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Woord van  
de voorzitter  
               van de raad van bestuur

Het jaar 2017 was bijzonder rijk en interessant voor Villa Indigo.

Het beheercomité werd gedeeltelijk vernieuwd door de komst van Dr. Sophie 
Dupont, pediater, en Jordaan Pollet, verpleger en zorgcoördinator. Ze hebben 
zich allebei snel geïntegreerd en hebben met hun persoonlijkheid en hun 
talent nu al hun stempel gedrukt op de zorg voor onze patiënten.

De goede gezondheid van de vzw wordt weerspiegeld door een aantal 
indices: de gemiddelde bezettingsgraad overschreed voor het eerst de 
drempel van 70%. Onze ongeveer dertig personeelsleden, ondersteund door 
61 vrijwilligers, vingen 188 kinderen op in het kader van klassieke verblijven 
en dagopvang. 90% van de kinderen is afkomstig van Brussel en het Waalse 
Gewest. De financiële situatie is volkomen gezond. 

De teams werken actief aan het institutionele project en het ‘snoezelen-
project’, waarover u alles te weten komt in dit verslag. 

In het begin van het jaar nam Villa Indigo voor een aandachtig publiek deel 
aan de ‘Jeudi de l’Hémicycle’ georganiseerd door het Brusselse Parlement. Dit 
was een ideale gelegenheid om een constructieve balans op te maken, zowel 
van de bestaande situatie als van de aanzienlijke noden ter zake.

Dankzij privéschenkingen is onze zintuiglijke tuin werkelijkheid geworden! Het 
resultaat is even geslaagd als rustgevend.

Villa Indigo zet zijn missie dus voort. En dat zou onmogelijk zijn zonder 
het engagement van de directie, het beheercomité, het hele team en de 
vrijwilligers, en zonder de onvoorwaardelijke steun van de oudervereniging. 
Wij willen al deze mensen dan ook van harte bedanken. Bedankt ook aan de 
overheidsinstanties die ons huis voor respijtzorg al jarenlang ondersteunen. 
Onze erkenning gaat ook uit naar onze privéschenkers, bedrijven of personen 
die ons - rechtstreeks of via evenementen - helpen om onze missie te 
realiseren door ‘extraatjes’ aan te reiken die onmogelijk zouden zijn alleen 
met onze overheidsmiddelen. Tot slot een bijzonder woord van dank aan mijn 
- vroegere en nieuwe - collega’s van de raad van bestuur voor hun constante 
steun, hun enthousiasme en hun engagement ten dienste van dit prachtige 
project dat ons zo na aan het hart ligt.

Ik wens u veel leesplezier met ons jaarverslag van 2017.

Dr. Patrick GÉRARD,  
Voorzitter van de Raad  
van Bestuur
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Dankzij de steun van het team, de raad van bestuur, overheidsinstanties, 
vrijwilligers en tal van schenkers zet Villa Indigo zijn missie voort met steeds 
meer engagement. Dit jaar overschreed de bezettingsgraad voor het eerst 
de drempel van 70%. Dat is een bewijs van het vertrouwen dat ons wordt 
geschonken door steeds meer gezinnen, die centraal staan in ons project. 
Om onze missie tot een goed einde te brengen, hebben we dit jaar beslist 
om te werken aan ons institutioneel project. Dit diepgaande werk zal ons de 
mogelijkheid bieden om onze missie te verankeren in een project dat dienst 
zal doen als referentie, maar ook om met succes grondig na te denken over 
onze waarden, onze strategie en onze evolutie.

In 2017 hadden we ook de eer ‘respijt’ onder de aandacht te brengen tijdens 
‘Les jeudis de l’hémicycle’ van het Brusselse Franstalige Parlement, waar we 
met verschillende spelers uit de Brusselse respijtsector een uiteenzetting 
mochten geven over het gebrek aan harmonie tussen de behoeften van 
de gezinnen en het huidige respijtaanbod in Brussel. De aangrijpende 
getuigenissen van verschillende ouders zetten deze vaststelling kracht bij. 
Dat doet ons besluiten dat respijt zich in een ontwikkelingsfase bevindt 
in België, maar nog niet tegemoetkomt aan de noden van alle gezinnen 
en integraal deel moet uitmaken van het gezondheidszorgparcours van de 
patiënt en zijn mantelzorgers. 

Zoals elk jaar willen we u laten delen in het dagelijkse leven van ons team 
en het leven in Villa Indigo. Het beheercomité verwelkomde de nieuwe 
pediater, Sophie Dupont, en Jordaan Pollet, de nieuwe zorgcoördinator. Ons 
hele team bekommert zich om het welzijn van onze ‘gasten’ en zet zich 
elke dag opnieuw in om het beste van zichzelf te geven, zodat elk kind een 
onvergetelijk moment beleeft. De brede glimlach van de kinderen en de 
erkenning van de ouders bewijzen ons dat dag na dag. 

Tot slot willen we onze dankbaarheid uiten aan de gezinnen die ons hun 
vertrouwen schenken op deze moeilijke momenten in hun leven. Het is voor u 
dat wij er zijn, en het is een eer om u te mogen begeleiden. Bedankt voor uw 
vertrouwen!

Dorothée Pereira,  
Directrice

Woord van  
de directrice5



LES JEUDIS DE L’HÉMICYCLE
PARLEMENT FRANCOPHONE BRUXELLOIS

* LE NOMBRE DE PLACES ÉTANT LIMITÉ, INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT          
   LE 23 JANVIER 2017 PAR COURRIEL : EVENT@VILLAINDIGO.BE

“ Le répit dans tous ses états. 
Au-delà des mythes, construisons un 

projet de société ! ”

Dans le cadre des Jeudis de l’hémicycle, sous l’égide de Madame Julie de Groote, 

Présidente du Parlement francophone bruxellois, La Villa Indigo a le plaisir de vous 

inviter* à la session du 26 janvier 2017 de 9h30 à 12h.

