UITNODIGING
DAGEXCURSIE ‘GROENE ZORG in de VLAAMSE ARDENNEN’

dinsdag 29 augustus 2017
Voormiddag
De hoeve van Patrick Ruysschaert is gelegen in Ophasselt (Geraardsbergen). Patrick startte een
tiental jaar geleden met zijn zorgboerderij. Als geëngageerde leerkracht in het secundair onderwijs is
het zijn passie om jongeren die het moeilijk hebben nieuwe perspectieven te bieden.
Daartoe zet hij zijn domein van enkele hectaren ter beschikking. Zorgboerderij Ruysschaert huisvest
diverse dieren en in het atelier is er ruimte voor randactiviteiten. De zorgboer heeft een vaste
samenwerking met de school waarin hij als leerkracht actief is. Sinds enige tijd wordt hij daarvoor
gedeeltelijk vrijgesteld.
Zowel zijn aanpak in de omgang met minderjarigen als de
samenwerkingsformule met de school maken dat hij een
aantrekkelijk en inspirerend verhaal kan brengen.
Patrick Ruysschaert verwacht ons tegen 10u en zal koffie
met cake klaarzetten.
Middag
In buurgemeente Brakel, aanleunend tegen de grens met
Wallonië, maken we kennis met De Kleppe. Dit vakantiecentrum voor kwetsbare groepen huisvest
tevens, in samenwerking met Hogeschool Vives, een praktijkcentrum voor therapie met dieren.
De hele onderneming, met inbegrip van de belevingstuin, wordt draaiende gehouden met de inzet van
mensen in sociale tewerkstelling en vrijwilligers. Er komen ook gasten via groene zorg en dat hopen
de verantwoordelijken nog verder uit te breiden.
We gebruiken in De Kleppe ons middagmaal en krijgen een inspirerende en inlevende rondleiding in
de volledig rolwagentoegankelijke tuin. Info www.dekleppe.be

Namiddag
Omstreeks 15u30 worden we verwacht in de Kanteling
(Herzele). In deze leefboerderij met veelzeggende naam,
schuilt de ziel van 2 jonge orthopedagogen, Sylvia en Pia.
Na enkele jaren van intensieve en vrijwillige inzet hopen zij
stilaan te evolueren naar een zelfbedruipend groene
zorgaanbod. Daartoe betrachten zij een continue
bezetting van een 8-tal hulpboeren.
Als afsluiter krijgen we nog een kleine hap aangeboden en rond 17u15 stappen we de autocar op,
richting thuis.
Info www.leefboerderijdekanteling.be
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Praktisch
AUTOCAR
7u15
8u25

Vertrek Lummen (Carpoolparking E314 Hasselt-Leuven - Uitrit 26, Zes septemberlaan).
Verzamelen om 7u10.
Halte Strombeek-Bever (Carpoolparking – Antwerpselaan, via Afrit Strombeek-Bever,

kruising R0-A12, richting Strombeek-Bever, vervolgens Uitrit 2 op A12 )
9u05

Halte Erpe-Mere (Carpoolparking - E40 Brussel-Gent - Uitrit 18)

In Erpe-Mere sluit de voltallige groep aan op de autocar. Van daaruit trekken we rond in de Vlaamse
Ardennen.
’s Avonds zijn we rond 17u45 terug in Erpe-Mere, rond 18u20 in Strombeek-Bever en rond 19u30 in
Lummen.
Wie graag wil afspreken om te carpoolen naar een van de stopplaatsen, kan dat melden via
onderstaande contactgegevens.
Inschrijving
Gelieve ten laatste op 18 augustus uw deelname, met opgave van aantal personen en opstapplaats,
te melden bij willem.rombaut@groenezorg.be of 0473/93 31 20.
Deelnameprijs bedraagt 40 euro/persoon (drank bij maaltijd niet inbegrepen)
Uw inschrijving is definitief na overschrijving van het deelnamegeld op rekeningnr. 734-0110687-19
van Steunpunt Groene Zorg vzw.
Mededeling bij overschrijving: ‘Excursie 29/08’
Info
Willem Rombaut
Steunpunt Groene Zorg vzw
016/28 61 28
0473/93 31 20
willem.rombaut@groenezorg.be
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