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2018 was een jaar van doelgericht werk en stabiliteit. We hebben niet alleen gewerkt aan 
belangrijke aspecten en projecten, maar ook aan de samenhang van ons team.

Ons institutioneel project heeft ons doen nadenken over fundamentele aangelegenheden 
zoals onze missie en onze waarden.
Dit zijn de 5 waarden die uit deze werkzaamheden naar voren zijn gekomen: hartelijkheid, 
aflossing, aanpassingsvermogen, beschikbaarheid en teamgeest. Deze waarden werden 
gedefinieerd met het hele team en weerspiegelen de essentie van Villa Indigo en zijn 
engagement. Deze 5 kernwoorden zijn niet zomaar woorden: ze drukken gevoelens, 
overtuigingen en belevingen uit! 

Hartelijkheid omvat de luistervaardigheid, het respect, de empathie en de niet-
bevooroordeeldheid waarmee we de gezinnen verwelkomen en waarvan we ook 
tegenover elkaar blijk geven binnen ons ‘huis’. 

De aflossing die wij vertegenwoordigen voor de gezinnen, op een levensweg die al 
bezaaid is met beproevingen, is een moment om het welzijn en het evenwicht van het 
gezin te bevoorrechten. We vinden deze aflossing ook terug binnen ons team met zijn 
multidisciplinaire karakter dat borg staat voor complementariteit en dat voor iedereen een 
bron van rijkdom is. 

We geven blijk van een groot aanpassingsvermogen bij de verwelkoming van elk kind, 
door rekening te houden met zijn noden, verlangens en capaciteiten. Er is ook sprake van 
aanpassingsvermogen in de relatie die wij onderhouden met de ouders, door blijk te geven 
van luistervaardigheid en door ons zo goed mogelijk aan te passen aan hun vraag naar 
respijt.

Beschikbaarheid is een belangrijke waarde in een veeleisende maatschappij waarin 
‘time management’ steeds complexer wordt. Toch zijn wij er om tijd te schenken 
aan de gezinnen, te luisteren naar een ouder of een kind. Binnen ons team is deze 
beschikbaarheid aanwezig dankzij de onderlinge hulp tussen de verschillende collega’s en 
de verschillende disciplines.  

Al deze kernwoorden die ons definiëren krijgen pas zin binnen een hecht team dat 
dezelfde visie en dezelfde waarden deelt. Deze teamgeest en dit teamwerk waarbij 
iedereen zijn verschillende competenties ten dienste stelt van een project dat gericht is op 
een holistische benadering van het kind, is essentieel - niet alleen voor onze jonge gasten 
en hun gezinnen, maar ook voor het welzijn van elk lid van ons team. 

Door samen onze waarden te definiëren, hebben we de kwaliteit gedefinieerd van 
de diensten die we willen aanbieden en de kwaliteit van de relaties die we willen 
onderhouden met de gezinnen, onze partners en het team.
Ik laat u het samen verrichte werk uitvoeriger ontdekken, evenals alle activiteiten 
en hartverwarmende getuigenissen van de kinderen, de vrijwilligers, het team en de 
schenkers die deel uitmaken van ons mooie project.

Ik wens u veel leesplezier.  

Zoals u meer in detail zult lezen in dit verslag, werd het jaar 2018 gekenmerkt door een stabiliteit die gunstig 
was voor gericht werk rond het institutionele project van Villa Indigo. Dit dynamische denkwerk werd verricht 
door meerdere leden van het team van de Villa, met de steun van een externe expert en - uiteraard - de steun 
van de directie en de raad van bestuur.

Nadenken over het doel van onze vereniging (het concept ‘respijt’ beter identificeren, hoe zal dit evolueren?), 
over de domeinen waarop onze actie gericht is of zou moeten zijn, over de uiteindelijke begunstigden van onze 
actie, over welk steentje wij bijdragen aan de uitbouw van een betere maatschappij, over de manier waarop we 
dit alles vertalen in een reeks concrete activiteiten en de manier waarop die optimaal georganiseerd kunnen 
worden voor de kinderen, hun gezinnen en het personeel, en - last but not least - over de waarden waarop onze 
actie permanent gebaseerd is. Kortom: veel denkwerk over aspecten die tegelijkertijd fundamenteel, fascinerend 
en cruciaal zijn om het voortbestaan van de Villa te verzekeren.

De bezetting van de bedden en de dagopvangplaatsen was uitstekend in 2018. Gezien het onvermijdelijk 
seizoensgebonden karakter van de activiteit benaderen we onze maximale opvangcapaciteit, wat ons ertoe 
aanzet na te denken over een manier om te lange wachtlijsten en de frustraties die daar onvermijdelijk mee 
gepaard gaan, te vermijden.

Dankzij het uitstekende dagelijkse beheer blijft onze financiële situatie gezond, ook al blijft waakzaamheid aan 
de orde.

De raad van bestuur heeft beslist om het bestuur van de vereniging te moderniseren, door onder meer limieten 
op te leggen op het vlak van leeftijd en duur van de mandaten. De raad heeft nieuwe leden verwelkomd en zal 
in 2019 hetzelfde doen. Daarbij zal de raad in het bijzonder waken over een goed evenwicht op het vlak van de 
vertegenwoordiging van de competenties, de deskundigheid en - meer algemeen - de burgermaatschappij.
Ik wil de directie, het personeel en de vrijwilligers van de Villa feliciteren en bedanken voor het opmerkelijke werk 
dat ze elke dag opnieuw met deskundigheid, menslievendheid en enthousiasme verrichten, ten dienste van de 
kinderen en hun gezinnen. Bedankt ook aan de autoriteiten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor hun 
onwankelbare steun, alsook aan al onze schenkers. Daardoor kunnen we de kinderen regelmatig een klein of een 
groot ‘extraatje’ aanbieden.

Om de hiervoor samengevatte regels inzake deugdelijk bestuur na te leven, zal ik in juni 2019 mijn mandaat als 
bestuurder en voorzitter van de raad neerleggen. Ik heb hier zeven boeiende jaren achter de rug, ondersteund 
door geëngageerde, competente en welwillende bestuurders. Ik wil hen hiervoor van harte bedanken. Tevens 
dank aan Mevrouw Dorothée Pereira, directrice van de Villa, met wie het altijd aangenaam samenwerken was.

Ik wens u veel leesplezier met dit verslag.