26
JAN
‘17

In het kader van ‘Les Jeudis de 
l’Hémicycle’ had Villa Indigo het 
genoegen de zitting van 26 januari 
2017 te organiseren, onder leiding 
van Mevr. Julie de Groote, Voorzitster 
van het Brusselse Franstalige 
Parlement.

Voor ons was dit een drieledige 
opportuniteit: onze samenwerking 
met de andere spelers in de 
Brusselse respijtsector versterken, 
de politieke wereld wijzen op onze 
uitdagingen op het terrein en het 
grote publiek sensibiliseren voor 
de noden van de gezinnen die we 
begeleiden.

Twee verenigingen sloten zich bij 
ons aan om de structuur en de 
inhoud van de voormiddag uit te 
werken. Enerzijds Tof-Services, een 
begeleidings- en respijtdienst voor 
adolescenten of volwassenen met 
een meervoudige beperking en hun 
familie. En anderzijds Farra Méridien, 
een dag-, opvang- en respijtcentrum 
voor volwassenen met ernstige 
of diepe mentale beperking. Zo 
waren verschillende leeftijden en 
respijtkaders vertegenwoordigd 
en konden we onze vaststellingen 
opsplitsen en de spanningen die 
we wilden benadrukken doelgericht 
uitleggen om de nodige middelen 
te verkrijgen om onze diensten 
ten aanzien van de gezinnen te 
verbeteren.

Hélène Marcelle, sociologe-
wetenschapster voor het 
‘Observatoire de l’accueil et de 

l’accompagnement de la personne 
handicapée’, droeg ook haar 
steentje bij aan de uitwerking van 
de Hémicycle door ons de primeur 
te bezorgen van haar studie 
‘Logica van toegankelijkheid en 
tenuitvoerlegging van Respijt in het 
Brusselse Gewest‘, waaraan Villa 
Indigo actief meewerkte.

Eindelijk was de grote dag 
aangebroken! Tal van politici, 
verenigingen en journalisten gingen 
in op onze uitnodiging en kwamen 
naar het Brusselse Franstalige 
Parlement voor deze bijzondere 
Hémicycle die luisterde naar de 
naam ‘Le répit dans tous ses états. 
Au-delà des mythes, construisons 
un projet de société !’ (Respijt 
in al zijn facetten. Weg met de 
mythes. Laat ons bouwen aan een 
maatschappelijk project!). 

We werden verwelkomd door Mevr. 
Julie de Groote en Minister Céline 
Frémault, en we gaven meteen 
het woord aan Dhr. en Mevr. de 
Sauvage Vercour, de ouders van 
Eloïse die wij regelmatig opvangen 

in Villa Indigo. De toon werd gezet: 
met een neksteun en krukken ter 
ondersteuning... De zorg voor een 
kind dat regelmatige en specifieke 
zorgen nodig heeft, dag en nacht, 
vergt enorm veel en is uitputtend.

Anne-Catherine Dubois en 
Vanessa Largent (de voormalige 
zorgcoördinatrice en de voormalige 
pediater van Villa Indigo) stelden 
vervolgens het concept van respijt 
en de ontwikkeling ervan in onze 
maatschappij voor, om de specifieke 
uitdagingen doelgericht aan te 
kaarten, en gaven het woord aan de 
verschillende verenigingen.

Aurore Craenhals en Maëlle Boland 
(psychologen in Villa Indigo) stelden 
de eigenheden van onze vereniging 
voor, en wezen op de nood om de 
gezinnen beter te informeren over 
het respijtaanbod, om de studie 
naar de noden van de mantelzorgers 
voort te zetten en om een huis voor 
respijtzorg te creëren dat specifiek 
aangepast is voor kinderen met 
ernstige gedragsproblemen.

Ingrid Leruth (directrice van Tof-
Services) praatte over de spanningen 
die inherent zijn aan de afwezigheid 
van verplegend personeel en aan 
de grote nood aan omkadering 
van de gedesinstitutionaliseerde 
begunstigden. Ze benadrukte het 
belang van de uitbouw van een 
echt respijtaanbod, en niet van een 
model dat het gebrek aan plaatsen in 
instellingen ondervangt.

Annick Segers (directrice van Farra 
Méridien) sloot zich hierbij aan en 
stelde de gedragsmatige, medische, 
psychosociale en economische 
problemen voor waarmee ze 

6 Villa Indigo      in het Brusselse Franstalige Parlement  
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Het Brusselse  
Franstalige Parlement

geconfronteerd wordt in haar 
ervaringen met respijt (voorgesteld 
binnen de dag- en opvangcentra). 
Om optimaal tegemoet te komen 
aan de noden van de gezinnen, van 
de opgevangen persoon en van de 
andere bewoners, moeten passende 
menselijke en materiële middelen 
ingezet worden.

Tot slot stelde Hélène Marcelle ons 
de resultaten van haar onderzoek 
voor. Volgens haar studie zijn er in 
Brussel 2000 tot 3000 personen 
met een grote zorgbehoefte. 
De gemiddelde leeftijd van deze 
mensen bedraagt 35 jaar. Hun 

belangrijkste mantelzorger helpt 
hen gemiddeld 40 uur per week en 
heeft een gemiddelde leeftijd van 
55 jaar. Er is een significant verschil 
tussen de kinderen die recht hebben 
op 32 dagen respijt per jaar, en de 
volwassenen die recht hebben op 
90 dagen. Volgens haar creëert de 
lijst van grote zorgbehoefte sociale 
uitsluiting en is het de hoogste tijd 
dat onze maatschappij echt begint 
te evolueren naar inclusie.

