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1. En toen was er AAP

Niets is mooier dan de band tussen mens en dier. We zien het elke 
dag, in de vorm van een kwispelende staart of een glimlach van oor 
tot oor. Het is exact waarop Animal Assisted Projects, maar zeg maar 
gewoon AAP, de voorbije anderhalf jaar heeft ingezet: welzijnsverhoging 
door een positieve mens-dierrelatie. 

We namen niet minder dan 16 AAI-teams mee naar woonzorg- of 
therapeutische centra om de bewoners een fijne dag te geven vol natte 
neuzen en lieve snoeten. We gingen actief op zoek naar 55-plussers die 
voor een huisdier uit hun buurt wilden zorgen wanneer het baasje niet 
thuis is. We gaven workshops om onze expertise te delen met iedereen 
die het wou horen. Kortom: we hebben niet stilgezeten, net zoals een 
enthousiaste viervoeter dat ook niet doet. Zéker niet met een lekker 
snoepje in de hand. 

De afgelopen twee jaar hebben we niet alleen anderen, maar ook onszelf 
verder opgeleid. En bij elke tegenslag die we kregen en elke oplossing 
die we er weer voor vonden, beseften we opnieuw: dit is waarom we het 
doen. En waarom we het gaan blijven doen. We zien onze toekomst niet
gewoon groot, maar echt Deense-Dog-groot. Maar voor we vol 
goesting aan die toekomst beginnen, blikken we even terug op onze 
eerste levensjaren. 

In dit jaarverslag nemen we je graag mee langs een vormend 2017 en 
een ontdekkend 2018 voor AAP. Wij zijn er alvast erg trots op. 

Liefs,
Joke Decru
Directeur AAP vzw  
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2. Wat is AAP?

AAP vzw plaatst de relatie tussen mens en 
dier centraal door dieren laagdrempelig 
in te schakelen in allerlei projecten. Geen 
verrassing dus dat AAP eigenlijk staat voor 
‘Animal Assisted Projects’. 

EEN VORMEND 2017

AAP vzw strekte eind juli 2017 voor het eerst zijn 
pootjes, met Joke Decru als ervaren baasje. De 
vzw ontstond uit een groeiend buikgevoel dat er 
zoveel te doen valt met de klik tussen mens en 
dier. Zoveel meer dan tot nu toe al wordt gedaan. 
Met dat gevoel gingen we in 2017 vooral achter 
de schermen aan de slag met een logo, een stijl, 
een website en een programma. Dat ging over 
het algemeen vlot, met uitzondering van, euh, 
een vreemd luipaardlogo hier en daar. 

Het eerste echte wapenfeit van AAP is in 
december 2017, met een lezing van dierenarts 
Greet Diels ten voordele van AAP. Er werd €100 
euro ingezameld, en zo meteen een startsein 
gegeven voor een knallend 2018. 

 

DRIE PIJLERS

AAP steunt op drie grote pijlers: zorg voor het 
dier, contact met het dier en relatie tussen mens 
en dier. Deze pijlers vertalen we in drie projecten: 
Aallez, Aamaai en Aahzo. 

https://www.dierenartsenkimengreet.be
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AAP ON A MISSION 

Bij AAP geloven we dat de mooie band tussen mens en dier een positieve impact heeft op beide 
partijen. We willen dan ook aan de hand van onze drie pijlers het welzijn van zowel mens als dier in 
de samenleving verhogen. Een zeer aaibare missie, die we willen waarmaken door mens en dier 
nauwer met elkaar te verbinden. Dat doen we door huisdieren laagdrempelig in te zetten om sociale 
en emotionele eenzaamheid tegen te gaan. AAP investeert in duurzame relaties en een grote, mooie 
verbondenheid die (plus)baasjes en dieren elke dag opnieuw gelukkig maakt.

AALLEZ

In het project Aallez gaat AAP 
op zoek naar de perfecte 
match tussen een 55-plusser 
en een huisdier uit de buurt. De 
55-plusser wordt in dit geval het 
plusbaasje van de viervoeter en 
verzorgt het beestje wanneer het 
echte baasje uit werken is of een 
noodgeval heeft. Het plusbaasje 
krijgt aaibaar gezelschap en 
het huisdier geniet van extra 
wandelingen en knuffels. Een win-
winsituatie voor iedereen, dus!