Dr. Patrick GÉRARD,  
Voorzitter van de Raad van Bestuur

Dorothée Pereira,  
Directrice

05Woord van  
de voorzitter  
               van de raad van bestuur

Woord van de directie
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06Getuigenissen  
van de kinderen
De kinderen van Villa Indigo 
vertellen het u zelf …
 
Dit jaar laten we u kennismaken met 
Lou, Fadima en Thomas. 
Drie buiten-gewone kinderen die al 
sinds enkele jaren momentjes van 
vreugde en geluk delen met ons 
om hun ouders een beetje respijt 
te gunnen. Wij vroegen wat zij zo 
leuk vinden aan Villa Indigo. Hierna 
volgen hun getuigenissen. 

Thomas is 13 jaar en komt sinds 
2015 naar Villa Indigo.

Weet je waarom je naar de Villa 
komt? 

Ja, ik kom naar Villa Indigo voor 
mijn welzijn. Ik moet opletten 
voor microben, de mensen rond 
mij moeten een masker opzetten 
als ze ziek zijn, want ik heb een 
transplantatie gehad en ik volg een 
nieuwe behandeling. Ik ben goed op 
de hoogte van mijn hele behandeling; 
ze hebben mij dat uitgelegd in het 
ziekenhuis, en mama ook. In de Villa 
wordt mijn dieet gevolgd en krijg ik 
mijn medicatie. 

Kom je graag naar de Villa? 

Ja, dolgraag.

Waarom? 

Ik verveel mij thuis. Ik ga graag naar 
school en ik leer graag dingen. In de 
Villa amuseer ik mij en kan ik rusten. 
Ik heb in mijn bed geslapen en ik heb 
een zacht bed in de Villa. 
Ik kook en schilder graag, en ik ga 
graag in de jacuzzi. 

Wat vind je het leukste aan de Villa? 

Ik speel graag UNO, op de tablet, met 
de WII, ik schilder graag. 

Breng je graag tijd door en speel je 
graag met anderen? 

Ja, ik breng graag tijd door met de 
andere kinderen en met het team. 
Ik speel graag op de Wii met Cathy 
(verpleegster). 

Fadima is 7 jaar en komt sinds 
2016 naar Villa Indigo. 

Weet je waarom je naar de Villa 
komt? 

Ik kom om met iemand te spelen 
omdat mijn mama en mijn stiefpapa 
te moe zijn. Daarom kom ik hier. Mijn 
mama moet rusten. En ik speel hier 
graag. En achteraf is mama uitgerust 
en heb ik mij geamuseerd. 

Kom je graag naar de Villa? 

Ja, ik ben blij, superblij! 

Wat vind je het leukste aan de Villa?
 
Schilderen. Ik ben hier gekomen toen 
ik klein was. Ik deed toen verf op mijn 
handjes. Ik teken en kook graag, en ik 
doe graag buitenactiviteiten. Ik race 

graag met Thomas. Voordien racete 
ik alleen, want ik had Thomas nog 
niet ontmoet. 

Jullie houden races met kleine 
auto’s? 

Ja, dat is echt leuk. Ik ben blij. 

Zou je graag terugkomen naar de 
Villa? 

O ja, ik wil vaker terugkomen! Ik ben 
hier dol op alles! 

Lou is 13 jaar en komt sinds 2014 
naar Villa Indigo.
 
Weet je waarom je naar de Villa 
komt? 

Om mij te amuseren, om activiteiten 
te doen, om te rusten, om tal van 
dingen te doen. 

Kom je graag naar de Villa? 

Ja, ik kom hier graag. 

Wat betekent Villa indigo voor 
jou? 

Dit is een centrum met kamers en 
veel mogelijkheden voor kinderen die 

moeilijkheden hebben om te spelen 
en te schrijven. 

Wat vind je het leukste aan de 
Villa?
 
De keuken, koken. Schilderen, brieven 
schrijven, tekenen, knutselen met 
boetseerklei. 
Ik speel graag met de kinderen. En ik zit 
graag op de schommel en in de tuin. 
Ik houd van de snoezelen-activiteit, 

ik ontspan mij, er worden massages 
gegeven, we luisteren naar 
ontspannende muziek en dat doet 
mij goed. Je hoort de vogels, een 
waterval, de zee, … 
Ik slaap graag in de Villa. Ik rust 
graag. Ik ga altijd naar kamer 9. 
Ik zing graag. We hebben The Voice 
gedaan. Ik zing graag kinderliedjes. 
Ik speel graag UNO met de kinderen, 
en Weerwolf. Ik vond het leuk om 
het konijn te zien en ik speel graag 
verstoppertje met Evi en Cassandra. 

Zou je graag terugkomen naar de 
Villa voor een nieuw verblijf? 

Ja, in juli kom ik terug. Tijdens de 
vakantie zullen we naar zee kunnen 
gaan. We nemen de bus met 
chauffeur Olivier. 

Wil je nog iets toevoegen over de 
Villa? 

Ik houd niet van het lawaai van de 
mixer. Maar Jessica let daar speciaal 
op voor mij. 



    Jaarverslag 2018

08De projecten van 
Villa Indigo … Het vervolg

IN 2017 HEBBEN WE BESLIST OM 
TE WERKEN AAN TWEE PROJECTEN 
DIE ONS NA AAN HET HART LIGGEN. 
HET EERSTE IS HET 
INSTITUTIONELE PROJECT, EN HET 
TWEEDE HET SNOEZELEN-PROJECT. 
HOEVER STAAN WE IN 2018 MET 
DEZE PROJECTEN?

INSTITUTIONEEL PROJECT

In het kader van de opstelling van 
het institutionele project heeft de 
werkgroep in een eerste fase een 
beschrijvende balans opgemaakt van 
de documenten die het dagelijkse 
leven in Villa Indigo structureren. 

In een tweede fase leek het ons 
nuttig stil te staan bij de missie en 
de waarden van het huis. Hiervoor 
hebben we een beroep gedaan op 
een externe dienstverlener, Michel 
Boving, die ons begeleid heeft bij deze 
werkzaamheden. Het werk werd in 2 
stappen verricht; de eerste stap had 
betrekking op de missie, en de tweede 
op de waarden. 

WERK ROND DE MISSIE 
 
Voor dit luik kwam een representatieve 
groep bestaande uit 10 personen uit 
verschillende vakgebieden drie keer 
bijeen, telkens gedurende 3 uur. Deze 
3 sessies hadden uiteindelijk tot doel 
een institutionele strategische kaart 
op te stellen en een antwoord te 

bieden op de volgende vragen: 
   Het doel van de vzw beschrijven  
 De begunstigden identificeren  
  De actieperimeter van de vzw 

verduidelijken
Voor de opstelling van de 
strategiekaart zijn we vertrokken 
van reële situaties die we samen 
geanalyseerd hebben. Zo hebben we 
banden gelegd tussen onze activiteit 
en de behoeften van de bevolking. 
Naarmate de uitwisselingen vorderden 
en de niveaus van de strategische 
kaart duidelijker werden, konden 
we onze verschillende activiteiten 
onderbrengen in 4 domeinen. Op het 
einde van de 3 sessies hebben we 
gewerkt aan de interne competenties 
en tot slot hebben we het doel verder 
bijgesteld. 