Tot slot: om de mantelzorgers 
hun recht op respijt te verzekeren, 
werd de nadruk gelegd op het 
belang om al in een vroeg stadium 

op te treden, door de gezinnen 
vroegtijdig te begeleiden om 
hen beter te ondersteunen en 
toegang te verlenen tot materiële 
steunmiddelen. Respijt zou zo beter 
voorbereid kunnen worden en 
kunnen kaderen in een logica van 
rechtmatigheid en continuïteit.

We willen ook de voorzitster van het 
Brusselse Franstalige Parlement, 
Judith De Groote, bedanken om ons 
de kans te geven om ons verhaal 
te doen en politici en burgers 
te wijzen op de moeilijkheden 
waarmee gezinnen en instellingen 
geconfronteerd worden in hun leven 
en bij hun dagelijkse taken.   

Maëlle Boland
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8IN HET KADER VAN DE ‘JEUDIS 
DE L’HÉMICYCLE’ GEWIJD AAN 
RESPIJT, WILDEN WE DE MENSEN 
AAN HET WOORD LATEN DIE 
CENTRAAL STAAN IN ONS 
PROJECT: DE OUDERS. ETIENNE 
EN MARIE, DE OUDERS VAN DE 
SCHATTIGE ELOÏSE, BEWEZEN 
ONS DE EER OM HUN DAGELIJKSE 
LEVEN EN HUN NOOD AAN 
RESPIJT TE DELEN MET ONS.

Wij zijn de ouders van 3 kinderen: 
Victoria, 9 jaar, en Amadeo & Eloïse, 
6 jaar, zeer prematuur geboren na 6 
maanden zwangerschap. 

Eloïse lijdt aan hersenverlamming van 
het type spastische quadriplegie. 
Ze heeft alle verstandelijke 
vermogens. Ze is zeer scherpzinnig, 
heeft een leuk karakter en is zeer 
vrolijk.

Sinds haar geboorte staat ons leven 
op zijn kop. De impact op het koppel, 
de broers en zussen, de familie, … is 
ENORM!

Geen enkele nacht kunnen we 
doorslapen, want Eloïse kan zich niet 
alleen omdraaien en heeft regelmatig 
spierpijn.

Daarom moeten we 3 tot 10 keer per 
nacht opstaan. Elke avond is er stress 
voor de nacht die komt.

In 6 jaar tijd waren er bijna 30 
ziekenhuisopnames, om nog maar 
te zwijgen van de talloze medische 
afspraken.

Dat heeft ertoe geleid dat Marie 
moest stoppen met werken, met alle 
financiële gevolgen van dien. En dan 
hebben we het nog niet over het feit 
dat dit niet haar levenskeuze is.

Aangepaste wagen en woning, 
vakantiebestemmingen die niet 
toegankelijk zijn voor mensen met 
beperkte mobiliteit, activiteiten 
die we niet meer allemaal samen 
kunnen doen, … Zo is het bijvoorbeeld 
onmogelijk om allemaal samen naar 
de kermis te gaan, naar een speeltuin 
te gaan, te sleeën, … 

De verzorging van Eloïse vergt een 
totale inzet, vaak zowel overdag als 
‘s nachts, en dit jarenlang. Nu kunnen 
we haar nog gemakkelijk dragen, 
omdat ze klein is. Maar dat zal steeds 
moeilijker worden naarmate ze groter 
wordt.

Dag na dag, maand na maand, jaar na 
jaar neemt de vermoeidheid toe, stijgt 
de stress, neemt het geduld af, stellen 
we ons vragen over de toekomst van 
ons kind...

Ons verhaal is slechts een voorbeeld. 
Er zijn nog tal van andere verhalen… 
Dit is voor tal van gezinnen overal in 
ons land de dagelijkse realiteit!

Voordat we dit zelf meemaakten, 
konden we ons niet echt inbeelden 
in welke mate een gehandicapt 
kind ons leven, onze plannen, onze 
dromen, onze relaties enz. kon 
dooreenschudden!

Een weekendje met 2? Geen denken 
aan… Tal van activiteiten met de valide 
kinderen? Geen denken aan… De 
plaats van de andere kinderen? Heel 
moeilijk… Een beetje rust, een ietwat 
normaler ritme? Geen denken aan… 
Een vliegtuigreis? Een expeditie…
De toekomst van ons gehandicapt 
kind? Een vraagteken.

Getuigenis           van de ouders van Eloïse  
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Welk achterpoortje?

Toen Eloïse geboren werd, wisten 
we niet dat er respijtstructuren 
bestonden. Het was de neuro-
pediater die ons, toen Eloïse bijna 3 
jaar oud was, vertelde over Villa Indigo 
en het respijtconcept.

Wij betreuren dat we deze informatie 
niet eerder kregen. Dat zou ons echt 
geholpen hebben om die eerste jaren 
te doorstaan.

We hebben eerst één nacht 
geprobeerd in Villa Indigo. En het 
was een succes. Eloïse had zich 
geamuseerd, en wij konden 24 uur 
lang een ietwat normaal leven leiden. 
Een droom…

Ook al was het voor ons een 
gemakkelijk proces, toch weten we 
dat het voor andere ouders veel 
moeilijker is om hun kind toe te 
vertrouwen aan een structuur van dit 
type. Het gevoel het kind achter te 
laten, negatief vooroordeel…

We hebben de verblijven dus 
regelmatig herhaald…  

We kunnen niet zeggen in welke mate 
het respijt van Villa Indigo essentieel 
is in ons leven. 

Iedereen komt er als winnaar uit: 
ouders, kinderen, familie… en niet te 
vergeten: Eloïse die echt geniet.

Tijdens elk verblijf hebben wij 
opnieuw een normaal leven, kunnen 
we met onze andere 2 kinderen 
activiteiten doen die we anders niet 
kunnen doen met Eloïse erbij, en 
kunnen we echt tijd schenken aan 
hen, kunnen wij tijd maken voor elkaar 
en leven volgens het dagelijkse ritme 
van de meeste gezinnen. Zo kunnen 
we ook eens doorslapen.

