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Bedankt aan de ouders en de kinderen voor hun vertrouwen en al die momenten van 

samenzijn en emotie die we dagelijks delen en die ons sterken in onze opdracht. 

In dit jaarverslag zetten we alle personen in de schijnwerpers die zich engageren en 

inzetten voor dit schitterende project dat Villa Indigo is. In de eerste plaats een menselijk en 

gemotiveerd team dat zich bewust is van de behoeften van elk gezin. Vrijgevige vrijwilligers 

en schenkers, een geëngageerde Raad van Bestuur, ministers en instellingen die ons 

ondersteunen.

Dankzij hen kunnen wij vooruitgang boeken, evolueren en al deze momenten aanbieden die 

zo kostbaar zijn voor de gezinnen en de kinderen. 

Bedankt !
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WOORD VAN DE VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Het jaarverslag 2016 dat u ter lezing wordt aangeboden, wordt opnieuw 
gekenmerkt door een zeer grote rijkdom. Aan de hand van getuigenissen, uitleg, 
beschrijvingen van activiteiten en cijfers bewijst dit document in welke mate 
een instelling zoals de onze tegemoetkomt aan een behoefte. De behoefte om 
in een veilige, aangename en levendige omgeving enkele momenten van respijt 
aan te bieden aan gezinnen die instaan voor de zorg voor hun kinderen die lijden 
aan een ziekte of diverse aandoeningen.

Na een terugblik op onze laatste vijf werkingsjaren gaan we in dit jaarverslag 
in op de verschillende beroepen die - het hele jaar door, zowel bij residentieel 
verblijf als bij dagopvang - niet alleen borg staan voor de verzorging van de 
kinderen, maar ook voor alles wat bijdraagt tot hun fysiek en mentaal welzijn. 

Zoals u zult lezen, is het succes van een dergelijke onderneming evenzeer het 
resultaat van een professionalisme van topniveau als van de harmonieuze 
integratie van de vaardigheden van de ongeveer dertig mensen die zich elke 
dag opnieuw inzetten voor Villa Indigo: verplegers, arts, psychologen, animators 
en animatrices, directie, secretaresse, personen belast met de fondsenwerving, 
keuken- en onderhoudspersoneel, zonder ons team van enthousiaste 
vrijwilligers te vergeten. Al deze mensen voeren niet alleen hun taken uit. Ze 
geven ook blijk van een indrukwekkende empathie, die in ruil prachtige emoties 
wekt die elke dag beleefd en gedeeld worden.

Ik wil dan ook de erkentelijkheid, de felicitaties en de steun van de Raad van 
Bestuur overmaken aan alle personeelsleden en vrijwilligers van Villa Indigo. De 
ontwikkeling van ons project zou onmogelijk zijn zonder de volle ondersteuning 
van de autoriteiten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer bepaald 
van de Ministers die sinds ons bestaan verantwoordelijk zijn geweest voor de 
bijstand aan gehandicapten. We willen deze ministers en hun administraties 
hiervoor van harte bedanken. Ook enorme dank aan de bedrijven, stichtingen, 
particulieren en het Oudercomité voor hun financiële steun en hun hulp in 
natura of in de vorm van evenementen. Het is dankzij hun steun dat wij onze 
infrastructuur regelmatig kunnen verbeteren of de kinderen die bij ons verblijven 
kleine of grote ‘extraatjes’ kunnen aanbieden.

Ik wens u veel leesplezier.

Dr. Patrick GÉRARD,  
Voorzitter van de Raad  
van Bestuur
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Sinds 5 jaar worden in Villa Indigo kinderen van 0 tot 18 jaar opgevangen die lijden aan 
ernstige, chronische en soms degeneratieve ziektes. Onze hoofdtaak bestaat erin aan 
de ouders en de gezinnen een moment van respijt, een pauze aan te bieden, en dit door 
de globale en medische zorg over te nemen en tegelijkertijd de nadruk te leggen op het 
welzijn van de kinderen. 

Sinds de opening in 2011 hebben we een lange weg afgelegd en een zeer mooie 
evolutie gekend. Er werd nagedacht over de verzorging en het welzijn dat we de 
kinderen willen aanbieden, maar ook over de opvang van terminaal zieke kinderen en 
over de dagopvang. Elke nieuwe ervaring zorgt ervoor dat we onszelf in vraag stellen 
en kunnen evolueren naar een betere benadering en beter kunnen luisteren naar de 
gezinnen en de kinderen. 

In 2011 bood ons project uitsluitend residentiële verblijven aan. Sindsdien hebben we 
terminaal zieke kinderen opgevangen en onze vereniging opengesteld voor dagopvang. 
Er werden samenwerkingsverbanden met diverse verenigingen en instanties 
uitgebouwd om steeds beter te worden en te evolueren naar een beter aangepast 
aanbod dat aansluit bij onze maatschappij en bij de behoeften van elk gezin.
Ook ons team is geëvolueerd en uitgebreid. Het aantal VTE’s is gestegen van 14 
tot 21. Dit team vertegenwoordigt vandaag 29 personen die allemaal vriendelijk en 
luistervaardig zijn en een echte steun zijn voor alle gezinnen die we dagelijks ontmoeten. 
We hebben het vrijwilligerswerk binnen Villa Indigo ontwikkeld, met in 2016 meer dan 
47 actieve vrijwilligers. Kostbare hulp en rijke en gediversifieerde ontmoetingen. En sinds 
kort hebben we ook beslist om de fondsenwerving te ontwikkelen om het comfort en de 
levenskwaliteit van onze gasten constant te verbeteren. 
Van 2011 tot 2016 hebben we 347 kinderen opgevangen die in totaal genoten van 
2090 verblijven. 18 kinderen genoten van 574 dagen dagopvang. Dit wil zeggen dat we 
onze opdracht volbracht hebben en een maximum aan gezinnen op moeilijke momenten 
ontlast hebben. Gedurende al die jaren hebben we vertrouwensrelaties met de ouders 
uitgebouwd. Wij zijn voor veel gezinnen een vast waarde die nu deel uitmaakt van 
hun leven. Veel kinderen keren jaar na jaar terug, en het is een plezier om hen te zien 
opgroeien en evolueren. Maar we hebben ook met veel verdriet afscheid genomen van 
meerdere van onze kleine gasten. Ook dat is een deel van het verhaal van Villa Indigo.

De feedback en de getuigenissen van gezinnen sterken ons in onze dagelijkse taak, en 
hun erkenning is voor het hele team een drijfkracht die ons zin geeft om het nog beter te 
doen. 

In dit jaarverslag vindt u verschillende getuigenissen - gaande van ouders die ons hun 
kinderen toevertrouwen tot professionals die elke dag paraat staan en instaan voor de 
verzorging van onze ‘gasten’. 
Ik stel voor dat u begint met de getuigenis van Catherine, de mama van Hugo die al sinds 
2012 naar Villa Indigo komt. In het begin was Hugo timide en moest hij gerustgesteld 
worden. Als hij nu naar Villa Indigo komt, voelt hij zich als een vis in het water… Hij 
amuseert zich, hij lacht, … hij leeft. Hugo voelt zich thuis in Villa Indigo. 

Dorothée Pereira,  
Directrice

2. VILLA INDIGO, TERUGBLIK OP DE EERSTE VIJF JAAR  



6

Een centrum voor respijtzorg... 
Respijt voor de ouders en de 
gezinnen? Zouden wij, ouders van 
een gehandicapt kind, dan recht 
hebben op respijt, terwijl er zoveel 
te doen valt en we ons zo inzetten 
voor de gezondheid van ons kind? 
Waar zal ons kind terechtkomen? 
Wie zal er voor ons kind zorgen? 
Hoe? 
 