Om de strategische kaart te valideren 
en te garanderen dat iedereen ze 
zou begrijpen, hebben we dit een 
laatste keer gedetailleerd besproken 
tijdens een plenaire sessie met al het 
personeel

DOELEN

DOMEINEN

ACTIVITEITEN

INTERNE COMPETENTIES 

Het doel is het algemene probleem, 
de visie van de maatschappij. 

Uitputting voorkomen en welzijn 
bieden aan gezinnen met een ziek kind 
met specifieke noden.

De domeinen zijn de begunstigden 
en de specifieke behoeften van de 
doelgroep .

Gezondheidszorg voor kinderen
Welzijn van het kind 
Bijstand aan de gezinnen 
Sensibilisering van de gezinnen en de 
maatschappij. 

De activiteiten zijn de aangeboden 
diensten, de specifieke kenmerken 
van het aanbod.

Enkele voorbeelden: 
   24/24 opvang van zieke kinderen 

tegen betaalbare prijzen
   Residentiële opvang of 

dagopvang
 Aflossing van de ouders
 Multidisciplinair team

De interne competenties zijn 
de interne organisatie en de 
deskundigheid . 

WERK ROND DE WAARDEN  

Na de beschrijving van de strategische 
kaart die een overzicht biedt van ons 
dienstenaanbod, was het belangrijk de 
kaart in verband te brengen met onze 

werkwijze en onze waarden. 

Om te werken rond de waarden zijn 
we 3 keer bijeengekomen met alle 
personeelsleden van Villa Indigo en 
Michel. 

In een eerste fase volgden we een 
korte theoretische module over 
waarden en de invoering van waarden 
in een professionele context. Dat 
heeft ons de mogelijkheid geboden 
om verbanden te leggen en inzicht te 
krijgen in de complementariteit tussen 
de strategische kaart en de waarden. 

In een tweede fase hebben we 
gewerkt in groep en deelgroep. 
Voor dit luik hebben we eerst 
‘positieve’ situaties en gedragingen 
geïdentificeerd. Vervolgens hebben 
we die verzameld naargelang van 
de convergenties en divergenties. 
Dat resulteerde in een groepering 
met kernwoorden en labels. Op het 
einde van de tweede sessie hadden 
we ongeveer 10 kernwoorden 
geselecteerd. Tijdens de laatste 
unanieme sessie konden we dankzij 
denkwerk de 5 centrale en prioritaire 
waarden bepalen.

Aanpassingsvermogen: zich 
aanpassen, dat betekent onze 
diensten, onze activiteiten en 
onze houdingen aanpassen en 
personaliseren naargelang van 
ieders persoonlijke behoeften. 
Zich aanpassen, dat is het 

tegenovergestelde van een uniform 
en onpersoonlijk aanbod zoals bij 
administraties of, soms, in grote 
ziekenhuizen.

Aflossing: aflossen, dat betekent 
begrijpen dat onze acties kaderen in 
een context vóór en na het verblijf in 
de Villa, zich ervan vergewissen dat 
onze tijdelijke tussenkomst iedereen 
helpt om duurzaam vooruitgang te 
boeken met zijn project, waken over de 
continuïteit van onze acties. 

Hartelijkheid: hartelijk zijn, dat is 
luisteren naar de anderen, door 
zichzelf op een zekere manier op 
de achtergrond te plaatsen, tonen 
dat men aandacht schenkt aan de 
anderen, dat men hen respecteert, 
dat men hun emoties opvangt. Niet 
oordelen.

Beschikbaarheid: beschikbaar zijn, dat 
is tijd geven aan de anderen als ze die 
nodig hebben, er zijn als de anderen 
hulp nodig hebben, zelfs als ze het niet 
expliciet vragen, hen ontlasten als ze 
uitgeput zijn.

Teamgeest: werken in team, dat is 
de competenties van elkeen binnen 
zijn eigen domein benutten om een 
gezamenlijk doel na te streven: de 
kinderen die in de Villa opgevangen 
worden, echt globaal en holistisch 
benaderen. 
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SNOEZELEN-PROJECT

Dit jaar hebben we niet alleen de 
nadruk gelegd op de aankoop van 
nieuw snoezelen-materiaal zoals een 
‘mobiele snoezelen’ of snoezelboxes, 
maar ook op de opleiding van het 
personeel. Want het materiaal is 
natuurlijk belangrijk om de kinderen 
tal van snoezelen-activiteiten aan te 
bieden, maar wat nog belangrijker is, 
is de bewustwording hoe weldadig 
deze benadering kan zijn voor de 
kinderen. We moeten dus de nodige 
kennis hebben als we deze benadering 
centraal willen stellen in ons huis.   

Dit jaar zijn we gestart met de 
opleidingscyclus die gespreid zal 
zijn over meerdere jaren. Het is de 
bedoeling ervoor te zorgen dat 
het hele team - het verzorgend 
personeel, maar ook de logistieke 
en administratieve medewerkers 
- opgeleid wordt. Acht leden 
van ons team - verpleegsters, 
kinderverzorgster, kokkin, animatrice 
en directrice - hebben hieraan 
deelgenomen. Hierna volgen enkele 
getuigenissen van deze opleiding die 
niet alleen een leermoment was, maar 
ook - en vooral - een uitwisselings- en 
ontdekkingsmoment. 

FEEDBACK OVER MIJN SNOEZELEN-
OPLEIDING

Tijdens deze opleiding kon ik mijn 
kennis verrijken en meer leren over 
mezelf, over een nog miskende 
benadering en een andere - maar zo 
geruststellende - manier om in contact 
te treden met anderen.

Snoezelen was een hele ontdekking! 
Het feit ten volle het moment zelf te 
beleven, eventjes stilstaan, het ritme 
van iedereen respecteren. Daardoor 
werd het soms intense dagelijkse ritme 
plots vertraagd.
Verder hebben de authenticiteit 
en hartelijkheid van mijn collega’s 
mij enorm geraakt tijdens deze 
gezamenlijke momenten.