Eloïse geniet echt van haar verblijven 
in Villa Indigo. Ze heeft er haar 
eigen universum. Het is een beetje 
haar 2e thuis. Ze voelt er zich als 
een prinses. Bij alle activiteiten die 
er georganiseerd worden, kan ze 
zich ontplooien. Ze keert na deze 
verblijven met een enorme glimlach 
huiswaarts, en ze telt af tot ze kan 
teruggaan. Zelfs Victoria en Amadeo 
zijn soms jaloers op Eloïse en zouden 
zelf ook wel willen verblijven in Villa 
Indigo. 

Villa Indigo is onze zuurstof, onze 
oplossing om even de dagelijkse 
sleur te doorbreken, zodat we het 
volhouden.

Achter Villa Indigo schuilt een 
fantastisch team dat ons, sinds Eloïse 

er gaat, begeleid en opgevangen 
heeft. Wij voelen echt dat zij begrijpen 
wat wij meemaken.  

Villa Indigo, dat zijn ook activiteiten. 
Kunt u het zich voorstellen? Eloïse 
heeft op de Zavel haar schilderijen 
tentoongesteld… Ze heeft er zelfs 
2 verkocht ten voordele van Villa 
Indigo… Ze was zo fier als een gieter. 

Ze neemt elk jaar deel aan de 20 
Km door Brussel, geduwd door het 
hele team… Waarschijnlijk de jongste 
deelneemster aan de wedstrijd… 

En dan hebben we het nog niet gehad 
over de activiteiten waarbij de broers 
en zussen betrokken worden: het 
kerstfeest, de paaseierenraap, de 
familienamiddagen, …

Zo kunnen we andere gezinnen 
ontmoeten die ook geconfronteerd 
worden met wat wij meemaken. Het is 
als het ware onze 2e familie…   

Kortom: wij willen gewoon zeggen 
dat wij niet weten hoe wij het 
zouden volhouden zonder dit type 
van opvangstructuur. Dit is echt 
essentieel

Respijt is voor het grote aantal 
gezinnen dat meemaakt wat wij 
meemaken, gewoon onmisbaar.  

We hebben heel veel geluk dat 
we respijt kennen en hiervan 
gebruikmaken. Dat is voor tal van 
gezinnen niet het geval!



De familienamiddag, een niet te 
missen moment voor de broers en 
zussen.

Respijt moet absoluut bekender 
worden, beter uitgelegd worden, 
zodat elk gezin dat geconfronteerd 
wordt met ziekte of handicap hierop 
een beroep kan doen en kan van 
genieten om het vol te houden..

Respijt moet ook verder ontwikkeld 
worden. Villa Indigo telt slechts 10 
bedden, en dit is het enige huis voor 
respijtzorg in Franstalig België dat 
opvang met medische verzorging 
aanbiedt.  

Wij kunnen u zeggen dat tekens als 
wij een verblijf voor Eloïse plannen, wij 
bang zijn dat er met zo weinig bedden 
geen plaats zal zijn voor onze dochter, 
vooral in schoolvakantieperiodes.

Wij hopen dat onze getuigenis kan 
bijdragen aan de bekendheid en 
de ontwikkeling van respijt, en dat 
werkelijk alles in het werk wordt 
gesteld om daarin te slagen.

Marie en Etienne de Sauvage-Vercour10

20 km  
door  
Brussel
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Het team 
DIT JAAR VERWELKOMDEN WE 
TWEE NIEUWE LEDEN IN HET 
BEHEERCOMITÉ. 
SOPHIE DUPONT, PEDIATER, EN 
JORDAAN POLLET, ONZE NIEUWE 
ZORGCOÖRDINATOR.

Na 10 jaar te hebben gewerkt in een 
universitair ziekenhuis, in een dienst 
voor kinderen met oncologische 
pathologie, wou ik mij heroriënteren 
naar pediatrie in ruimere zin.

Aangezien ik mij eerder wou 
kunnen toeleggen op het kind en 
zijn omgeving dan mij te beperken 
tot een pathologie, sprak het 
concept van Villa Indigo mij al 
snel aan. Ik word geconfronteerd 
met zeer bijzondere medische 
geschiedenissen, en ik maak deel uit 
van de multidisciplinaire omgeving 
die zo belangrijk is voor de kinderen 
en hun gezin. Elke interveniënt 
verrijkt door zijn ervaring en zijn 
gevoeligheid de verzorging en de 
omkadering van een kind.

Na enkele maanden te hebben 
doorgebracht met het hele team, 
ben ik mij steeds bewuster 
van de betrokkenheid en de 
complementariteit van elk teamlid. 
Ik kan de ouders met gemoedsrust 
uitnodigen om hun kinderen toe 
te vertrouwen aan dit team. Hun 
kind kan in dit huis rekenen op 
een familiale sfeer en medische 
nauwgezetheid. Dit is een ideale 
gelegenheid om de familiale 
dynamiek nieuw leven in te blazen, 
met oog voor het welzijn van elk 
gezinslid.

Ik maak van de gelegenheid gebruik 
om iedereen te bedanken voor de 
warme ontvangst en de tolerantie 
waarvan blijk werd gegeven sinds 

mijn komst. Ik ben ervan overtuigd 
dat onze samenwerking vruchtbaar 
zal zijn om tal van uitdagingen aan 
te gaan! Ik ben heel blij dat ik deel 
mag uitmaken van jullie grote en 
vrijgevige familie!

Sophie Dupont

Mijn naam is Jordaan Pollet. Ik 
ben verpleger, gespecialiseerd in 
pediatrie en neonatologie. Na een 
klinische ervaring in neonatologie 
heb ik vol enthousiasme in maart 
2017 de functie van zorgcoördinator 
op mij genomen. Het project van 
Villa Indigo was mij niet onbekend. 
Ik leerde de vzw al in 2012 kennen, 
als stagiair en vervolgens als 
jobstudent. Vanaf dit leermoment 
was ik gevoelig voor de missie en de 
waarden die de vzw uitdraagt. Deze 
ervaring heeft mijn professionele 
ambities mee bepaald en heeft 
mij aangemoedigd om welzijn en 
levenskwaliteit te verankeren in mijn 
visie op zorg.