Na 2 jaar te hebben overwogen 
of we de stap zouden zetten of 
niet, was het eerste bezoek aan 
Villa Indigo zeer geruststellend; 
medische omkadering, gezellige, 
ruime en aangepaste kamers, 
rustig kader met veel licht 
op familiale schaal, allerlei 
activiteiten, ... Kortom: alles voor 
een kwaliteitsvolle opvang.

En zo hebben we dus, zoals 
anderen, de stap gezet. Zij het 

niet zonder schuldgevoel en een 
grote bezorgdheid om van elkaar 
gescheiden te zijn. 

Sinds die enkele jaren dat we het 
genoegen hebben Hugo te kunnen 
toevertrouwen aan Villa Indigo, 
genieten we van de kans die we 
krijgen om te kunnen rekenen op 
deze opvang waarop niets aan te 
merken valt.
De broer en zus van Hugo stellen 
de tijd op prijs die wij eindelijk 
aan hen kunnen wijden (Hugo 
neemt zoveel ruimte in thuis), 
ontdekken hoe leuk het is om te 
skiën of te rotsklimmen (wat ze 
onmogelijk kunnen doen met hun 
broer) en ervaren welke gevolgen 
de afwezigheid van Hugo heeft. 
Wat niet wegneemt dat we hem 
na 3-4 dagen natuurlijk al vreselijk 
beginnen te missen!

De ouders komen op adem, 
trekken wat tijd uit om iets met 
hun tweetjes te doen en laden 
hun batterijen op. Uiteindelijk 
weten we dat Hugo ook met 
vakantie en in uitstekende handen 
is!

Maar wat ik sinds enige tijd 
vaststel, is dat Hugo bij zijn 
terugkeer na elk verblijf in Villa 
Indigo geëvolueerd is. Zijn 
spreekvaardigheid is verbeterd, zijn 
contactvaardigheid is geëvolueerd, 
hij neemt meer initiatief en toont 
in de mate van het mogelijke 
dat hij ‘groot’ wordt, omdat hij 
zijn plaats krijgt in Villa Indigo. 
Zijn zin voor humor is nog verder 
ontwikkeld omdat hij daar een 
goed publiek had en verwacht dat 
hij ons kan doen lachen, wat wij 
dan ook met veel plezier doen!

Ook het gemis van ons resulteert 
in zoveel plezier bij het weerzien! 
Ook de band met zijn broer en 
zus wordt merkbaar sterker: ze 
praten samen over de activiteiten 
die iedereen kon doen tijdens 
het verblijf, we bekijken samen 
de foto’s, er worden cadeautjes 
uitgewisseld. Ook dat is geluk!

Om dat alles - dat zoveel betekent 
voor ons - geniet ik van de kans 
die ik krijg om Hugo te laten 
verzorgen in Villa Indigo.
Bedankt aan het hele team voor 
wat u betekent voor ons gezin... 
en voor Hugo!

Getuigenis van Catherine,  
mama van Hugo 
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Sinds 2013 biedt Villa Indigo 
dagopvang en niet langer alleen 
residentiële verblijven aan voor 
zieke kinderen en kinderen met 
een handicap. 
Het dagopvangproject werd 
gelanceerd om ouders van 
sterk afhankelijke kinderen die 
geen bevredigende oplossing 
voor dagopvang hebben, de 
mogelijkheid te bieden om ook 
kostbare momenten van respijt 
in te bouwen. De dagopvang 
die wij aanbieden, biedt de 
gezinnen ook de mogelijk om 
(opnieuw) contact op te nemen 
met begeleidingsdiensten om 
een oplossing op lange termijn 
te zoeken die tegemoetkomt 
aan de noden van hun kind. In 
2013 heeft Villa Indigo 50 dagen 
dagopvang aangeboden aan 4 
gezinnen. In 2016 konden we 
233 dagen dagopvang aanbieden 
aan 15 gezinnen, waaronder 
9 niet-schoolgaande kinderen. 
De voorbije 3 jaar hebben we in 
totaal 27 kinderen opgevangen 
in dagopvang. Vandaag hebben 

meerdere gezinnen een 
langetermijnoplossing gevonden 
in een school of een aangepast 
dagcentrum. Eens we hun 
vertrouwen hebben gewonnen, 
valt het soms voor dat de ouders 
ons hun kind toevertrouwen 
voor een residentieel verblijf. Dat 
is voor ons het bewijs dat we 
hun verwachtingen inlossen en 
tegemoetkomen aan hun noden. 
Dit dagopvangproject was niet 
mogelijk geweest zonder de 
medewerking van de ministers 
van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest die belast zijn met 
gehandicaptenzorg. In 2013, toen 
we het dagopvangproject in Villa 
Indigo lanceerden, konden we 
rekenen op de steun van Minister 
Brigitte Grouwels en Minister 
Evelyne Huytebroeck die ons de 
nodige middelen ter beschikking 
stelden om 80 dagen aan te 
bieden aan sterk afhankelijke 
kinderen. In 2016 verzekerden 
Minister Céline Frémault en 
Minister Pascal Smet, belast met 
gehandicaptenzorg voor het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
een verdere ondersteuning van de 
evolutie van dit project, zodat we 
tegemoet konden komen aan de 
behoeften van de steeds talrijkere 
gezinnen. 
De dagopvang wordt uitsluitend 
gepland van maandag tot vrijdag 
en buiten de schoolvakanties. 
In Villa Indigo kan elk kind in 
dagopvang evenwel rekenen 
op dezelfde professionele en 
medische omkadering als de 
kinderen in residentieel verblijf. 
Alle kinderen nemen samen 
deel aan de activiteiten die 
ons animatieteam het hele jaar 
voorstelt. 
Dit jaar overschreden we het 
aantal dagen dagopvang dat 
wordt gefinancierd door de GGC. 
Niettemin konden we blijven 
tegemoetkomen aan de vraag 
dankzij de vrijgevigheid van de 
Compagnie du Bois Sauvage.

DE EVOLUTIE VAN DE DAGOPVANG 

Aantal dagverblijven

53 1 35 153 233
2013 2014 2015 2016
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De ouders en de kinderen die we 
opvangen staan centraal in ons 
project, en het team is echt de 
drijvende kracht achter Villa Indigo. 
Alle disciplines en alle teamleden 
vullen elkaar aan door hun 
deskundigheid en vaardigheden 
aan te reiken. Luistervaardigheid, 
vriendelijkheid en respect voor 
elke ‘gast’ die wij ontvangen en 
zijn/haar gezin staan centraal 
in onze waarden en onze 
benadering. Ons team brengt dit 
project tot leven door dag na dag 
een professionele en medische 
omkadering aan te bieden met een 
menselijke dimensie. 

Het team van Villa Indigo omvat 
verschillende disciplines die elk 
een belangrijke rol spelen binnen 
ons huis. We hebben verplegers, 
animatrices, kinderverzorgsters 
en psychologen, maar ook een 
administratief team, een team dat 
instaat voor de fondsenwerving 
en een logistiek team. Al deze 
medewerkers worden ondersteund 
door het beheercomité dat 
bestaat uit een pediater, een 
zorgcoördinatrice en de directrice.

Dit jaar willen we het team van de 
verplegers in de spotlights zetten: 
het team dat 24/24 aanwezigheid 
verzekert en de ouders geruststelt 
dankzij zijn professionalisme, 
zijn beschikbaarheid en zijn 
luistervaardigheid.