In ons dagelijks werk zou ik graag 

blijk blijven geven van eenvoud en 
transparantie om het beste van mezelf 
te geven en deze gevoelservaring ten 
volle te beleven. 
Snoezelen maakt nu al integraal deel 
uit van de Villa, want ‘Snoezelen zijn’ 
is er zijn voor uzelf en voor de andere. 
Dat is evenveel krijgen als geven. 

De komende maanden zal ik er echt 
op letten om mijn eigen vleugje 
Snoezelen te integreren in het 
dagelijkse leven met de kinderen.
Om af te sluiten: bedankt voor de kans 
die we hebben gekregen om deze 
weergaloze opleiding te volgen! 

Anne-Sophie 
Verpleegster

De snoezelen-opleiding heeft mij 
veel persoonlijk en professioneel 
vertrouwen gegeven. In mijn dagelijks 
werk heeft dit mij geholpen om mij 
aan te passen aan elk kind dat wij 
opvangen. Maar ook om te werken in 
een minder stresserende omgeving 
door rekening te houden met het ritme 
van elk kind.

Ik ben Villa Indigo heel dankbaar 
dat ik mocht deelnemen aan deze 
opleiding die mijn privé- en vooral mijn 
beroepsleven heeft veranderd.

Jessica
Kokkin

De snoezelen-opleiding die wij 
gekregen hebben is echt een 
buitenkans. Ik kan moeilijk in een 
paar zinnen samenvatten hoe rijk 
deze opleiding was op het vlak van 
gebeurtenissen en gevoelens. Die 
ervaring is voor iedereen die ze beleefd 
heeft anders.

Deze opleiding biedt ons een 
uitzonderlijke professionele bagage. 
Openstaan voor een nieuwe 
benadering, een nieuwe manier om 
relaties aan te knopen met anderen.

Elk gedeeld moment met onze jonge 
gasten en onze collega’s is als het ware 
een uniek en tijdloos luchtbelletje. 
Uniek door de uitwisseling en het 

vertrouwen dat tot stand komt tussen 
de kinderen en ons. Een nieuwe 
manier van communiceren die ons de 
mogelijkheid biedt om de kinderen nog 
beter te benaderen.

Ik heb ook het gevoel dat dankzij 
deze opleiding de banden binnen ons 
multidisciplinair team nog versterkt 
zijn. We luisteren meer naar elkaar en 
we hebben een bijkomend gezamenlijk 
doel.

Ik wil iedereen bedanken die heeft 
bijgedragen aan deze succesvolle 
opleiding.

Stéphanie 
Verpleegster

Net zoals in een televisieprogramma 
waar ik dol op ben, hebben we ons 
volledig gegeven “Rendez-vous en 
Terre inconnue”. (Afspraak op onbekend 
terrein).

We zijn samen afgereisd naar een 
mysterieus land.
We kenden de bestemming niet, en 
ook niet de manieren om er te geraken, 
maar we waren er allemaal op gebrand 
om alles te ontdekken.

We zijn elkaar oprecht en vol 
verwachtingen tegemoet getreden.
We gaven onze ziel over, de 
speelkaarten werden getoond, we 
hebben gelachen, soms vloeiden er 
tranen.

Wat mij op deze reis vooral opgevallen 
is, is de ontdekking van zichzelf in de 
ontmoeting met een ander.
De landschappen kunnen er exotisch 
uitzien, de klederdracht lijkt misschien 
wat vreemd, het buitenland kan zelfs 
schrikwekkend zijn, maar als er een 
zielsverwantschap ontstaat tussen 
twee mensen, verdwijnen alle grenzen.  

Dit mirakel van de verbondenheid 
fascineert mij. We hebben allemaal 
een toverstokje om op die manier 
te kunnen communiceren, dat is de 
waarheid van onze emoties.  
Overal op onze planeet, ongeacht onze 

cultuur of onze taal, is er niets sterkers 
dan in alle oprechtheid onze vreugde, 
onze tranen, onze angsten en onze 
lach delen.

Tijdens onze Snoezelen-reis hebben 
we veel gelachen en veel gehuild.  
We hebben onze meest intieme 
gedachten met elkaar gedeeld, we 
hebben elkaar aangeraakt, met 
het volste respect en in wederzijds 
vertrouwen.

Het mooie mirakel van de 
verbondenheid werd werkelijkheid.
Tijdens onze gesprekken, onze 
oefeningen en onze ervaringen heb ik 
mijn collega’s en ook mezelf beter leren 
kennen, en heb ik geleerd om de zorg 
anders aan te pakken.

Onze emoties zijn tegelijkertijd een 
troef en een zwakte, omdat het niet op 
elk moment en in alle omstandigheden 
aangewezen is om ze de vrije loop te 
laten, maar het is een troef om ze te 
leren herkennen en aanvaarden.  

We hebben een emotionele 
nieuwsgierigheid ontwikkeld die ons 
de mogelijkheid zal bieden om de 
behoeften en de wensen van onze 
jonge patiënten beter te identificeren.

We hebben het duidelijk begrepen. 
Een benadering via de zintuigen, dat is 
veel meer dan alleen een mooie witte 
kamer, gedempt met kleurrijk licht en 
badend in zachte muziek.
Het is een intieme benadering die de 
diepste gevoelens in ons tot leven 

wekt en onze capaciteiten accentueert 
om oprecht te communiceren. Het is 
vakwerk waarvan wij de leerlingen zijn 
geworden.

Ik wil samen met onze kinderen deze 
mogelijkheid verkennen om niet alleen 
met woorden te communiceren, zodat 
de oprechtheid van mijn intenties 
duidelijk is in mijn manier van verzorgen 
en hen een gevoel van veiligheid, 
welzijn, een glimlach en warmte 
schenkt binnen een geruststellende 
zachte cocon.

Cathy
Verpleegster

Een buitengewone opleiding in een 
originele vorm.
dat is in enkele woorden wat de 
snoezelen-benadering voor mij 
betekent en mij elke dag opnieuw 
biedt.

Magali 
Kinderverzorgster

U I T W I S S E L I N G

G E N E G E N H E I D

V E R B O N D E N H E I D

W E L Z I J N

O B S E R V A T I E

S T I M U L A T I E

Z I N T U I G E N

E M P A T H I E

Z E N ’ H O U D I N G
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FILMPROJECT EN GETUIGENIS VAN 
FRANÇOIS  

In 2015 hoorde ik voor het eerst 
van Villa Indigo. Ik ben regisseur 
en journalist en ik had net een film 
gemaakt over een opvangcenter 
voor gehandicapte kinderen in 
Birma. De producer waarmee ik had 
samengewerkt, vertelde mij toen over 
Villa indigo. Haar zus werkte daar toen. 