AAMAAI

Het project Aamaai zet in op 
contact met dieren door 
ermee naar een woonzorg- 
of therapeutisch centrum te 
trekken. Daarvoor leidt AAP 
vrijwilligers en hun viervoeter 
op tot een volleerd AAI-team, 
dat met een kwispelende staart 
overal plezier gaat brengen. 
Een dier brengt mensen vaak 
letterlijk in beweging en kan zo 
een prachtig effect hebben op 
de ontwikkeling en het mentale 
welzijn van kinderen, jongeren en 
volwassenen. Of de AAI-teams 
succes hebben? We laten de 
beelden voor zich spreken! 

AAHZO

De relatie tussen mens en dier 
verzorgt AAP met het project 
Aahzo. Vanuit onze eigen expertise 
en ervaring organiseren we 
workshops, met als doel om het 
welzijn van mens en/of dier verder 
te versterken. Wie een Aahzo-
vorming krijgt, weet precies hoe 
het samenzijn tussen mens en 
dier positief en verantwoord kan 
verlopen.  

“Als de bewoners Kyra zien, denken ze soms terug aan hun 
eigen hond. En daar hebben ze mooie herinneringen aan. De 
bewoners zijn heel dankbaar dat wij er zijn, en zeggen dat 
ook met zoveel woorden.”

Vrijwilligster Els De Smedt uit Antwerpen en AAI-hond Kyra
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3. Wie is AAP?

JOKE DECRU – DIRECTEUR

Als AAP een hond was, dan was Joke haar 
toegewijd en positief baasje. Joke is door de 
leden van de vzw unaniem en met veel vertrouwen 
verkozen tot directeur en neemt zo het dagelijks 
bestuur van AAP op zich. 

Jokes passie voor mens en dier heeft dan ook al een 
rijke geschiedenis. Als dierengedragstherapeute 
helpt ze via haar eigen zaak FelCan al tien jaar 
lang iedereen die vragen heeft rond zijn of haar 
huisdier. Zo geeft ze les aan de Hogeschool Odisee 
binnen de opleiding Dogs Assisted Interactions en 
ondersteunt ze dieren op set bij CastingTails, een 
castingbureau voor huisdieren die weleens willen 
schitteren op tv of op het witte doek.

Daarnaast zette ze zich maar liefst zeven jaar in 
voor alle soorten dieren bij het Stadsbeest. Niet 
verwonderlijk dus dat het halverwege 2017 begon 
te kriebelen om zelf iets op poten te zetten dat echt 
het verschil kan maken in de relatie tussen mens 
en dier. Enter AAP, de vzw waar ze zich elke dag 
opnieuw met heel wat motivatie en enthousiasme 
in gooit. Ze krijgt daarbij achter de schermen de 
nodige hulp van Laurie Simoen, die als vrijwilliger 
al vanaf dag één meeschrijft aan het verhaal van 
AAP.

Ook wanneer ze niet aan het werk is, blijft Joke 
met dieren bezig, en dan vooral met haar eigen 
koningspoedel Leopold. 

RAAD VAN BESTUUR

Voorzitter: Sven De Dycker, stafmedewerker 
economie MLSO

Ondervoorzitter: Christophe Severeyns, 
preventieadviseur Multipharma

Secretaris: Maité Thijssen, zaakvoerder VOF 
Tails 

Bestuursleden: Manuel Goossens (eigenaar 
GOOD !D – Hupple), Anouck Haverbeke 
(Dierenarts, PhD, diplomate ECAWBM (BM)), 
Wim Smet en Lieselot Seghers (advocaten 
ALIS Advocaten), Dominique Van Gorp 
(projectcoördinator & taalcoach Stad 
Antwerpen) 
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4. AAP in 2018
Waar 2017 vooral een vormend jaar was voor AAP, 
was 2018 één grote ontdekkingsreis. Voor alle drie 
de projecten zijn grote stappen gezet. Sommige 
stappen hebben meteen hun vruchten afgeworpen 
in 2018, terwijl andere net een mooie voorzet 
vormen voor 2019. We bespreken de belangrijkste 
momenten voor elke pijler. Daarnaast zetten we ook 
al onze supporters in 2018 op een rijtje en gaan 
we dieper in op onze eigen professionalisering dit 
afgelopen jaar. 