DE VERPLEGERS/
VERPLEEGSTERS VAN VILLA 
INDIGO ONTMOETEN DE 
KINDEREN EN HUN FAMILIE.

In Villa Indigo verleent ons team 
van verplegers en verpleegsters 
gepaste zorgen en 24 uur op 24 
en 7 dagen op 7 bijstand aan 
kinderen die hulpbehoevend zijn 
als gevolg van een chronische 
ziekte, een evolutieve ziekte 
of een handicap. Ons team 
bestaat uit gespecialiseerde 
en gediplomeerde verzorgers 
van verschillende leeftijden en 
met uiteenlopende ervaring, 
maar vooral met eenzelfde 
professioneel engagement 
gestoeld op competenties, 
nauwgezetheid, enthousiasme, 
menselijkheid, empathie en 
solidariteit met de familiale 
entourage. Wij begeleiden 
‘onze gasten’ op een zachte en 
geduldige wijze die aansluit bij 
hun familieleven, met respect voor 
hun gewoonten, hun ritme en hun 
bijzondere identiteit.
Voor elk kind dat lijdt aan een 
andere pathologie proberen wij 
de bestaande hulpmiddelen te 
valoriseren en zijn welzijn te 
bevorderen om hem het veiligst 
en aangenaamst mogelijke verblijf 
aan te bieden. Wij leven in het 

moment door samen te spelen, 
plezier te maken en te lachen. 
Wij luisteren naar zijn angsten 
en bekommernissen, terwijl we 
oog hebben voor zijn fysiek en 
psychologisch comfort. 

Wij zijn een steunpunt, zodat de 
ouders op adem kunnen komen.

Om een optimaal verblijf te 
verzekeren - d.w.z. een correcte 
behandeling van neurologische, 
respiratoire, spijsverteringsgeboden, 
gedragsmatige enz. 
problemen - analyseren onze 
verpleegzorgcoördinator en onze 
pediater vooraf zorgvuldig de 
medische toestand van elk kind 
door informatie te verzamelen 
bij de ouders, de school, het 
internaat, het revalidatiecentrum 
… van het ziekenhuis waar het 
kind opgevolgd wordt. Al deze 
gegevens zijn belangrijk om zo 
goed mogelijk tegemoet te komen 
aan zijn behoeften en het kind een 
kwaliteitsvol verblijf aan te bieden, 
zodat elke ouder met het volste 
vertrouwen een moment van respijt 
kan inlassen.

Er bestaat geen typische dag in 
Villa Indigo, maar de dag begint 
omstreeks 7 u bij de aankomst van 
de ochtendploeg. Dan geven wij 
de nodige informatie door over de 
aanwezige kinderen. 

Daarna wordt er opgestaan en 
ontbeten - elk kind staat op en 
ontbijt in zijn eigen tempo. De 
voormiddag is goed gevuld met de 
badjes, de opeenvolgende douches 
en alle verpleegkundige zorgen die 

HET TEAM VAN VILLA INDIGO, EEN VRIENDELIJK TEAM  



  Jaarverslag 2016      I      9

wij verlenen aan de kinderen.
Rond 11.30 u worden de 
maaltijden geserveerd die 
bereid worden door onze kokkin. 
Samen met de animatrices en 
de kinderverzorgsters nemen wij 
deel aan dit moment van genot 
en waken wij over de toediening 
van de geneesmiddelen. Na het 
middagmaal volgt een korte siësta.
In het begin van de namiddag, na 
de komst van de avondploeg, wordt 
een overdrachtmoment voorzien om 
de opvolging van de dossiers van 
de kinderen te verzekeren. Daarna 
bereiden wij de geneesmiddelen 
voor ‘s avonds nauwlettend voor.

Na een deugddoende siësta 
maken wij de kinderen klaar zodat 
ze kunnen deelnemen aan de 
activiteiten van het animatieteam, 
en rond 15.30 u à 16 u is het al tijd 
voor het vieruurtje.

Daarna volgt het moment waarop 
kinderen vertrekken en aankomen. 
Dit zijn kostbare momenten voor 
de verplegers en verpleegsters. 
Bij elk vertrek nemen we wat tijd 
om met de ouders het verblijf van 

hun kind te bespreken. En telkens 
als een kind aankomt, luisteren wij 
naar de ouders en stellen wij hen 
gerust, zodat ze kunnen vertrekken 
in de wetenschap dat wij heel goed 
zullen zorgen voor wat hen het 
dierbaarste is. 

Op het einde van de dag, na de 
badjes, de douches, het avondmaal, 
de verzorging, de toediening van 
de geneesmiddelen en het in bed 
stoppen… - een goedgevulde dag 
dus - verzorgen wij de overdracht 
aan het nachtteam dat bestaat 
uit een verpleegster en een 
kinderverzorgster.
‘s Nachts waken we erover dat 
alles goed verloopt en hebben we 
constant oog voor de kinderen en 
hun behoeften.

Als verpleegsters binnen Villa 
Indigo is onze rol niet alleen 
gericht op verpleegkundige zorgen 
en comfortzorgen. Wij nemen 
volwaardig deel aan het leven van 
onze kleine gasten, zodat iedereen 
zich thuis voelt. Elk verblijf wordt 
georganiseerd naargelang van 
de behoeften van het kind en de 

aanwezigheid van andere kinderen. 
Dit werk is enkel mogelijk dankzij de 
vriendschappelijke band tussen de 
verschillende leden van het team, 
waarin iedereen zijn rol speelt, 
de andere respecteert en nauw 
samenwerkt.

Onze beroepservaring, waarbij we 
geconfronteerd worden met de 
‘menselijke kwetsbaarheid’, raakt 
ons en zorgt ervoor dat we elke 
dag toleranter worden en meer 
openstaan voor verschillen en voor 
de ontdekking van anderen. Dat 
geeft zin aan ons werk.
Het is een ware levensles om onze 
‘buitengewone kleine gasten’ 
te verzorgen en hun ouders te 
ontmoeten.

In Villa Indigo voelen we ons elke 
dag nuttig, engageren we ons 
en verzorgen we de medische 
begeleiding van de kinderen die aan 
ons worden toevertrouwd, terwijl 
we hen hun leven laten leiden en 
hun autonomie en persoonlijke 
ontplooiing bevorderen.
Wij hopen dat zij gaan houden van 
Villa Indigo en ernaar verlangen om 
terug te komen. Wij willen hen de 
kans bieden om eens te veranderen 
van omgeving, terwijl we hun 
ouders geruststellen en persoonlijk 
ondersteunen zodat ze kunnen 
genieten van een echt moment van 
respijt.
Wij zouden hen willen zeggen: 
“wij zijn er voor u, u bent niet 
alleen! Wij zouden graag een echt 
vertrouwenscontract sluiten met u. 

Nadine Bellis en Carine Pauwels 
pediatrisch verpleegkundigen 
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LA VILLA INDIGO … 
EEN STAGEPLAATS

Villa Indigo heeft het genoegen 
elk jaar een vijftiental derde- 
of vierdejaarsstudenten 
verpleegkunde richting pediatrie 
van Parnasse-ISEI of Erasmus 
(HELB) te mogen verwelkomen. Het 
gaat om een stage naar keuze of 
hun stage algemene pediatrie van 
2 tot 3 weken.