Ze vroeg mij of ik bereid was om 
vrijwillig een video te maken om Villa 
Indigo voor te stellen. Ik heb daar 
onmiddellijk mee ingestemd. Van mijn 
17 tot mijn 22 ben ik animator geweest 
voor gehandicapte kinderen en 
adolescenten, en dit zo vertederende 
publiek is mij zeer genegen.

Uiteindelijk kon die video om 
verschillende redenen niet gemaakt 
worden in die periode. Maar ik had de 
Villa bezocht en ik vond de sfeer daar 
heel tof. In maart 2016 heb ik dan 
ook mijn diensten aangeboden als 
vrijwilliger. En ik heb daar nog geen 
seconde spijt van gehad! 

Tijd doorbrengen in Villa Indigo, dat 
is voor mij echt zuurstof opdoen. Het 
ritme, de sfeer, de vriendelijkheid en 
de competenties van het personeel, 
de diverse spelletjes en activiteiten 
met de kinderen... Stuk voor stuk 
aspecten die van die enkele uren een 
betoverende ervaring maken! Zelfs 
als ik soms moe of humeurig aankom, 
vertrek ik altijd ontspannen en met een 
big smile. En ik heb echt het gevoel dat 

ik iets nuttigs heb gedaan.

Na twee jaar ‘klassiek’ vrijwilligerswerk 
dacht ik terug aan het videoproject. 
Ik heb dat opnieuw besproken met 
Catherine, die verantwoordelijk is 
voor de fondsenwerving. Ze heeft me 
duidelijk uitgelegd welke de noden 
waren, en ik ben aan de slag gegaan! 
Ik heb een klein productiehuis (mijn 
vennoot heeft een gehandicapt kind, 
Théo, dat trouwens nu en dan in de 
Villa verblijft), en ik heb dus al het 
opname- en postproductiemateriaal 
ter beschikking. 

Ik heb vier dagen gefilmd in de 
Villa, kwestie van zoveel mogelijk 
verschillende personeelsleden en 
kinderen te kunnen filmen. Ik heb 

opnames gemaakt van verschillende 
activiteiten, van het leven in de Villa 
(lunch enz.) en enkele interviews 
afgenomen, van de directrice, een 
animatrice, een verpleegster en 
een ouder, om een ‘ruggengraat’ te 
creëren voor de video en de nodige 
boodschappen over te brengen. 

Twee vrienden, een camera- en een 
geluidsman, hebben mij op de eerste 
opnamedag vergezeld. Daarna heb ik 
alleen gefilmd. Een andere vriend die 
monteerder is, werkte samen met mij 
meerdere dagen aan de montage van 
twee films: een 3 minuten durende 
video waarin wat uitleg wordt 
gegeven en een teaser van 1 minuut 
30 waaraan momenteel de laatste 
hand wordt gelegd. 

Ik hoop dat ze goed van pas zullen 
komen en onder meer de mogelijkheid 
zullen bieden om andere ouders te 
laten kennismaken met Villa Indigo en 
hen gerust te stellen, zodat zij zichzelf 
ook een welverdiend moment van 
respijt kunnen gunnen.

Vrijwilligerswerk dat net 
dat tikketje anders is… 

       DE 
OUDERS VAN 
        WOUT

        IN HET 
TEMPO 
        VAN DE KINDEREN
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In Villa Indigo bestaat het 
secretariaatsteam uit twee personen, 
Sylvie en Catherine, die elkaar aflossen 
om het goede administratieve 
en logistieke beheer van de vzw 
te verzekeren. De functie van 
secretaresse wordt gekenmerkt door 
het multidisciplinaire karakter van de 
taken en de verantwoordelijkheden. 
Dit houdt verband met twee aparte 
aspecten die toch met elkaar 
verbonden zijn: het menselijke aspect 
en de administratie.

EEN ADMINISTRATIE TEN DIENSTE 
VAN DE MENS

Het secretariaat is vaak het eerste 
contact dat de ouders hebben met 
Villa Indigo. Wij beantwoorden de 
eerste oproep van ouders van diverse 
herkomst en diverse nationaliteiten 
en culturen altijd met tact en 
begrip. Ongeruste ouders die we 
moeten geruststellen omdat ze een 
schuldgevoel, een krop in de keel 
en soms tranen hebben... En als de 
gezinnen voor een eerste gesprek 
of voor een verblijf naar Villa Indigo 
komen, zijn wij vaak de eersten die 
hen verwelkomen. Wij ontvangen 
hen met respect en waardigheid en 
wij proberen - door hen gerust te 

stellen en naar hen te luisteren - hun 
vertrouwen te winnen om hen te 
helpen om de stap te zetten en ons 
toe te vertrouwen wat hen het meest 
dierbaar is: hun kind.

Contacten met de ouders zijn een 
dagelijkse aangelegenheid. De soms 
aangrijpende getuigenissen die ze 
ons toevertrouwen, raken ons maar 
versterken ook onze luisterende en 
ondersteunende rol. Wij stellen alles in 
het werk om net zoals Villa Indigo te 
zijn: ‘hartelijk’.

Zowel tegenover de ouders en de 
kinderen als tegenover het team geven 
wij blijk van empathie en altruïsme en 
stellen wij actief luisteren centraal 
om optimaal tegemoet te komen aan 
ieders noden. 
Het menselijke aspect is onze prioriteit!

ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING  

Een van de belangrijkste 
verantwoordelijkheden van onze 
dienst is het administratieve beheer 
van de opvang en de verblijven 
van de kinderen. Wij staan in voor 
de opvolging van de reservaties, 
maar ook voor alle documenten bij 
aankomst en vertrek (aanvragen 
voor tussenkomst van het RIZIV, 
formulieren voor de adviserende 
arts, kostennota’s, facturen voor de 
ziekenfondsen, …). Ons werk staat 
borg voor het goede verloop van de 
verblijven van de kinderen op het vlak 
van administratieve formaliteiten en 
verplichtingen.

Het secretariaat staat niet alleen 
ten dienste van de gezinnen, maar 
ook van het team om de organisatie 
van de verblijven van de kinderen 
te optimaliseren. Vergaderingen 
voorbereiden, gegevens invoeren, 
bestellingen plaatsen, … behoren tot de 
vele dagelijkse taken die wij uitvoeren 
om het team en het beheercomité 
administratief te ondersteunen.   