Nadat ik gedurende enkele 
jaren animator was tijdens 
vakantiekampen voor kinderen 
met een beperking, was de keuze 
van een pediatrische richting een 
evidentie voor mij. De humanisering 
van de pediatrische zorg en de 
vertegenwoordiging van de noden 
en rechten van het kind in het 

gezondheidssysteem zijn enkele 
van mijn professionele waarden. 
Ik ben in dit opzicht actief binnen 
de Association des Infirmiers 
Spécialisés en Pédiatrie (AISPN).

In 2013 heb ik beslist om een 
academische opleiding in de 
volksgezondheid te volgen, om 
mijn kennis en mijn vaardigheden 
aan te scherpen. Dankzij deze 
opleiding verwierf ik extra kennis 
inzake socio-economisch begrip 
en gezondheidsbeleid, beheer 
van zorginstellingen, complexe 
zorgtrajecten en de coördinatie van 
multidisciplinaire teams. 

In de praktijk is de functie van 
zorgcoördinatie de schakel tussen 
de gezinnen en het team. Het is 
voor mij een erezaak dat het kind 
centraal staat in onze benadering 
en onze acties, om het kind een 
kwaliteitsvolle opvang aan te bieden 
en tegelijkertijd rekening te houden 
met zijn omgeving. Dit werk is enkel 
mogelijk in samenwerking met de 
mantelzorgers en de zorgpartners. 
De kwaliteit van de respijtzorg die 
wordt aangeboden in Villa Indigo 
vloeit voornamelijk voort uit de 
rijkdom van het werk van ons 
multidisciplinaire team. 

Ik bedank u voor uw vertrouwen. 

Jordaan Pollet



ELK JAAR DELEN WE MET U 
HET WERK EN DE INZET VAN 
ONS SCHITTERENDE TEAM. DIT 
JAAR WILLEN WE HET TEAM 
VAN DE KINDERVERZORGSTERS 
IN DE SPOTLIGHTS ZETTEN. 
DAAROM KUNT U EEN 
GETUIGENIS LEZEN VAN TWEE 
KINDERVERZORGSTERS VAN 
VILLA INDIGO, MAGALI & 
ALEXANDRA.

In Villa Indigo bestaat het team van 
kinderverzorgsters uit 4 personen. 
Zowel overdag als ‘s nachts staan 
we aan de zijde van de verpleegsters 
en verzekeren we de aanwezigheid 
24 uur op 24, 7 dagen op 7. We 
communiceren met het team en 
brengen de informatie over die 
noodzakelijk is voor een goede 
continuïteit van de zorgen en een 
aangenaam verblijf voor elk van onze 
‘gasten’.

Het is voor ons cruciaal dat elk kind 
dat we opvangen kan genieten van 
een onvergetelijk verblijf. Daarom 
brengen we een bevoorrechte relatie 
tot stand met ieder van hen en 
creëren we een vertrouwenssfeer 
die de overgang van de familiale 
cocon naar samenwonen met andere 
kinderen bevordert. 

Maar daar houdt onze missie niet op! 
Wij hebben ook een pedagogische en 
educatieve missie, want wij waken 
over de ontwikkeling van elk kind 
en zijn evolutie naar autonomie, 
door ons aan te passen aan zijn 
behoeften en capaciteiten. Door 
spelletjes, ontwikkelingsactiviteiten 
of creatieve activiteiten laten wij 
de kinderen de wereld rond zich 
ontdekken door hen vrij te laten 
handelen, door hen de kans te bieden 
om zich te uiten, en door hen te laten 
experimenteren. Wij hebben oog 
voor elk type van communicatie en 
wij waken erover dat de kinderen de 
leefregels en de waarden van Villa 
Indigo naleven. 

Wij onderhouden ook het contact 
met de ouders door momenten vrij 
te maken om naar hen te luisteren, 
door hen bij aankomst telkens 
opnieuw gerust te stellen en door 
hen alles te vertellen over het verblijf 
van hun kind bij zijn vertrek. Dit zijn 
zowel voor ons als voor de ouders 
belangrijke momenten waarop veel 
gedeeld wordt.

In alle omstandigheden een 
kinderverzorgster zijn, dat is zacht 
zijn als een teddybeer, vrolijk als een 
vlinder, bliksemsnel, even creatief 
als Picasso, even vindingrijk als 
een Smurf en bestand tegen alle 
beproevingen. Bovendien moeten we 
niet alleen engelengeduld hebben, 
maar ook een olifantengeheugen, 
een stem die tegelijkertijd zacht 
en dwingend is, ogen op onze rug, 
een neusfilter, een ingebouwd 
woordenboek, bionische oren met 
intensiteitcontrole, acht armen zoals 
een octopus, een megagroot hart, 
feeënvingers, atletische benen, een 
revolutionair immuunsysteem.

Kinderverzorgster zijn in Villa 
Indigo, dat is een andere handels- 
en zijnswijze dan in een crèche. 
Villa Indigo vangt ‘buiten-gewone’ 
kinderen van 0 tot 18 jaar op. Dat 
vergt een dagelijkse aanpassing 

aan elke leeftijd en elke groep van 
kinderen, wat volkomen anders is dan 
werken in een crèche. Villa Indigo, 
dat is leven zoals thuis, maar met 
respect voor het ritme van elk kind. 
Dat is werken op andere uren, maar 
met een fantastisch multidisciplinair 
team. Dat is zo verrijkend! 

