt weg

Moet je weten

Het is de heimwee

Die ik achterliet

Dood ben ik pas

Als jij die bent vergeten

Tekst: Bram Vermeulen

Afscheid van Jan Janssens
Wij missen u.

Ik mis je elke dag een beetje meer

’t Gevoel alleen te zijn dat doet zo’n zeer.

Caroline
Lieve zonnetjes,

We missen jullie. Met hart en ziel denken we aan jullie elke dag.

Met de zon in ons hart zijn jullie de vogeltjes die aan elkaar 

zeggen wat we moeten doen. En jullie geven ons de kracht 

om verder te gaan.

             Horia



Beentjes loszwieren op het festival ‘Buitenbeenpop’

Vrijdag 26 augustus vertrokken 
we vanuit al onze vestigingen  
richting Leopoldsburg. 

Eindeli jk mochten we weer naar 
Buitenbeenpop. Ideaal weer, niet 
te warm en iedereen enthousiast. 

We aten lekkere f r iet jes en nadien 
vonden we een goed plaatsje 
vooraan het podium. 

De rest van de namiddag werd er 
veel gedanst, gelachen en gefeest 
op leuke muziek. De optredens 
waren heel goed en het was een 
super f i jne dag! 
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Huis 46
“Laat het gras maar groeien”

“Laat het gras maar groeien, rijd het nooit meer af!” zong Sam Gooris. 
Maar Bert rijdt het met veel plezier wat korter en hij is terecht fier op zijn 
geleverde prestatie. 
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Molenfeesten Keerbergen

Op zondag 7 augustus is huis 46 naar de Molenfeesten geweest.
Thijs heeft het project Guatemala gesponsord en heeft een waterpistool 
gewonnen. Hierdoor kan er een kindje naar school ginder.
Het was mooi weer en we hebben genoten van een verfrissend drankje. 
Helga is haar neef Kris tegengekomen. Hij ging graag mee op de foto.  
Tot slot hebben we ook nog lekkere frietjes gegeten.



Sfeerfoto’s leefgroepuitstap huis 46





Rozemarijn Tildonk
Sportdag Vita-Min in sportoase de Meander in Rotselaar





Rozemarijn Putse 1+2
Baby ‘Manda’ op bezoek
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Naar de kermis in Aarschot



Marc

Vrijwilliger in the picture

 
Stel jezelf even voor.  

Ik ben Marc en  word weldra 69 
en heb 2 prachtige dochters en 3 
kleinzonen. Bij manier van spreken 
woon ik om de hoek en is het 
gemakkelijk om mijn 3 hondjes te 
laten verwennen door de cliënten 
van Rozemarijn.

Zij zijn  zeer goed met  de kapoentjes, 
Gido (ouderdomsdeken van 15,5 
jaar), Patsy (beide vlinderhondjes) 
en laatst bijgekomen Lex, de teckel 
- dashond, konijnenpijpenjager, 
stoofbuis en hotdog, die de grote 
voorkeur draagt van zowel Wendy 
en Caroline in Keerbergen en Helga 
en Katharina in Haacht. 

Lex is dankzij de aandacht en de 
bijdrage van Rozemarijn veranderd 
van een angstige naar een normaal 
sociale hond. 

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

Via François, de voorzitter van de 
toenmalige hondenschool. Hij stelde 
voor om contact op te nemen met 
Rozemarijn om samen met Senna, 
een rosse Cocker Spaniël om de 2 
weken Rozemarijn te bezoeken. Dit 
klikte vanaf de 1ste dag. 

Patrick, 1 van de cliënten deed plots 
de deur achter ons open en sprong 
naast Senna. Die verschoot en 
sprong naar het gezicht van Patrick 
en likte deze af ter begroeting. Om 
de 2 weken op vrijdagnamiddag 
was het een prettig weerzien. 
Nadien kwam dan het wekelijkse 
wandelen.  

Een grotere beloning kan ik niet 
krijgen en tevens is het een moment 
voor mij om het verlies van Francine, 
mijn vrouw, te verwerken.

Ik voel mij niet de echte vrijwilliger, 
maar meer geholpen en erg 
gewaardeerd, waarvoor dank! De 
3 vierpoters met een staart en de 
cliënten zijn uiteindelijk de reële 
vrijwilligers! 
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Waarom wilde je vrijwilligerswerk 
doen in Rozemarijn? 

Ik had het toen even zelf niet 
gemakkelijk en afleiding was de 
oplossing voor mij. De keuze voor 
Rozemarijn werd mij in de schoot 
geworpen. Ik ben dankbaar dat 
ik gedurende al die jaren mocht 
wandelen met 1 of meerdere 
cliënten, die op hun beurt zich in 
de zevende hemel bevinden. De 
hondjes nodigen mij dagelijks uit 
voor de nodige wandelingen en 
ik kan Wageman 5 moeilijk zomaar 
voorbij, de ingang is voor mij te 
belangrijk.

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

De tijd gaat zo snel. Ik denk dat ik 
gestart ben in september 2001 in 
Keerbergen. Tijdens corona ben 
ik even in Tildonk met Caroline en 
Michaël gaan wandelen. En nadien 
ook in Haacht met Pascale, Helga, 
Katharina en Bart. 

Ik ben niet zo onschuldig als ik lijk. Ik 
plaag al eens graag één van de 
cliënten of mijn hondjes. Zo breng ik 
graag de ambiance erin.   
  

Hoe zou jij Rozemarijn omschrijven 
naar de buitenwereld toe?

Een thuis voor de cliënten van 
het home en dagverblijf. Goede 
opvang, waarvoor hoedje af, 
heel veel inzet van het voltallige 
personeel. Bij de verjaardagen 
wordt hun voorkeursmenu gemaakt. 
Iedereen wordt aanvaard zoals 
hij/zij is en wie dan ook op enige 
manier iets bijdraagt, een woord of 
een daad, wordt bejubeld.

Wat is jouw droomwens?

Het is een niet te verwezenlijken 
droomwens:

Nog eens naar de Belgische kust 
gaan voor enkele dagen met de 
hondjes, zoals ik met Francine de 
wandelingen op het strand, de duinen 
en binnenwegen deed.

Wat is je lievelingsmuziek en je 
lievelingseten?

ABBA, bekoort mij enorm, maar ik 
luister heel veel naar Radio 2, van 
‘s morgens vroeg staat mijn laptop 
hierop afgestemd en volg ik de vele 
interessante programma’s, alsook het 
plaatselijk nieuws van Vlaams-Brabant.

Ik eet wat de pot schaft. Alhoewel de 
mosseltjes met frietjes op het mosselfeest 
van Rozemarijn overheerlijk zijn!
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In samenwerking met:

Winterbar
vrijdag 9 december 2022

G r o t e  A p p e l s t r a a t  4 0 ,  3 1 5 0  H a a c h t  ▼ 0 1 6 / 7 7  9 7  3 8

Met shuttlebus vanop parking Lombaardennaar Rozemarijn

15u
- 

20u

Drankjes

Braadworsten& 
Pannenkoeken