Een ander facet van onze functie 
is het logistieke beheer van het 
gebouw. Om het multidisciplinaire 

team te helpen om zijn taken ten 
aanzien van de kinderen goed te 
vervullen, verzekert het secretariaat 
ook de goede werking van Villa Indigo 
vanuit logistiek standpunt. Met zijn 
10 individuele kamers met eigen 
badkamer, een jacuzzi, verschillende 
lokalen voor activiteiten die het 
welzijn van de kinderen ten goede 
komen en een mooie grote tuin vergt 
ons gebouw immers nauwgezet 
onderhoud om onze jonge gasten 
een aangenaam kader te kunnen 
aanbieden dat voldoet aan alle 
normen.

We mogen stellen dat het secretariaat 
een centrale pijler is van Villa 
Indigo. We werken nauw en op 
verschillende niveaus samen met de 
verschillende interveniënten binnen 
onze organisatie, maar ook met 
externe interveniënten. Onze functie 
van secretaresse bij Villa Indigo 
omvat dus veel meer dan alleen het 
klassieke administratieve beheer. 
Dit vergt een grote polyvalentie en 
nauwgezetheid, maar ook een flinke 
dosis luistervaardigheid, empathie en 

hartelijkheid. De functie plaatst de 
mens centraal in haar missie.

Ontplooiing, diversiteit van taken, 
verantwoordelijkheden, voldoening 
schenkend, lonend, menselijk, kern van 
het leven: stuk voor stuk woorden die 
de functie van secretaresse binnen 
Villa Indigo definiëren. 

Sylvie Daems &  
Catherine Vandenberghe 
Secretaressen

Het secretariaat: 
een centrale pijler 
van Villa Indigo
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Sinds de opening maken begeleiding 
en follow-up van studenten integraal 
deel uit van de missie van Villa Indigo. 
Veel teamleden zijn trouwens vroegere 
studenten. 

In het academiejaar 2017-2018 was 
Villa Indigo een stageplaats voor 
34 studenten van 9 verschillende 
pedagogische structuren. Wat de 
richtingen betreft, verwelkomden 
we 23 studenten verpleegkunde, 
6 studenten kinderverzorging, 
3 studenten opvoedkunde, 2 
studenten secretariaat en 1 student 
ergotherapie. Sommige stages zijn 
geïntegreerd in de cursus van de 
studenten, andere zijn stages naar 
keuze. Gezien de specifieke aspecten 
van de stage, geven wij de voorkeur 
aan laatstejaarsstages. 

Tijdens een stage in Villa Indigo 
kunnen de studenten de specifieke 
aspecten ontdekken van respijtzorg die 
wordt georganiseerd in het kader van 
een ludiek en medisch ondersteund 
verblijf. Het personeel van Villa 
Indigo lost de gezinnen even af en 
begeleidt het kind de hele dag bij al zijn 
activiteiten en noden. Deze stage is 
voor de studenten dan ook een ideale 
gelegenheid om tal van transversale 
competenties te ontwikkelen, zoals 
relationele zorg, communicatie en 
animatietechnieken. Stuk voor stuk 
aspecten die van pas zullen komen 
in hun toekomstige professionele 
parcours. Tijdens de stage moedigen 

wij de studenten aan om de specifieke 
behoeften van de kinderen te 
observeren om begeleiding op maat 
aan te bieden. Hiervoor wenden de 
studenten hun theoretische kennis aan 
en passen ze deze praktisch toe. 

Binnen een multidisciplinair team leert 
de student werken in teamverband 
met de middelen van elkeen binnen 
elk vakgebied. Deze stage is voor de 
studenten ook de gelegenheid om 
het zorgnetwerk, de werking van 
een structuur voor zorg buiten het 
ziekenhuis en de diversiteit van het 
werk en de taken binnen een kleine 
instelling te ontdekken. Tijdens de 
stage wendt de student tijdens zijn 
praktijk zijn theoretische kennis aan en 
verwerft hij aanpassingsvaardigheden. 

De stages kaderen in een win-win 
dynamiek. Het team meldt dat de 
inzetting van stagiairs de mogelijkheid 
biedt om verder na te denken en 
informatie uit te wisselen over de 
praktijk. Het team zet zich in om 
de studenten te begeleiden en de 
specifieke aspecten van onze kinderen 
en van onze vzw te laten ontdekken. 

Tot slot heeft deze stage ook tot doel 
de studenten te sensibiliseren voor 
respijtzorg. Wij zijn ervan overtuigd 
dat ze meteen oog kunnen hebben 
voor het risico op uitputting dat de 
mantelzorger loopt en in het kader 
van hun professionele parcours aan de 
gezinnen een respijtoplossing zullen 

kunnen voorstellen in de loop van de 
begeleiding. 

Jordaan Pollet 
Zorgcoördinator

Villa Indigo,  
een stageplaats  

Filantropie
BEDANKT MICHÈLE BOIRON  

Al sinds de opening van Villa Indigo 
steunt Michèle Boiron ons en komt 
ze soms ‘s avonds of overdag enkele 
momenten van vreugde delen met 
ons. We leggen elk jaar een afspraak 
vast om samen Sinterklaas te 
vieren. Spelletjes, show, vieruurtje 
en natuurlijk de Sint: er wordt 
telkens weer aan alles gedacht om 
de kinderen die wij opvangen een 
magisch moment te laten beleven. 
Michèle biedt alle activiteiten aan 
en schenkt de cadeautjes voor alle 
aanwezige kinderen. Dit moment 
van geluk is mogelijk dankzij 
Michèle, maar ook dankzij het team 
van Les Laboratoires Boiron dat, jaar 
na jaar, ingaat op de uitnodiging van 
Sinterklaas.  

Ik heb altijd met kinderen willen 
werken. Ik wou lerares Engels worden… 
maar ik ben apothekeres geworden!!
Maar ik heb mij toch altijd in het 
bijzonder ingezet voor kinderen.

Vandaag geef ik zowat over de hele 
wereld conferenties over homeopathie, 
en als ik wat tijd over heb … schrijf ik 
boeken met een bevriend apotheker, 
om apothekers te helpen bij hun 
dagelijks advies omtrent deze therapie.

We hebben intussen 7 boeken 
geschreven, en enkele daarvan werden 
specifiek aangepast aan België voor 
de apothekers. Deze boeken leveren 
auteursrechten op die ik voor Frankrijk 
integraal schenk aan Le Docteur 
CLOWN, die professionele clowns inzet 
in ziekenhuizen om de kinderen te 

vermaken.