Vanaf de eerste dag geven wij 
uitleg over de werking van Villa 
Indigo en het type van kinderen 
dat ze zullen ontmoeten tijdens 
hun stage, maar voor velen van 
hen is dit het eerste contact met 
kinderen die ‘anders’ zijn. Gezien 
de diversiteit van de pathologieën 
van de kinderen en van de 
verpleegkundige zorgen kunnen 
de studenten meer bijleren en hun 
stage verrijkender maken. 

Naast de algemene doelstellingen 
van een stage in een algemene 
pediatrische afdeling bestaat 
de belangrijkste doelstelling van 
onze studenten erin kennis te 
maken met de wereld van het 
‘buitengewone’ kind in een andere 
context dan in een ziekenhuis. Ze 
moeten een beroep doen op hun 
aanpassingsvermogen ten aanzien 
van het kind en zich kunnen 
aanpassen aan de bijzondere en 
andere werking van Villa Indigo. 
Wij vragen aan de stagiairs om alle 
taken uit te voeren die behoren 
tot de functie van verpleger in een 
huis voor respijtzorg. Ze moeten 
zich dus integreren in de algemene 
organisatie van het huis, zowel op 

logistiek vlak als met betrekking tot 
de animatie. Elke student moet ook 
nadenken over de doelstellingen 
die hij wil realiseren tijdens zijn 
stage binnen onze instelling, en 
ons deze meedelen zodat wij 
daar samen kunnen aan werken. 
Ons multidisciplinaire team blijft 
tijdens de hele duur van hun stage 
tot hun dienst staan om hen te 
begeleiden en om onze kennis en 
vaardigheden te delen met hen.

Deze uitwisselingen zijn voor 
iedereen verrijkend. Wij leren 
de studenten specifieke 
technieken aan die eigen zijn 
aan de realiteit op het terrein, 
maar zij verplichten ons ook om 
up-to-date te blijven, wat een 
constante vernieuwing van de 
nieuwe verzorgingstechnieken en 
leermethoden mogelijk maakt. 
De feedback die wij krijgen van de 
stagiairs, motiveert ons en helpt 
ons om de follow-up van de stages 
te verbeteren. Dit zijn voor ons ook 
vaak heel mooie ontmoetingen.

« Een leerrijke stage vol emoties. 
Ik heb enorm veel geleerd, 
zowel op menselijk vlak als met 
betrekking tot mijn eerste contact 
met een ernstig ziek kind. Dankzij 
u, het verzorgende personeel, 
ben ik erin geslaagd om binnen te 
treden in uw universum! Bedankt 
voor het vertrouwen en voor uw 
vriendelijkheid!! Ik ben meer dan 
tevreden over deze stage! Ik had 
dit niet kunnen hopen. » 

Margaux, derdejaarsstudente ISEI
 

« Bedankt voor deze fantastische 
stage! Ik heb veel geleerd bij jullie. 
Verander niets ! » 

Daphnée, derdejaarsstudente ISEI 

Rachael Cajaljal en  
Anne-Sophie Beelen 
pediatrische verpleegsters & 
referentieverpleegsters voor de  
studenten verpleegkunde
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VILLA INDIGO: EEN VREDIG 
OORD VOOR ZIEKE KINDEREN

Dat is de grootste waarde die 
de dagelijkse samenhang van 
het hele team van Villa Indigo 
verzekert. De ouders respijt 
gunnen... Deze doelstelling kan 
enkel gerealiseerd worden als de 
ouders voelen dat hun kind ‘het 
goed zal hebben’ in Villa Indigo, 
‘zoals thuis’. Hoe we daarin slagen? 

Het hele team vangt het kind op 
met respect voor zijn eigenheid 
en probeert continu om een 
ontspannen omgeving en een 
vertrouwenssfeer te creëren. De 
interactie met de kinderen en 
de ouders biedt de mogelijkheid 
om steeds beter aangepaste 
verblijven aan te bieden. 

Sluit uw ogen en denk aan 
welzijn... U droomt meteen 
van massages, bubbelbaden, 
aromatherapie, zachte muziek, …
Dankzij vrijgevige schenkers kan 
Villa Indigo 1 à 2 keer per week 
intensieve welzijnsmomenten 
aanbieden: massages, 
ontspanning in een jacuzzi. Fanny 
en Anne-Louise komen met hun 
sociale vaardigheden en hun 
deskundigheid deze zo kostbare 
momenten delen met de kinderen. 
Deze bevoorrechte en onmisbare 
ontmoetingen kaderen perfect in 
onze filosofie om het welzijn, het 
comfort en de levenskwaliteit van 
de kinderen te optimaliseren. 

Elk kind leert geleidelijk aan 
om zich te ontspannen en de 
reikwijdte van zijn mogelijkheid 

te beseffen, op alle vlakken: 
lichamelijk, emotioneel en 
relationeel. 

Het team dat dagelijks aanwezig 
is, stelt werkelijk meer rust, meer 
openheid en meer vrolijkheid vast 
in het gedrag van de kinderen. 
Ook uit de uitwisseling tussen 
professionals kunnen we veel 
lessen trekken om onze perceptie 
en ons inzicht in de kinderen te 
verbeteren.

Deze momenten van welzijn zijn 
sterke momenten die hun stempel 
drukken op ieders lichaam en 
geest. Ze zijn des te schitterender 
omdat ze ondersteund worden 
door het werk dat het hele team 
dag na dag verricht.

Stuk voor stuk momenten 
van plezier en rust, van 
samenhorigheid en cocooning, die 
bijdragen aan het welzijn van elke 
gast die wij opvangen.

Martine Delrée 
Animatrice 

WELZIJN DOOR 
MASSAGETHERAPIE EN 
ONTSPANNING IN HET WATER

Sinds eind 2012 worden individuele 
massagetherapiesessies 
aangeboden aan de gasten van 
Villa Indigo. Deze begeleiding van 
de kinderen door aanrakingen 
en massages betekent voor hen 
een pauze, een moment van 
ontspanning in hun goedgevulde 

dag. Deze uitnodiging tot psycho-
lichamelijke ontspanning, die kadert 
in de filosofie van Villa Indigo 
om het welzijn van het kind te 
bevorderen, vormt een aanvulling 
bij de andere voorgestelde 
benaderingen: jacuzzi, Watsu, 
Snoezelen.

In een context van massage wordt 
een andere aanraakomgeving 
gecreëerd. We stellen hen voor 
om een moment samen door te 
brengen. We wekken vertrouwen 
om een omgeving te creëren 
waarin het kind zich veilig voelt 
en een relatie tussen gelijken kan 
ontstaan tussen de masseur en de 
gemasseerde.

Elk kind dat verblijft in Villa 
Indigo krijgt een uitnodiging 
tot een aanraak- en massage-
ervaring, maar dit resulteert 
niet noodzakelijk in een 
massagetherapiesessie. Elk kind 
heeft zijn eigenheid, zijn grenzen 
op het vlak van aanrakingen. En 
de ene dag is de andere niet, of 
het ene moment van de dag is het 
andere niet. Maar altijd worden 
het humeur en de emoties van het 
kind gerespecteerd.

 « Een ziek kind of een kind met 
een handicap begeleiden door 
aanrakingen en massage, dat 
betekent voor mij :

Zich ervan bewust zijn dat elke 
ontmoeting een uniek geschenk is.
Bij het begeleidende team 
(verpleegster, animator, psycholoog) 
informatie inwinnen vóór de 
behandeling van het kind: waaraan 

PLEZIER EN WELZIJN BINNEN ONS PROJECT  
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lijdt het, wat is de context van de 
ziekte, hoe voelt het kind zich op 
dit moment, wat is zijn gebruikelijke 
school-/gezinsomgeving, ....? 
Openhartig en welwillend contact 
leggen. Onderling met elkaar 
vertrouwd raken.