Wij hebben een passie voor ons 
vak en het is elke dag opnieuw een 
plezier om mooie en leuke momenten 
te delen met de kinderen, om hen te 
zien groeien en te zien hoe ze zich 
ontplooien en lachen.

Alexandra Gordillo & Magali Heris
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REIS ROND DE WERELD IN VILLA 
INDIGO

Deze zomer heeft ons animatieteam 
het beste van zichzelf gegeven, tot 
groot plezier van de kinderen en de 
ouders, maar ook van het hele team 
dat vrolijk meedeed.

Voor de twee maanden van de grote 
vakantie bereidt het animatieteam 
elk jaar activiteiten rond een 
specifiek thema voor. Dit jaar was 
dat ‘Reis rond de wereld’. Jules 
Vernes deed het in 80 dagen, maar 
wij deden het in 60 dagen.

Elke week stond een ander continent 
op het programma, en dag na dag 
ontdekten we een nieuw land. We 
reisden van België naar Spanje, 
Marokko, Senegal, Nepal, India, 
Jamaica enz. We bezochten maar 
liefst 50 landen. 

Elke ochtend stapten de 
kinderen en het team aan boord 
van een 747 naar een nieuwe 
verrassingsbestemming. Eens de 
paspoorten afgestempeld waren, 
konden we opstijgen om nieuwe 
horizonten te verkennen…

Alle activiteiten van de dag waren 
ondergedompeld in de kleuren 
van het land: Marokkaans ontbijt 
en berbertent in de veranda, 
Afrikaanse muziek en Indiase 
dans, … Ons animatieteam liet zijn 
creativiteit de vrije loop door elke 
dag knutselopdrachten, spelletjes 
en kookworkshops voor te bereiden 
rond het thema van het bezochte 
land. De gerechten bereid door onze 
kokkinnen, Jessica en Najlâa, hadden 
bij momenten een zeer exotische 

smaak.

Dit was voor de kinderen een ideale 
gelegenheid om gewoontes te 
ontdekken van landen die ze niet 
kennen. En dat allemaal in een ludiek, 
vrolijk en sfeervol kader. 

Proficiat aan het hele team! 

De kinderen               staan centraal in ons project



Dit jaar hebben we beslist om ons 
toe te spitsen op twee projecten 
die we willen realiseren binnen onze 
vereniging. Het eerste project is de 
uitwerking en opstelling van een 
institutioneel project, en het tweede 
is de ontwikkeling van de snoezelen-
benadering in Villa Indigo. Deze twee 
projecten hebben hun belang na al 
bijna 6 jaar werking.

HET INSTITUTIONELE PROJECT:

Na 6 jaar werking was het voor 
ons team, voor de gezinnen, voor 
onze raad van bestuur en ook voor 
iedereen die een rechtstreekse band 
heeft met Villa Indigo, heel belangrijk 
om onze werking en onze dagelijkse 
functionering te kunnen verankeren 
in een institutioneel project.

Daarom hebben we in juni 2017 
een werkgroep opgericht die de 
taak heeft na te denken over 
ons institutionele project en dit 
gezamenlijk uit te bouwen. 
 
De statuten van een vzw 
definiëren de bestaansreden van 
de vereniging, maar de operationele 
tenuitvoerlegging van haar project 
kan zich vertalen in een document 
waarin haar doelstellingen, haar 
missies en de gemobiliseerde 
middelen gedefinieerd worden. 
Het uiteindelijke doel van een 
institutioneel project is een 
referentie-instrument uit te werken 
dat dienst doet als federatief kader 
dat zinvol is en de activiteit van de 
vereniging organiseert. Het gaat 

om een permanente en globale 
referentie die tot doel heeft de 
beslissingen te oriënteren en de 
actie in een gezamenlijke richting 
te sturen. Het institutionele project 
organiseert vooraf het strategische 
denkwerk voor de toekomst, en 
dient daarna als referentiedocument 
voor het dagelijkse beheer. Het 
institutionele project is ook een 
belangrijke communicatietool voor de 
vereniging, zowel intern als extern.

Dit jaar is de groep gestart met het 
verzamelen van de verschillende 
bestaande documenten die de 
organisatie en de dagelijkse werking 
van de vereniging structureren. In 
een tweede fase zullen we, met de 
hulp van een externe interveniënt, 
nadenken over de doelstellingen 
en de waarden. Dit zal ons ook de 
mogelijkheid bieden om na te denken 
over onze missie en onze strategie. 
In de laatste fase zullen we het 
project opstellen en verspreiden. De 
tweede en derde fase zijn gepland in 
de loop van volgend jaar, waardoor 
we u in 2018 het resultaat van ons 
werk zullen kunnen voorstellen.

DE SNOEZELEN-BENADERING IN 
VILLA INDIGO

Ik heb dit jaar het geluk gehad 
een opleiding voor snoezelen-
begeleiding te kunnen volgen. Ik wou 
deze benadering verder ontdekken, 
omdat dit een methode is die tot 
doel heeft contacten te bevorderen 
die onmisbaar zijn voor het welzijn 
en de ontplooiing van mensen met 
een beperkte autonomie.

Ik heb dus een volledige 8-daagse 
opleiding gevolgd die gewijd was 
aan verschillende thema’s rond de 

snoezelen-benadering. Dankzij deze 
opleiding besefte ik in welke mate 
deze methode een troef kon zijn 
voor het hele team van Villa Indigo. 

Maar wat is dat, die snoezelen-
benadering?

De snoezelen-benadering werd in de 
jaren ‘70 ontwikkeld in Nederland. 
Snoezelen is een neologisme dat 
een samenvoeging is van twee 
werkwoorden: snuffelen (een eerder 
actieve dimensie van ontdekking, 
nieuwsgierigheid, stimulatie) en 
doezelen (dommelen, dutten, dus 
eerder een idee van rust, sereniteit 
en ontspanning).