Ik wou hetzelfde doen voor België, en 
we zijn een bezoek komen brengen 
aan het Huis voor Respijtzorg in Evere 
dat zich nog in de ontwerpfase bevond 
en nog geen kinderen opving.
Ik was onmiddellijk enthousiast, en ik 
werk dus al sinds het begin mee aan 
dit prachtige avontuur.

Wat mij natuurlijk raakt, is de glimlach 
van een kind, zeker als het ziek of 
gehandicapt is. We hadden het idee om 
de sinterklaasdag te organiseren met 
het team van Villa Indigo en enkele 
vrijwilligers van ons laboratorium. Het 
is telkens weer een waar plezier om 
samen te komen rond dit project dat 
ons na aan het hart ligt en ons samen 
brengt.

We doen dit intussen al 7 jaar, en 
deze dag blijft voor mij nog altijd even 
fantastisch.
De vreugde zien van de kinderen 
die zich laten schminken als poes of 
prinses terwijl ze wachten op de komst 

van Sinterklaas.

Hun brede glimlach zien als Sinterklaas 
aankomt en aan iedereen cadeautjes 
geeft. Dat is gewoon schitterend!
En ook enkele uren ontspanning 
kunnen aanbieden aan diegenen die 
zich elke dag opnieuw zo liefdevol 
inzetten voor de kinderen en dit dan 
ook echt verdienen. 

Ik heb net zoals iedereen dingen 
meegemaakt in mijn leven, maar die 
momenten samen met deze kinderen 
die enkele uren hun problemen 
vergeten, bieden me vreugde en 
buitengewone kracht om daarna 
het hoofd te bieden aan mijn kleine 
problemen…

Het verheugt mij echt te kunnen 
meewerken - hoe bescheiden ook - 
aan de ontwikkeling van Villa Indigo. 
Het is elk jaar opnieuw een plezier om 
terug te komen naar hier.

Michèle Boiron
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DIT JAAR HADDEN WE HET GELUK 
TE KUNNEN DEELNEMEN AAN 
VERSCHILLENDE EVENEMENTEN 
IN HET KADER VAN ONZE 
FONDSENWERVING. HET VERHEUGT 
ONS ALTIJD TE ZIEN DAT MENSEN 
DIE AANGEGREPEN WORDEN DOOR 
ONS PROJECT ZICH INZETTEN 
EN HUN TIJD SCHENKEN OM 
EVENEMENTEN TEN VOORDELE 
VAN ONZE VERENIGING TE 
ORGANISEREN. WIJ ZIJN HEN DAAR 
ZEER DANKBAAR VOOR. 
HARTELIJK DANK!

EUROPESE SCHOOL

Dankzij de mama van David, een 
van onze gasten, besliste de 
Europese School om ons te steunen 
naar aanleiding van het jaarlijkse 
schoolfeest. De kinderen en 
leerkrachten van 2 klassen (lagere 
en middelbare school) verkochten 
knutselwerkjes, voorwerpen, gebakjes, 
… die allemaal door hen werden 
gemaakt ten voordele van Villa Indigo.
Ingezameld bedrag: 2.000 EUR 
  
LES PETITS MIRACLES 

Les Petits Miracles is een gloednieuwe 
vereniging die zieke kinderen wil 
steunen door elk jaar een speciale 

avond te organiseren en in de loop 
van het jaar tal van activiteiten 
en verkopen van accessoires te 
organiseren. Nicole, de voorzitster, 
heeft een groot hart en wil een 
langetermijnsamenwerking met Villa 
Indigo uitbouwen om ons te helpen bij 
de financiering van onze projecten.
Ingezameld bedrag: 1.500 EUR

LES NOCTAMBULES D’EVERE

Dat is een groep van vrienden, buren 
en families die liefdadigheidsfeesten 
organiseren. Dit jaar werd de 
opbrengst van één feest aan Villa 
Indigo geschonken.   
Ingezameld bedrag: 410 EUR

ROMMELMARKT VAN KRAAINEM

Voor het tweede jaar op rij heeft 
de vereniging La Brocante des 
Voisins Villa Indigo gesteund. Op de 
rommelmarkt van Kraainem was een 

aangenaam lentezonnetje van de 
partij, waardoor de dag een succes 
werd. Gezinnen uit heel Brussel 
verplaatsen zich om leuke vondsten 
op de kop te tikken bij de ongeveer 
honderd particulieren die een plaats 
hadden gereserveerd.  
Ingezameld bedrag: 1.410 EUR

INSIDE OUT – ROMMELMARKT VAN 
EVERE
Bedankt aan de vereniging Inside-
Out voor de opbrengst van de 
rommelmarkten van Evere.
Ingezameld bedrag: 1.297 EUR

GEWESTELIJKE OVERHEIDSDIENST 
BRUSSEL – DESSERTMARKT

De GOB organiseert elk jaar een 
liefdadigheidsactie. Dit jaar besliste de 
Brusselse instelling om Villa Indigo te 
steunen door twee dessertmarkten 
te organiseren. Binnen deze 
administratie werden honderden door 

Evenementen 

de ambtenaren bereide desserts en 
gebakjes verkocht.  
Ingezameld bedrag: 1.200 EUR

20 KM DOOR BRUSSEL

Zoals intussen al meer dan 3 jaar 
hebben we opnieuw deelgenomen aan 
de 20 km door Brussel. Een team van 
een zeventigtal gemotiveerde renners 
liep in de kleuren van Villa Indigo. 
Ook drie kinderen die regelmatig in 
de Villa verblijven namen deel aan de 
wedstrijd. Het werd een onvergetelijk 
sportief moment.
Ingezameld bedrag: 2.975 EUR

FEMMA 4EVERE – NAAIMARATHON

De vereniging Femma 4Evere 
organiseerde voor het eerst een 
naaimarathon in Evere om een 
vereniging uit Evere te steunen. 24 uur 
lang losten tientallen mensen elkaar 
af en zetten ze hun naaitalenten ten 
dienste van Villa Indigo.
Ingezameld bedrag: 750 EUR

 MOTOR BIKE PARADE 

Martine Raets, schepen van 
economische promotie van Evere, 
organiseerde in samenwerking met 
BMW Motors Evere voor het eerst 
de ‘Motor Bike Parade’. Tijdens 
dit evenement werd een grote 
motorrit georganiseerd. Kinderen en 
volwassenen konden leren rijden op 
een virtuele motor. 
Ingezameld bedrag: 500 EUR 

COMMUNITY WEEKS DELHAIZE

We konden genieten van de 
liefdadigheidsactie die Delhaize 
regelmatig organiseert. Deze 
grootdistributieketen schonk ons 5% 
van het bedrag van alle aankopen die 
gedurende een week werden verricht 
door particulieren met een ‘Community 
weeks – Villa Indigo’ kaart.
Ingezameld bedrag: 530 EUR

Bovenop al deze evenementen 
ontvingen we meer dan 55 giften 

van particulieren, die ons in totaal 
meer dan 15.000 EUR schonken. 
We vonden het een hele eer dat 
pasgehuwden en jonge ouders aan 
ons dachten voor hun huwelijks- of 
geboortegeschenk. En voor het eerste 
jaar schonken verschillende gebruikers 
van het sociale netwerk ‘Facebook’ 
ons hun verjaardagsgeschenken 
door naar aanleiding hiervan een 
geldinzamelingsactie te organiseren 
ten voordele van Villa Indigo. Bedankt 
aan hen voor hun vrijgevigheid!