Zich aanpassen aan zijn ritme.
Vragen aan het kind of het OK is dat 
ik het aanraak en masseer. Als het 
kind aarzelt of weigert, opnieuw 
proberen het vertrouwen te winnen, 
opnieuw een voorstel doen, door 
gewoon mijn hand op zijn hand te 
leggen of door het kind te wiegen 
bijvoorbeeld.

Er wordt niets voorbereid, alles 
wordt tijdens de sessie zelf ontdekt, 
stap voor stap, hand in hand, huid 
tegen huid. Mijn handen leggen op 
een lichaam dat zoveel te vertellen 
heeft, goed wetende dat ik ook zijn 
geest zal raken.

Volkomen aanwezig, aandachtig 
en welwillend zijn, attent voor zijn 
verbale en non-verbale taal, mijn 
aanrakingen aanpassen aan wat ik 
voel of kan afleiden uit zijn houding.

Het kind willen kalmeren, zijn fysieke 
spanningen verlichten, zijn angst en 
stress verminderen, het kind comfort 
en troost bieden.

Het kind helpen om zachte en 
aangename ervaringen gewaar te 
worden in zijn lichaam.
Het kind lichtjes aanraken, masseren, 
dat betekent ook mezelf laten 
aanraken.
Een ziek kind begeleiden met 
aanrakingen en massages, dat is 
soms ‘vaarwel’ zeggen.

Voor dat alles wil ik de professionals, 
de kinderen en de gezinnen 
bedanken dat ze mij hun vertrouwen 
schenken, waardoor ik deze mooie 
momenten kan beleven. » 

Getuigenis van Fanny Calcus 
massagetherapeute

WELZIJN DOOR RELAXATIE IN 
HET WATER OF WATSU

Sinds 1 jaar bieden Martine en 
ikzelf aan de kinderen in Villa Indigo 
relaxatiesessies in het water aan 
met de steun van het ‘Fonds Audrey’ 
(de Koning Boudewijnstichting).
Elk kind wordt begeleid om 
te ervaren hoe het voelt om 
ondersteund te worden in water dat 
de lichaamstemperatuur benadert, 
om nu eens van dichtbij en dan weer 
van verderaf te kunnen rekenen 
op geruststellende ondersteuning 
waardoor weidse bewegingen 
kunnen worden gemaakt die de 
indruk wekken te vliegen, waarbij 
nieuwe mogelijkheden worden 

verkend voor het lichaam in de 
driedimensionale ruimte.
Aangezien het evenwicht in het 
water helemaal anders is dan het 
evenwicht op de grond, resulteren 
deze waterrelaxatiesessies 
in fysieke ontspanning en 
bieden ze dankzij verschillende 
vormen van massages, 
wiegende bewegingen en 
gewrichtsexpansies de mogelijkheid 
om spasticiteit, eventuele 
stijfheid en spierbeperkingen of 
-samentrekkingen te verminderen 
om de pijngrens te beïnvloeden.
De gewichtloosheid, de ontspanning 
en de zintuiglijke stimulatie in het 
warme water maken een andere 
perceptie van het lichaam mogelijk, 
waardoor het zelfvertrouwen 
toeneemt.
Elke begeleiding is afgestemd op het 
ritme, de evolutie, de wensen en de 
behoeften van het kind.

Anne-Louise, 
biedt Watsu-sessies aan
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In Villa Indigo behoren activiteiten 
tot ons dagelijkse leven. Ons 
animatieteam biedt samen met de 
kinderverzorgsters en verpleegsters 
het hele jaar door aangepaste 
activiteiten aan met momenten 
van uitwisseling, spel, creativiteit 
en vreugde voor de kinderen. Het 
team is constant op zoek naar 
nieuwe animaties en thema’s en 
bedenkt constant nieuwe ideeën 
om fantastische activiteiten aan 
te bieden aan kinderen die nog 
fantastischer zijn. Onze uitdaging: 
elke dag uitzonderlijk maken en 
tegemoetkomen aan de wensen en 
verlangens van onze kinderen! 

Elke vakantie stellen wij alles in 
het werk om het leven van onze 
kleine gasten zo onvergetelijk 
mogelijk te maken! Elke zomer 
kiezen we een thema dat als een 
rode draad door de activiteiten, 
de maaltijden en het leven in Villa 
Indigo loopt… Dit jaar stond de 
zomer helemaal in het teken van 
de kleuren. Het animatieteam 
heeft elke week een centrale kleur 
gekozen, en het hele huis werd 
hieraan aangepast. De activiteiten 
in Villa Indigo waren heel rijk en 
gevarieerd. Er werden elke week 
verschillende schilder-, kook- en 
knutselworkshops georganiseerd, 
evenals grote spelen, kleine en 
grote psychomotoriekparcours, … 
Verschillende externe animatoren, 
zoals Le Pont des Arts, La Grange 
Vadrouille, Carpe Canem en tal van 
andere, zijn onze gasten komen 
entertainen. 

Het is belangrijk dat het kind in 
elke activiteit de ontplooiing en 

valorisatie terugvindt die vereist 
zijn voor zijn welzijn. 

In de loop van het jaar bieden we 
ook externe activiteiten aan. Dit 
jaar maakten we meer uitstapjes 
en bezochten we bijvoorbeeld 
een pedagogische boerderij. Dit 
was niet alleen een bevoorrecht 
moment met de dieren, maar ook 
een moment waarop de kinderen 
veel bijleerden. We organiseerden 
een uitstap naar de aangepaste 
ludotheek, waar elk kind een spel 
of activiteit vond dat helemaal zijn 
ding was. Laat ons ook de uitstap 
naar Walibi dankzij de vereniging 
Arc-en-ciel niet vergeten, en onze 
uitstap naar zee. Deze zomer 
namen we onze 10 gasten mee 
voor een ontdekking van het 
zeeleven in ‘Sea Life’, gevolgd door 
een strandwandeling die natuurlijk 
werd afgesloten met ijsjes op de 
dijk. 

Al deze activiteiten maken integraal 
deel uit van ons respijtproject. 
Hoe zou men als ouders ten 
volle kunnen genieten van deze 
‘pauze’, van dit moment om te 
herbronnen als hun kind niet met 
volle teugen van het leven geniet? 
Al deze ‘uitzonderlijke’ momenten 
aanbieden aan de kinderen is 
echt een essentieel element voor 
het welzijn van de ouders en de 
gezinnen.

Aurélie Van Oorschot
Animatrice 

STEEDS MEER UITWISSELING EN ACTIVITEITEN 
IN VILLA INDIGO 

Animatie

Uitstap naar boerderij

Uitstap naar zee 
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GENERATIEOVERSCHRIJDENDE 
UITWISSELING… TUSSEN ONZE 
KINDEREN EN DE BEJAARDEN 
VAN LES AZALÉES EN LES 
TAMARIS
 
De generatieoverschrijdende 
contacten versterken de sociale 
band, helpen om isolement te 
bestrijden en bieden de mogeli-
jkheid om kennis en deskundigheid 
door te geven en te delen. Maar 
deze ontmoetingen bieden ook de 
mogelijkheid om komaf te maken 

met de angst die we hebben voor 
het onbekende. In Villa Indigo 
leven we samen met ‘buiten-
gewone’ kinderen, dat maakt deel 
uit van ons dagelijkse leven. Deze 
uitwisseling biedt de bewoners 
van de rusthuizen de mogelijkheid 
om soms voor het eerst in contact 
te treden met kinderen die anders 
zijn en samen een moment van 
zachtheid en wijsheid te delen. 