De snoezelen-benadering bestaat 
erin de kinderen specifieke tijd te 
geven, in een speciale ruimte, voor 
‘activiteiten’ die gebaseerd zijn op 
zintuiglijke ervaringen waarbij de 
zintuigen gelijktijdig of afzonderlijk 
gestimuleerd worden. De vijf 
zintuigen worden aangesproken: 
het gehoor, de reukzin, het 
gezichtsvermogen, de smaakzin en 
de tastzin. 

De projecten                 in uitvoering…  14
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Snoezelen verwijst naar 
een begeleidingswijze, een 
benaderingsmethode, een manier 
om de persoon te begeleiden, 
te ontmoeten. Het is belangrijk 
de persoon te benaderen met 
respect en in zijn ritme, zodat 
hij zelf de hoofdrol kan spelen in 
een empathische en aandachtige 
aanwezigheid.

De snoezelen-benadering biedt de 
mogelijkheid om een moment en een 
plek te creëren die helemaal in het 
teken staan van relaties, luisteren, 
ontdekking en ontspanning. Dit 
heeft enkel gunstige effecten op de 
kinderen. We kunnen vaststellen dat 
de kinderen zeer rustig zijn na een 
snoezelen-sessie. Ze hebben meer 
vertrouwen in ons, omdat er goede 
banden worden gesmeed, waardoor 
de zorg voor het kind verbeterd kan 
worden.

De snoezelen-benadering kan overal 
toegepast worden, maar er kan 
hiervoor ook een speciaal plekje 
voorzien worden, de snoezelruimte. 
Villa Indigo heeft een snoezelruimte 
met een bellenzuil, diverse lichten, 
een watermatras en muziek, om 
zo een veilig plekje te creëren om 
de 5 zintuigen te prikkelen of te 
ontwikkelen, of om te ontspannen 
- afhankelijk van wat de kinderen 
wensen.

Om het project tot een goed einde te 
brengen, hebben we in de loop van 
het jaar 2017 een denkgroep rond 
deze benadering opgericht. Het is de 
bedoeling mijn kennis en ervaring te 
delen met de andere leden van het 
team, maar ook samen na te denken 
over de herinrichting van onze 
snoezelruimte. 

We zullen in de loop van 2018 
een opleiding organiseren die zal 

worden gegeven door een externe 
lesgeefster en mezelf. Zo kan 
het hele team van Villa Indigo de 
methode aanleren en kunnen we 
deze benadering, die gericht is op 
het welzijn van de kinderen, allemaal 
integreren in onze dagelijkse 
werking.

Aurélie Van Oorschot
Animatrice
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Dit jaar konden we opnieuw rekenen op de steun van tal van schenkers 
die ons de mogelijkheid boden om projecten te realiseren en verschillende 
activiteiten met de kinderen te organiseren. Er waren ook verschillende 
personen die evenementen organiseerden om geld in te zamelen voor onze 
vereniging.

"LA PUCE À L’OREILLE"

We hadden voor het tweede jaar 
het geluk om in samenwerking met 
de Compagnie du p’tit rouge en 
regisseur Guillaume de Westerholt 
een toneelvoorstelling ten 
voordele van Villa Indigo te kunnen 
organiseren. Het gezelschap koos dit 
jaar voor een klucht van Feydeau, 
La puce à l’oreille, een dynamisch 

en kleurrijk stuk. Alle leden van het 
gezelschap stelden maandenlang 
hun tijd en hun talent ten dienste om 
bij te dragen aan ons project. 

Wat een vrijgevigheid! En het publiek 
was van de partij: niet minder dan 
570 personen kwamen de acteurs 
bewonderen en Villa Indigo steunen. 
De laatste avond was zelfs helemaal 
uitverkocht

BESTEMMING KILIMANJARO  

Omdat er zo van die momenten in 
het leven zijn dat de quote ‘Droom je 
leven niet, leef je dromen’ meer dan 
zinvol is, hebben Camille en Réginald 
beslist om zich te wagen aan een 
groot avontuur: de beklimming van 
de Kilimanjaro, ook wel het dak van 
de wereld genoemd. Met zijn hoogte 
van 5.895 m vertegenwoordigt de 
Kilimanjaro een echte uitdaging die 

Filantropie                 ten dienste van Villa Indigo 

Evenementen
16
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Dit jaar konden we rekenen op de 
steun van privéschenkers, bedrijven 
en stichtingen.

In 2017 hebben meer dan 475 
personen aan ons gedacht en ons 
gesteund. Daardoor kunnen we aan 
de kinderen activiteiten en welzijn 
aanbieden, maar dit is ook een mooie 
erkenning voor het hele team van 
Villa Indigo. 

Wij danken van ganser harte de 
bedrijven en stichtingen die ons dit 
jaar hebben gesteund en die ons de 
mogelijkheid hebben geboden om 

projecten te realiseren die zonder 
hun steun niet mogelijk waren 
geweest:

Besix, GSK, Cera, Boiron, Fondation 
Haas-Teichen, Fondation Tabgha, 
For Live, UPS, Eclaircie, Fondation 
Audrey, BMW, Les Azalées, Mainsys, 
Okaïdi, Euroclear Bank.

We willen ook alle bedrijven 
bedanken die ons giften in natura 
schenken in het kader van onze 
evenementen. Bedankt aan Delhaize, 
Carrefour, Colruyt, Ferrero.

Schenkers
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gelijke tred houdt met hun ambitie. 
Ze wilden van deze gelegenheid 
gebruikmaken om deze uitdaging 
nog zinvoller te maken door 
Villa Indigo te steunen via een 
sponsortocht. 
Proficiat aan Camille en Réginald 
voor hun uitdaging en hun moed, en 
hartelijk dank voor hun steun.

20 KM DOOR BRUSSEL

We stonden opnieuw in de 
startblokken om de 20 km van 

Brussel te lopen. Maar liefst 
78 lopers verdedigden de 
regenboogkleuren van Villa Indigo. 