AALLEZ IN 2018

Ons project Aallez, dat op zoek gaat naar 
55-plussers die graag het plusbaasje worden van 
een huisdier uit de buurt, krijgt in 2018 steeds meer 
vorm. In mei zetten we eindelijk de stap en begint 
een pilootproject te lopen in het West-Vlaamse 
Wevelgem. We communiceren via sociale media, 
via onze website en gaan zelfs deur tot deur om de 
inwoners warm te maken voor het project.

Ons doel was ambitieus: 20 succesvolle matches 
gedurende 3 maanden tijd. Net iets té ambitieus voor 
een pilootproject, zo bleek achteraf, maar daar dient 
een pilootproject ook voor. We hebben onze opstart 
in Wevelgem uitvoerig geëvalueerd en er ook een 
aantal nieuwe technieken uit geleerd om mensen te 
bereiken.

Eind oktober krijgen we het nieuws dat het project 
Aallez geselecteerd is door de Burgerbegroting, 
een initiatief van district Antwerpen. Dankzij de 
Burgerbegroting beslissen de inwoners van district 
Antwerpen elk jaar over 1,4 miljoen euro. Zij bepalen 
dus wat de prioriteiten zijn en welke plannen 
gerealiseerd worden. De inwoners geloven duidelijk 
in ons plusbaasjesproject, want ze sponsoren 
ons met 7500 euro om een online systeem te 
implementeren. Met dit systeem kunnen we de 
zoektocht naar goede matchen makkelijker en 
sneller maken. 

Net wanneer 2018 op zijn einde loopt, neemt 
Antwerpen zelf ook contact op met AAP. De vraag: 
of we het Aallez-project ook willen lanceren in de 
hele stad. To be continued… 

https://doemee.burgerbegroting.be/
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AAMAAI IN 2018

AAP start in januari 2018 met 
9 AAI-teams en sluit het jaar af 
met 16 AAI-teams. In die twaalf 
maanden tijd hebben we 9 
extra teams opgeleid, afscheid 
genomen van een geweldige 
AAI-hond en ook een AAI-hond 
op pensioen gestuurd. O, en 
zeiden we al dat we een AAI-
team hebben met een kat?

De opleiding van AAI-teams is iets wat we heel serieus 
nemen. Voor het project is het van enorm belang dat de 
bezoeken aan woonzorgcentra verantwoord verlopen en 
ook effectief bijdragen aan het welzijn van zowel mens 
als dier. Daarom zijn we heel dankbaar dat we kunnen 
samenwerken met het expertisecentrum dementie en de 
regionale centra. Zij geven een onderdeel van de opleiding. 
AAP bundelt zo haar eigen expertise met hun ervaring in de 
omgang met ouderen en dan vooral ouderen met dementie. 

Diezelfde Burgerbegroting die 7500 euro gaf aan Aallez, 
geeft ook nog eens 7500 euro aan Aamaai voor de 
opleiding van maar liefst 12 extra AAI-teams. Ongelooflijk 
trots dat we twee keer kunnen rekenen op het vertrouwen 
van de inwoners van district Antwerpen!

https://www.dementie.be/
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AAHZO IN 2018

Voor project Aahzo was 2018 nog grotendeels 
een vormend jaar, waarin we hebben 
uitgedokterd hoe we ook dit luik van AAP de 
nodige aandacht kunnen geven. Al betekent dit 
niet dat we afgelopen jaar niemand iets hebben 
bijgebracht. 

Zo gaf AAP in april een workshop bij Jeugddienst 
Wilrijk, met de kwispelende steun van Buddy, 
Roxy, Jelke en Maddox. Ook Jeugddienst 
Berchem kwam bij ons aankloppen. We 
verzorgden voor hen twee workshops rond 
honden, met als dankbaar publiek een heleboel 
enthousiaste kids. Mascottes Buddy, Kwispel 
en Leopold waren met veel plezier van de 
partij.  

In WZC Sint-Antonius te Zaventem was Joke 
de centrale gast op een Praatcafé Dementie, 
een initiatief dat dementie bespreekbaar 
maakt. Ten slotte gaf Joke ook een workshop 
aan WZC Sint-Pieter in Lochristi over hoe ze 
dieren beter kunnen implementeren binnen 
hun instelling. 