We hebben intussen al jaren gele-
den een samenwerking ontwikkeld 

met de rusthuizen Les Tamaris 
en Les Azalées. De bewoners van 
Les Tamaris komen regelmatig 
langs in Villa Indigo om er met 
onze kinderen een activiteit te 
doen, een vieruurtje te eten, een 
wandeling te maken, … Soms eten 
we samen met hen in hun restau-
rant, waar alles huisbereid is. De 
samenwerking met Les Azalées is 
eerder toegespitst op gezamen-
lijke feestmomenten, zoals het 
kerstfeest of de paaseierenraap. 
Tot groot genoegen van jong en 
oud…

Omar, een kind van Villa indigo,  
geeft informaticales aan twee 
bewoners van Les Tamaris. 
Dankzij deze uitwisseling kan Omar 
zijn kennis tonen. Dit maakt hem 
gelukkig omdat hij zich nuttig voelt. 
Het is essentieel om vertrouwen te 
geven aan kinderen die anders zijn.

Uitstap naar het Brusselse park van het Rood-Klooster. 
De gelegenheid om meer te weten te komen over de 
fauna en flora in ons land en samen te spelen, dieren te 
observeren en de kennis van de ‘ouderen’ over te dragen 
op de jongeren.
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NACER CHADLI MEETS VILLA 
INDIGO….

Villa Indigo is zeer trots op zijn 
nieuwe peter sinds dit jaar: Nacer 
Chadli. Dit avontuur en deze 
samenwerking waren nooit mogelijk 
geweest zonder de ontmoeting van 
Silvio en Laïla, vrijwilligster in Villa 
Indigo. 

Silvio, die lijdt aan een chronische 
ziekte, verblijft sinds enkele jaren 
regelmatig in Villa indigo. Als 
grote fan van onze Rode Duivels 
droomde hij ervan onze nationale 
voetbalploeg te ontmoeten. Laïla, 
die al jarenlang vrijwilligster is in 
Villa Indigo, is dol op Silvio en heeft 
deze missie ter harte genomen. Na 
tientallen e-mails en verschillende 
telefoongesprekken vond een 
eerste ontmoeting met de familie 
van Nacer Chadli plaats. Dit zou het 
begin van dit avontuur betekenen. 

De eerste ontmoeting tussen Nacer 

Chadli en Silvio vond plaats op een 
dag die eind 2015 georganiseerd 
werd door ING en waarop alle Rode 
Duivels aanwezig waren. Silvio 
had het geluk een bevoorrecht 
moment te kunnen doorbrengen 
met Nacer Chadli. Dit was een 
zeer indrukwekkend moment: een 
moment van absoluut geluk om 
deze prachtige dag te kunnen 
meemaken. Dit was voor hem 
gewoon magisch.

Op 21 maart hadden de kinderen 
van Villa Indigo en het hele team 
de eer en het genoegen om onze 
peter te verwelkomen. Na een 
ontmoeting met de kinderen en het 
team van Villa Indigo hebben wij 
ons project met hem besproken. Wat 
een moment van intense emoties 
voor hem en voor alle aanwezige 
kinderen. 

De ontmoeting met de kinderen en 
ons project raakten Nacer Chadli 
echt. Daarom bood hij in december 
aan alle kinderen die op kerstavond 

bij ons verbleven, het kerstfeest aan. 
Maar daar stopt het avontuur 
niet… de komende maanden zullen 
nog andere projecten uitgewerkt 
worden. 

DE FILANTROPISCHE 
ONTWIKKELING VAN VILLA 
INDIGO

Het is intussen al twee jaar 
geleden dat Villa Indigo 
beslist heeft om te investeren 
in de ontwikkeling van de 
fondsenwerving. Ook dit jaar 
hebben nieuwe projecten en 
realisaties vorm gekregen en 
ons de mogelijkheid geboden 
om vooruitgang te boeken en 
te evolueren. Dankzij al deze 
projecten die gefinancierd werden 
door bedrijven, stichtingen of 
particuliere schenkers, konden we 
nog meer welzijn aanbieden en 
de opvang van onze kleine gasten 
verbeteren. 

DE FILANTROPISCHE ONTWIKKELING VAN VILLA INDIGO 
EN ONZE NIEUWE PETER ‘’NACER CHADLI’’ 
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Verschillende evenementen 
konden ook rekenen op veel 
succes binnen het team en bij 
de schenkers. We hebben voor 
het eerst deelgenomen aan de 
20 km door Brussel, een niet te 
missen sportevenement in België. 
Catherine Renard, verpleegster in 
Villa Indigo die vorig jaar deelnam 
aan de 20 km, heeft haar energie 
dit jaar niet alleen in de wedstrijd 
gestoken, maar ook en vooral in de 
organisatie van deze manifestatie 
ten voordele van onze vereniging. 
 
EN MOCHTEN WE NU EENS 
DEELNEMEN AAN DE 20 KM 
DOOR BRUSSEL !

Het idee ontstond in oktober 
2014, toen ik wist dat Villa Indigo 
‘United Fund’ financiële steun 
kreeg voor de 20 km in 2015. Aan 
tafel, tijdens onze middagpauze, 
zijn enkele collega’s en ikzelf de 
weddenschap aangegaan om ons 
aan dit avontuur te wagen! Op een 
enkeling na was niemand van ons 
een loper! Er restte ons dus maar 1 

ding: leren lopen! Enkele kilometers, 
maanden en krampen later waren 
we heel blij en trots dat we de 
uitdaging aangingen!

Nog helemaal opgewonden door 
deze ongelofelijke sportieve 
ervaring wou ik onmiddellijk de 
wedstrijd van het jaar nadien 
organiseren. Een van onze kinderen 
vroeg om te mogen deelnemen in 
een rolstoel, en enkele collega’s 
waren daartoe bereid… Meer was er 
niet nodig!

Zo kreeg de organisatie in de loop 
van de weken die volgden stilaan 
vorm. In het begin droomde ik 
van een dertigtal lopers en één 
kind dat we zouden duwen in een 
rolstoel. Dankzij de mobilisatie 
van ons schitterende team 
stonden we met 130 joggers 
in de regenboogkleuren aan de 
start en konden we dankzij onze 
Handisport-duwers de wens van 
drie van onze kinderen in vervulling 
doen gaan. De stralende lach 
van Amandine, Tom en Eloïse 

zeggen alles over het schitterende 
menselijke avontuur dat we 
allemaal samen beleefd hebben.

Dat is een van mijn mooiste 
herinneringen binnen Villa 
Indigo! Dit vergde enorm veel 
organisatiewerk, maar de beloning 
overtrof al mijn verwachtingen. 
De deelnemers, de kinderen 
en hun families waren trots en 
gelukkig. De sponsors en schenkers 
waren vrijgevig. De sfeer was 
buitengewoon! 

Dat waren mijn initiële 
doelstellingen… Villa Indigo meer 
bekendheid geven, mensen 
achter ons project scharen en een 
positieve boodschap uitdragen via 
een sportieve uitdaging waarvoor 
men echt zichzelf moet overtreffen 
- de inspanningen en de inzet van 
onze ‘buitengewone’ kinderen 
waardig !

Catherine Renard
Verpleegster 
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ANDERE PROJECTEN & 
EVENEMENTEN ….