Eloïse en Tom, twee kinderen die we 
regelmatig opvangen in Villa Indigo, 
namen deel met de hulp van dappere 
lopers. Dit is telkens een prachtig 
avontuur, zowel voor hen als voor 
ons. De lopers kunnen zich laten 
sponsoren om onze vereniging te 
steunen  

ROMMELMARKT VAN KRAAINEM

Voor het eerst wilden de 
organisatoren van de ‘Rommelmarkt 
van de buren van de Vogelwijk’ in 
Kraainem hun evenement koppelen 
aan een humanitair project. Daarom 
hebben ze aan elke exposant 
standgeld gevraagd. Deze som 
werd integraal aan Villa Indigo 
geschonken. Wat een mooi initiatief! 

SINTERKLAASFEEST

Ook dit jaar werd de traditie 
voortgezet. Samen met Michèle 
Boiron en het team van Les 
Laboratoires Boiron vierden we 
Sinterklaas. Activiteiten, cadeautjes 
en een vieruurtje. De kinderen 
waren in hun nopjes. Onze jaarlijkse 
afspraak was opnieuw een mooi 
gezamenlijk moment tussen de 
kinderen en het team van Boiron. 

Bedankt Michèle. 



We hebben het vaak over de giften 
die we ontvangen voor de realisatie 
van diverse projecten. Hierna volgt 
een zeer mooi project dat we 
konden realiseren dankzij de steun 
van de bedrijven Mattel en Euroclear. 
Het gaat om de aanleg van onze 
multizintuiglijke tuin.

Villa Indigo heeft een snoezelruimte, 
een multizintuiglijke ruimte. Het is de 

bedoeling het welzijn te garanderen 
door de persoon via het lichaam en 
de vijf zintuigen te stimuleren voor 
de buitenwereld. Volgens diezelfde 
benadering wilden we een nieuwe 
welzijnsruimte buiten creëren 
en de tuin aanpassen om nog 
beter tegemoet te komen aan de 
behoeften en capaciteiten van elk 
kind en de kinderen de mogelijkheid 
te bieden om maximaal te genieten 
van deze groenzone.

De multizintuiglijke ruimte wordt 
al jarenlang gebruikt in het kader 
van beperkingen en meervoudige 
beperkingen en is in de eerste 
plaats een filosofie die tot uiting 

kan komen in een ingerichte ruimte 
die gunstig is voor zintuiglijke en 
lichamelijke ervaringen. 

Deze benadering is meer dan 
alleen een methode. Dit is 
een begeleidingsaanpak, een 
ingesteldheid, een houding van 
luisteren en waarnemen, gebaseerd 
op stimulering en zintuiglijke 
ontdekking, waarbij voorrang wordt 

verleend aan het begrip ‘zorgen 
voor’.

Het concept wordt gerealiseerd 
door specifieke lokalen of plekjes 
in te richten met voorzieningen 
die de mogelijkheid bieden om 
de zintuigen te stimuleren of 
ontspanning aan te bieden. In het 
kader van deze nieuwe benadering 
wilden we onze tuin aanleggen om 
er een ludieke multizintuiglijke plek 
te creëren, een echte pedagogische 
tool voor de ontplooiing van elk 
kind dat wij opvangen. 

Dit project kadert perfect in ons 
verlangen om binnen Villa Indigo de 

snoezelen-benadering uit te werken. 

Aanleg       van onze multizintuiglijke tuin
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Villa Indigo                  in enkele cijfers
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vrijwilligers 

uur vrijwilligerswerk 

61
2247

VRIJWILLIGERS

FINANCIËLE RESULTATEN  

De financiële situatie van Villa 
Indigo blijft stabiel en gezond, met 
1 821 000 EUR inkomsten voor 
het jaar 2017. Deze stabiliteit 
is niet alleen te danken aan de 
continue steun van de overheid, 
maar ook van de stichtingen, 
bedrijven en schenkers die ons 
ondersteunen.   
     
De fondsenwerving blijft stabiel 
op 13% van de inkomsten, maar 
toch is het aantal schenkers en 
ondernemingen die ons steunen 
gestegen. Dit jaar ontving Villa 

Indigo 475 giften, 
ten opzichte van 293 het jaar 
voordien. 

Om optimaal tegemoet te komen 
aan de behoeften van de gezinnen 
en de uitdagingen, en om nieuwe 
projecten te ontwikkelen, is 
de financiële steun van de 
verschillende overheidsinstanties 
en de schenkers werkelijk cruciaal. 

De 6e staatshervorming houdt 
veranderingen op het vlak van 
onze financieringsbronnen in 
en moet gezien worden als een 
opportuniteit. 

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

bedienden

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

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

zelfstandige pediater

HET TEAM

29

6893

17611

1
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Dankwoord
Wij willen het oudercomité bedanken 
dat altijd paraat staat, dat ons 
ondersteunt en dat inspanningen 
blijft leveren zodat de gezinnen 
gezellige momenten kunnen beleven 
dankzij de organisatie van diverse 
activiteiten.

Hartelijk DANK aan Céline 
Verhaegen, Auriane Verhaegen, 
Fabienne en Michel Maebe, Patrizia 
Solima, Laurence Gourgues, Tuba 
Atasayar.

Bedankt aan onze raad van bestuur 
voor zijn sturing en zijn inzet voor dit 
humanitaire project.

RAAD VAN BESTUUR

Voorzitter
Dr Patrick Gérard

Vicevoorzitster
Dr Danielle Hasaerts

Bestuurders:
Dr Corinne De Laet
Dr Christine Devalck
Maître Henry Hachez
Dr Bruno Hauser
Philippe Henry de Generet
Professor Marie-Cécile Nassogne
Charles-Emmanuel Van Hecke
Patrick Van de Vyver
Professor Christiane Vermeylen
Raphaël Pieters
Nathalie Andersson
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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