In 2018 nemen we helaas afscheid van AAI-hond 
Lex, onze grote vriendelijke reus. Wij hopen dat 
hij, waar hij nu ook is, nog steeds met zijn favoriete 
piepende tennisbal kan spelen.

Sinds april hebben onze AAI-honden (en AAI-kat 
Jase, hierboven) ook officieel een stralend uniform 
dankzij gloednieuwe hofleverancier Sneakers And 
Paws.

http://sneakersandpaws.be
http://sneakersandpaws.be
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KA BERCHEM

Deze school verkocht in juni zelfgebakken 
lekkernijen voor ons, en zamelde zo 263,60 euro 
in. Bedankt, leerlingen van KA Berchem!

HUPPLE

In november maakte hupple bekend dat AAP het 
eerste goede doel is van hun charity-actie. De ‘With 
Love’-box, die wij graag de ‘FromAAPWithLove’-
box noemen, zat boordevol heerlijke en lieve 
hondenkoekjes. Aangezien de winst integraal 
naar onze werking ging, hebben we geprobeerd 
zoveel mogelijk boxen te verkopen tot eind 
december. Met succes, want de actie eindigde 
met maar liefst 388 verkochte boxen en een totale 
opbrengst van 1936,12 euro! 

WARMSTE WEEK

Tijdens de Warmste Week hadden we het geluk 
dat niet één, niet twee, maar gewoonweg zes 
acties georganiseerd werden ten voordele van 
AAP. De acties gingen van honden trimmen tot 
rosse centjes sparen en leverden in totaal 3478 
euro op. Een prachtig bedrag dat we heel goed 
zullen kunnen gebruiken. Een grote dankjewel 
aan alle geëngageerden!

- Armonea Spanjeberg
- Syntra AB
- Cindy Van Huylebroeck
- Horteco
- 3M Post-it
- KBC Brussels

SUPPORTERS IN 2018

Het afgelopen anderhalve jaar heeft AAP kunnen rekenen op heel wat supporters die de soms moeilijke 
opstart van een nieuwe vzw net iets gemakkelijker gemaakt hebben. 

http://www.kaberchem.be
https://www.hupple.com
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ONZE VRIJWILLIGERS

AAP zou niet bestaan zonder haar vele 
vrijwilligers. Elke dag opnieuw rekent 
onze vzw op de medewerking van 
plusbaasjes, begeleiders van AAI-teams 
en ambassadeurs. Zonder hen zouden we 
nooit al zover gekomen zijn. We vonden 
het dan ook niet meer dan normaal om hen 
daarvoor in 2018 in de bloemetjes te zetten 
met een gezellige barbecue.
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ONZE FOTOGRAAF

Dé reden waarom ons jaarverslag geen saaie aaneensluiting is van feiten en cijfers: Maité Thijsen, onze 
huisfotograaf en tevens ook de zaakvoerder van CastingTails. Zij legt alle mooie momenten van AAP vast 
op de gevoelige plaat, iets waar we dankbaar mee uitpakken in al onze communicatie.

http://www.Tails.be
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FUNDRAISING BY EMOLIFE

Emolife gaf ons in januari een workshop 
Fundraising in Gent. We onthouden vooral de vele 
manieren om sponsors te strikken, de technieken 
om mensen aan te spreken en de tips wat betreft 
een dossier opzetten voor particulieren en 
bedrijven. 

LEREN OVER IMPACT BIJ OTHERWHERE

Bij Otherwhere leerde Ruben ons hoe we impact 
in kaart moeten brengen. Deze workshop zal 
vooral zijn vruchten afwerpen in het volgende 
jaarverslag. Nog even geduld... 

SOCIAL GROW SESSIONS VAN 
JOHNSON & JOHNSON

In september startten we samen met 13 
andere uitverkoren ondernemers aan de 
Social Grow Sessions van Johnson & Johnson. 
Dit begeleidingstraject vormde mee ons 
social businessplan en bekeek alle mogelijke 
groeikansen van ons concept. We zijn er trots op 
dat Johnson & Johnson onze vzw hiervoor heeft 
uitgekozen, want de sessies zijn een onmisbare 
ervaring voor al wie sociaal ondernemend is. Ook 
nu nog kunnen we beroep doen op een mentor 
wanneer we nood hebben aan advies.