Sablon d’Art: vrijgevigheid van 
kunstenaars

Sablon d’Art is een kunstgalerie 
op de Zavel, in het hartje van 
Brussel, die wordt geleid door 
Isabelle en Gotiez die het zeer 
edelmoedige idee hadden om 
de kinderen van Villa Indigo de 
kans te bieden om gedurende 
enkele weken ‘kunstwerken’ 
tentoon te stellen en te verkopen. 
Verschillende kunstenaars hebben 
een bezoekje gebracht aan de 
kinderen en hebben hen ingewijd 
in verschillende kunsttechnieken. 
Tijdens de vernissage in maart 
vertegenwoordigden Aurélie en 
Julie, twee animatrices van Villa 
Indigo, trots onze kunstenaars in 
de dop.

Conferentie Oope, hoop voor het 
leven

Op dinsdag 20 september vond 
een zeer mooie conferentie 
plaats die ten voordele van 
Villa Indigo werd georganiseerd 
door Guillaume Desclée en zijn 
echtgenote. Na een cerebraal 
vasculair accident waarvan hij 
het slachtoffer werd, hebben ze 
veel nagedacht over de zin van 
het leven. Deze beproeving ging 

gepaard met ontmoetingen met 
buitengewone mensen, zoals ze 
zelf zeggen, en ze wilden deze 
mensen allemaal samenbrengen 
om hun ervaringen te delen met 
hun naasten en familieleden die 
hen gesteund hebben.

«Het leven confronteert ons soms 
met ervaringen die buitengewoon 
hard zijn om te dragen, maar die 
ons uiteindelijk de kans kunnen 
bieden om nieuwe dimensies van 
liefde en hoop te ontdekken.
De conferentie #oope is een 
hommage aan de buitengewone 
mensen die we ontmoet 
hebben sinds we een van deze 
beproevingen meegemaakt 
hebben en die we willen kunnen 
delen met al wie ons op deze 
avond wil vervoegen.
#oope is ook een van de manieren 
die we hebben gevonden om alle 
mensen te bedanken die ons met 
hun attenties, hun aanwezigheid, 
hun daden en hun gedachten 
gesteund hebben op de moeilijkste 
dagen. 

Guillaume Desclée

Filigranes, een liefdadigheidsavond 
in de kleur van Villa indigo

Dit jaar heeft Filigranes voor het 
eerst onze vereniging gekozen 
om deel te nemen aan een van 
hun liefdadigheidsavonden. 
Verschillende schrijvers zijn hun 
boek komen signeren, om zo Villa 
Indigo te steunen. Van 18 tot 22 
u ging 20% van de verkopen en 
100% van de consumpties aan de 
bar naar Villa indigo. 

Virginie Delaby & les Editions Chat 
Ailé

Fotografe Virginie Delaby heeft 
80 portretfoto’s van vrouwen 
gemaakt die ze gebundeld heeft 
in het boek ‘Mais voyons Monsieur, 
je ne suis pas celle que vous 
croyez’. Verschillende bekende 
mensen hebben een tekst bij de 
foto’s geschreven. Een deel van 
de opbrengst van de verkoop van 
het boek werd aan Villa Indigo 
geschonken. Dit avontuur was niet 
mogelijk geweest zonder de steun 
van Les Editions Chat Ailé.

Kilimandjaro

Camille en Réginald hebben beslist 
om zich aan een groot avontuur 
te wagen: de beklimming van 
de Kilimanjaro - ook het dak van 
Afrika genoemd. Met zijn hoogte 
van 5.895 m vertegenwoordigt de 
Kilimanjaro een echte uitdaging die 
gelijke tred houdt met hun ambitie. 
Om dit ietwat gekke project nog 
zinvoller te maken, wilden ze Villa 
Indigo steunen door aan hun 
familie en vrienden voor te stellen 
om hen te sponsoren door een 
gift te doen aan onze vereniging. 
Bedankt en proficiat aan Camille 
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en Réginald met dit schitterende 
avontuur.

Een gloednieuw terras

Raphaël Pieters en zijn 
onderneming B-fix waren zo 
vriendelijk om ons de renovatie 
van ons terras aan te bieden. Wij 
hebben het genoegen sinds eind 
2016 te kunnen genieten van 
dit prachtige terras dat onze tuin 
weer perfect tot zijn recht doet 
komen en dat weer veilig is voor 
de kinderen. Bedankt Raphaël 
Pieters.

Bruidsparen en verjaardagsfeest

Dit jaar waren meerdere verloofde 
koppels zo vriendelijk om naar 
aanleiding van hun huwelijk een 
schenking te doen aan onze 
vereniging.
Bedankt aan Valérie en Thomas, 
aan Stéphanie en Mathias, aan 
Hélène en Pierre-Jean.
Ook bedank aan Pinto 
Adélaïde voor de schenkingen 
naar aanleiding van zijn 
verjaardagsfeest. 

Okaïdi

Het bedrijf Okaïdi heeft dit jaar 
een heel mooie actie gelanceerd in 
al zijn verkooppunten in België en 
Luxemburg. Gedurende iets meer 
dan een maand kregen de klanten 
de kans om een schenking te doen 
ten voordele van Villa Indigo door 

het bedrag van hun aankoop naar 
boven af te ronden. Honderden 
klanten hebben dit gedaan en 
hebben ons zo gesteund. 

Passage van de Lone Scouts

Voor het tweede jaar op rij hebben 
Raphaël Pieters en de eenheid 
van de Baden Powell Lone Scouts 
naar aanleiding van de passage 
van de eenheid een activiteit 
georganiseerd ten voordele van 
Villa indigo. 

Sinterklaasfeest

Mevrouw Boiron van Les 
Laboratoires Boiron heeft - 
zoals elk jaar sinds 2012 - het 
Sinterklaasfeest aangeboden, 
waardoor we een magisch 
moment konden beleven met de 
kinderen en met Sinterklaas in 
hoogsteigen persoon. Bedankt 
Michèle Boiron.  

Hartelijk dank aan alle stichtingen, 
bedrijven en particulieren die ons 
in 2016 gesteund hebben. 

Vzw Eclaircie
Mattel Foundation
ING Solidarity 
Stichting Tabgha
Instituut Heilige Familie in 
Schaarbeek
School Ter Kamerenbos
Mercier Vanderlinden
GSK
Ingersroll Rand
CSPU
Bpost
Compagnie du Bois Sauvage
Stichting Audrey
Minivoetbalvereniging van Lasne
Vereniging Verhaegen
Stichting Doiceau
Stichting BNP 

Bedankt Sinterklaas !
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Villa Indigo hecht er belang aan 
de broers en zussen van de 
opgevangen kinderen centraal te 
stellen tijdens een namiddag die 
speciaal voor hen georganiseerd 
wordt. Het is voor het team 
immers essentieel om de intense 
emotionele beleving te erkennen 
waarmee de broers en zussen 
van een ziek kind geconfronteerd 
kunnen worden. Bovendien is 
dit moment een gelegenheid 
om de broers en zussen de plek 
te laten ontdekken waarover ze 
al veel gehoord hebben in hun 
familiekring, zonder evenwel de 
kans de hebben gekregen om er de 
sfeer op te snuiven en er deel te 
nemen aan de animaties. Tot slot 
is de Broers-en-zussendag een 
ludieke en gezellige bijeenkomst 
van kinderen, ouders, vrijwilligers 
en personeelsleden.

In 2016 heeft Villa Indigo beslist 

om deze dag niet langer alleen 
te organiseren, maar samen met 
twee vzw’s die zich toespitsen op 
de ondersteuning van naasten: 
FratriHa en Les Jeunes Aidants 
Proches. Deze samenwerking 
vloeit voort uit het verlangen 
om de gezinnen te wijzen op het 
bestaan van een netwerk dat 
beschikbaar is om zowel het zieke 
kind als de ouders en de broers en 
zussen te ondersteunen. 

Concreet verwelkomde Villa Indigo 
op zondag 11 juni in de namiddag 
6 broers en zussen aan wie drie 
types van activiteiten voorgesteld 
werden: grime, verhalen rond 
het thema van broers en zussen, 
en een sessie moderne dans. 
Parallel werd - voor het eerst in 
het kader van deze ontmoeting - 
ook een moment voor de ouders 
georganiseerd, eveneens rond 
het thema van broers en zussen. 

Dit moment werd geleid door de 
vzw’s FratriHa en Jeunes Aidants 
Proches. Daarna volgde een zoete 
pauze met een brede waaier van 
taarten en gebak, met een groot 
hart aangebracht door kleine 
handjes. De dag werd afgesloten 
met een adembenemend 
poppenspel van de behendige 
Nadja Renouard, poppenspeelster 
bij ‘Buguel Noz’.

De algemeen positieve evaluatie 
van deze dag moedigt ons aan om 
dit project in 2017 te herhalen, en 
dit omdat we vaststellen dat de 
gezinnen het op prijs stellen dat 
we stilstaan bij de manier waarop 
broers en zussen omgaan met wat 
ze ervaren als gevolg van de ziekte 
van hun broer of zus.

Aglaë de Favereau
Psychologe 

BROERS-EN-ZUSSENDAG
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VRIJWILLIGERSWERK

In 2016 ontwikkelden we twee 
nieuwe vrijwilligerssectoren.

Ten eerste hebben we om 
ons te helpen op het vlak 
van de communicatie, een 
team van 5 vrijwilligers 
samengesteld om Villa Indigo 
te vertegenwoordigen en een 
stand te bemannen op openbare 
evenementen. Zo waren zij onze 
trotse ambassadeurs op :
  Het Familiefeest in het 
teken van handicap en inclusie 
(op 17/09 georganiseerd door 
Minister Fremault), 
  De Autovrije Zondag
  De kerstmarkt in Evere

Ten tweede hebben we om ons 
te helpen met de maaltijden een 
team van vrijwillige “chef-koks” 
samengesteld om onze kokkin af 
te lossen tijdens het weekend. 
Deze vrijwilligers hebben de taak 
om op zaterdag- en zondagmiddag 
de maaltijden op te warmen, 
het eten indien nodig te mixen, 
de borden te dresseren en de 
kinderen te helpen om te eten. 
Sommigen brengen vervolgens 
een bevoorrecht moment met de 
kinderen door, terwijl een deel van 
het team in overdrachtvergadering 
zit.

Deze nieuwe vorm van hulp 
is heel efficiënt gebleken en 
vormt zo een aanvulling bij de 
activiteitendomeinen die we 
voorstellen aan de mensen die ons 
willen helpen als vrijwilliger.

Om al deze personen te bedanken 
voor hun energie en hun 
engagement, hebben we - naar 
goede gewoonte - alle vrijwilligers 
en personeelsleden in de maand 
juni uitgenodigd voor een 
feestmaal.

OUDERCOMITÉ
 
Het Oudercomité heeft dit 
jaar opnieuw 3 activiteiten 
georganiseerd bestemd voor de 
gezinnen van Villa Indigo. 
De paaseierenraap die op 19 
maart plaatsvond in samenwerking 
met het rusthuis ‘Les Azalées’ en 
met de steun van de Rotary, die 
ons een kleurrijke goochelshow 
aanbood. 

In de maand oktober werd 
een filmvoorstelling in Stokkel 
georganiseerd om jong en oud een 
supermoment te laten beleven in 
het gezelschap van ooievaars. 

Het kerstvieruurtje vond plaats 
op 11 december, met een bezoek 
van de kerstman in hoogsteigen 
persoon. De kinderen werden 
verwend met heel veel cadeautjes, 
chocolade en snoep. Dit vieruurtje 
was een gezamenlijke activiteit 
met de bewoners van Les Azalées.

VRIJWILLIGSTER & OUDERCOMITÉ  
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61 %39 %

70

233

Verdeling per gewest

     Brussel Hoofdstad 
     Wallonië
     Vlaanderen 

kinderen opgevang voor

studenten liepen 

vrijwilligers schonken ons 

bedienden
uur animatie aangeboden aan de kinderen, dankzij 
ons animatieteam en onze kinderverzorgsters

uur verzorging en welzijn verstrekt door ons 
team van verplegers en kinderverzorgsterspediater

residentiële verblijven

dagen stage binnen Villa Indigo 

uur vrijwilligerswerk 

overnachtingen 
aangeboden 

VILLA INDIGO IN ENKELE CIJFERS

52% 41%

7%

HET TEAM

KIJK IN  2016
196

22

47

28 8110

174971

2243

680

249

1839

VRIJWILLIGERSWERK

kinderen opgevang voor

nieuwe kinderen 
verwelkomden in het jaar 

dagen dagopvang
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FINANCIËLE RESULTATEN   

Ook dit jaar stellen we vast dat de 
inkomstenbronnen stabiel blijven. 
We stellen evenwel
een stijging van de inkomsten 
vast, die voor het jaar 2016 
1.750.000 euro bedragen.

De steun van de 
overheidsinstanties blijft een 
belangrijke hulpbron, die op 
essentiële wijze bijdraagt aan de 
werking en de ontwikkeling van 
ons project.   

Ook al blijft de fondsenwerving 
stabiel op meer dan 13% van 
de inkomsten, toch is het aantal 
schenkers en ondernemingen 
die ons steunen gestegen. Het 
is van primordiaal belang om de 
fondsenwerving te ontwikkelen 
om verder te evolueren en nieuwe 
projecten te kunnen ondernemen 
die gericht zijn op het welzijn van 
de gezinnen en de kinderen. Dit 
jaar ontving Villa Indigo meer dan  
293 giften , ten opzichte 
van 201 het jaar voordien. De 

filantropische ontwikkeling en 
de communicatie behoren tot 
onze belangrijkste toekomstige 
projecten.   

Wij danken van harte alle ministers 
- Céline Frémault, Guy Vanhengel, 
Didier Gosuin en Pascal Smet - 
voor hun verdere engagement 
tegenover een project dat 
vernieuwend is en tegemoetkomt 
aan een reële maatschappelijke 
behoefte ! 

RAAD VAN BESTUUR   

Voorzitter
Dr Patrick Gérard

Vicevoorzitster
Dr Danielle Hasaerts

Bestuurders
Dr Corinne De Laet
Dr Christine Devalck
Meester Henry Hachez
Dr Bruno Hauser 

Philippe Henry de Generet
Professor Marie-Cécile Nassogne
Charles-Emmanuel Van Hecke
Patrick Van de Vyver
Professor Christiane Vermeylen

Kosten  

     Diensten aan het kind en zijn gezin
     Fundraising & communicatie
     Administratieve kosten 
     Kosten met betrekking tot het gebouw 

Inkomsten

     GGC 
     Ouders
     Fundraising 
     Riziv 
     Andere overheidsinstanties

81%

12%
3%

4%

3%

53%
14%

29%

1,3%
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Villa Indigo VZW
Kolonel Bourgstraat 156 A
B-1140 Evere
T: +32 2 205 09 00 - F : +32 2 205 09 08
info@villaindigo.be - www.villaindigo.be
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