OPGESTOKEN IN 2018

Een vzw kan alleen maar groeien met de nodige passie, kennis en expertise. Daarom vinden we het 
belangrijk om ons te blijven bijscholen. Zo volgden we in 2018 een aantal workshops, opleidingen en 
professionaliseringstrajecten om het verhaal van AAP steeds sterker te maken. Een kort overzicht.

BRANDING SAMEN MET OPMERKELIJK

Fan van de namen Aallez, Aamaai en Aahzo? 
Wij ook, en we hebben ze integraal te danken 
aan de experts van OpmerKelijk. Zij namen 
ons concept, onze identiteit en onze branding 
onder de loep en maakten er een prachtig en 
coherent verhaal van. 

OPLEIDING SOCIALE MEDIA 

Tegenwoordig is het onmogelijk om een project 
uit de grond te stampen zonder sociale media. 
Ook daarin hebben we ons dus bijgeschoold, 
om ons merk steeds meer te laten evolueren 
online.

ONZE WEBSITE IN 2018

In april 2018 zag onze website eindelijk het 
levenslicht, al bleef die het hele jaar nog een 
beetje ‘trial and error’. We hebben dan ook veel 
bijgeleerd over communicatie en branding in 
de verschillende opleidingen, waardoor we 
meermaals hebben geëxperimenteerd met de 
gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid van 
onze website. Ondertussen hebben we genoeg 
uitgeprobeerd om AAP 2.0 te lanceren in 2019. 
Spannend… 

http://www.emolife.be
http://www.otherwhere.eu
https://www.socialgrowsessions.net
https://www.socialgrowsessions.net
http://OPMERKELIJK.be
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AAP IN DE MEDIA

In 2018 kwam AAP ontelbare keren in de media: 
online, in de krant en zelfs op tv. Een greep uit de 
leukste artikels. 
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FINANCIËLE STATISTIEKEN
Overzicht cijfers

AAP IN CIJFERS

Als vzw vinden we het enorm belangrijk om 
transparant te zijn over onze werking, en dan ook 
over onze financiële middelen. Dit onderdeel toont dus 
in duidelijke statistieken hoe onze financiële situatie 
er op het einde van 2018 uitziet. Afsluiten doen we 
uiteindelijk met een paar luchtigere statistieken, die 
een algemener beeld scheppen van onze prestaties 
in het afgelopen jaar.

AAP IN CIJFERS

In het eerste anderhalve jaar van ons bestaan hebben we meteen de nodige kosten gemaakt om een 
vliegende start te maken. Zo hebben we ons op grote mate bijgeschoold, de nodige verzekeringen afgesloten 
en ook geïnvesteerd in een website. Daar komen dan ook nog administratiekosten bij. Vooral de kost van de 
website en de administratie wegen hier het meeste door. We hebben dan ook advocaten ingezet om onze 
algemene voorwaarden en contracten op te stellen en na te lezen, net zoals we een beroep hebben gedaan 
op de expertise van derden. 

Om de vzw dan toch de nodige financiële ademruimte gegeven, heeft het volledige AAP-team het voorbije 
anderhalf jaar kostenloos gewerkt. Je leest het goed: alle input en effort van Joke en Laurie gebeurde 
zonder uitbetaling. Het geloof in het project was zodanig groot, dat dit maar een klein offer was om te 
maken. 

Het cijfer van de schenkingen ligt relatief laag. Dit komt omdat hier alleen maar de lezing van Greet Diels en 
de mooie actie van KA Berchem onder valt. De verkoop van de FromAapWithLove-box bij hupple valt onder 
de netto-omzet, omdat het hier gaat om de verkoop van een product. De opbrengsten van De Warmste 
Week worden pas uitbetaald in 2019, waardoor dit bedrag pas terugkomt in het financieel overzicht van 
2019. 

Het grote bedrag dat we uit subsidies hebben gehaald, hebben we natuurlijk te danken aan de samenwerking 
met Wevelgem en het vertrouwen van de Stad Antwerpen. 

Netto omzet
Schenkingen

Subsidies

OPBRENGSTEN

KOSTEN

WINST

6.579,19
313,60
15.000,00

21.892,79

17.702,23

4.190,56
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03 887 72 21
info@aapvzw.be
www.aapvzw.be

Bring it on, 2019!