Ook verschillende ondernemingen 
en stichtingen leverden een bijdrage 
voor de aankoop van materiaal of de 
realisatie van projecten. Wij bedanken 
de volgende ondernemingen, 
verenigingen en stichtingen:

Besix, Cera, Eclaircie, Fonds Audrey, 
Fondation Tabgha, Maillon de l’Espoir, 
13ème Unité St François, UPS.
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20De Villa in  
enkele cijfers 

nieuwe kinderen
verwelkomd in het jaar

nieuwe families tijdens 
raadplegingen gezien

kinderen opgevangen voor

gemiddeld per verblijf 

51

69

19

79

13

115

6

Gewesten

      Brussels  
Hoofdstedelijk Gewest

     Waals Gewest
     Vlaams Gewest  

verblijven voor

kinderen opgevangen in Villa Indigo in 

in residentiële verblijven

overnachtingen aangeboden

BEZETTINGSGRAAD

2018

887

206

2444
3,5 d

194

22,16 %

2011

42,68 %

2012

47,42 %

2013

63,86 %

2014

68,27 %

2015

66,94 %

2016

71,75 %

2017
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

75,51 %

2018
▼

DE KINDEREN

RESIDENTIËLE VERBLIJVEN

DAGOPVANG 

112 71

11

▼
▼

dagen dagopvang
waarvan 300 gefinancierd door de GGC en 33 ten laste van Villa Indigo.

333

vrijwilligers 

 uren vrijwilligerswerk 

71
2285

VRIJWILLIGERS

bedienden

4 kinderverzorgsters
11 verplegers/verpleegsters
4 animatrices
1 psycholoog
1 maatschappelijk assistente
1 kokkin
2 schoonmaaksters 

1 secretaresse 
1  verantwoordelijke voor de 

fondsenwerving 
1 zelfstandige pediater 
1 zorgcoördinator
1 directrice

HET TEAM

29

studenten (jobstudenten) om het team te versterken in periodes van grote bezetting

stagiairs uit verschillende structuren en met diverse horizonten

1 3
34

FINANCIËLE RESULTATEN

Dit jaar is de financiële situatie van Villa Indigo in evenwicht, met een lichte winst van 3.730 EUR.  

Onze inkomsten, ten bedrage van 1.851.666 EUR, 
blijven stabiel en zijn als volgt verdeeld:

Onze kosten stegen licht als gevolg van een stijging van het 
personeel en van de kosten voor het onderhoud van het gebouw. 
De kosten zijn als volgt verdeeld:

     Personeel
      Diverse goederen en  

diensten 
     Afschrijvingen
     Goederen 

     Subsidie GGC/Maribel 
     RIZIV
      Giften en organisatie van 

evenementen  
     Financiële resultaten 
     Andere opbrengsten 

78,7%54,2%

11,9%32,2%

4,3%

5,1%

9,8%

3,4%
0,4%

Onze jaarrekening wordt gecontroleerd door een commissaris en wordt neergelegd bij de NBB.
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Wij willen in de eerste plaats alle 
ouders bedanken voor hun vertrouwen 
en hun erkentelijkheid, omdat wij 
weten hoe moeilijk het voor hen soms 
is om ons hun kind toe te vertrouwen. 
Een schuldgevoel om hun kind achter 
te laten bij ‘vreemden’, een gebrek aan 
kennis van ons project of de soms 
sterke relatie met een ziek kind... 
Dat zijn stuk voor stuk redenen om 
te aarzelen om de stap te zetten. 
Maar eens de ouders de stap gezet 
hebben, stellen we vaak een gevoel 
van geruststelling en opluchting vast 
omdat ze een plaats gevonden hebben 
waar hun kind opgevangen kan worden 
zodat zij een beetje op adem kunnen 
komen. Het vertrouwen komt er beetje 
bij beetje. 
Bedankt dus, beste ouders, om ons toe 
te vertrouwen wat u het dierbaarste is.

Dit project kan niet overleven 
zonder de gewaardeerde steun 
van onze Ministers die jaar na jaar 
hun vertrouwen in ons project 
herbevestigen. Bedankt aan Céline 
Frémault, Guy Vanhengel, Didier 
Gosuin en Pascal Smet om te geloven 
in Villa Indigo.

Zoals elk jaar konden we rekenen 
op het oudercomité om samen met 
ons Kerstmis, Pasen … en andere 
gebeurtenissen te vieren. Bedankt aan 
Céline Verhaegen, Auriane Verhaegen, 
Fabienne et Michel Maebe, Tuba 
Atasaya, Yves Cloots, Magali Heris en 
Catherine Vandenberghe.

Bedankt aan onze raad van bestuur 
die het hele jaar door aanwezig is, 
ons begeleidt bij de projecten en 

ons ondersteunt bij het beheer. Elke 
bestuurder stelt zijn vaardigheden ter 
beschikking van onze vereniging om 
die te laten groeien, en adviseert ons 
altijd welwillend.    

Last but not Least willen we de 71 
vrijwilligers bedanken die ons hun tijd 
schenken om een moment te delen 
met de kinderen, ons te helpen in 
de keuken en op het secretariaat of 
ons specifiek te begeleiden bij een 
activiteit. Hun aanwezigheid is een 
kostbare steun voor ons! 

Hartelijk dank

MAAK KENNIS MET ONS TEAM

De raad van bestuur en ons team 
zetten zich elke dag in en engageren 
zich om een kwaliteitsvolle 
dienstverlening aan te bieden, maar 
ook om het project te doen evolueren, 
zodat het voldoet aan de noden van de 
gezinnen en van onze maatschappij.

De raad van bestuur bestaat 
uitsluitend uit vrijwillige bestuurders 
die hun tijd, hun deskundigheid en hun 
ervaring ten dienste stellen om ons 
project te sturen.

Onze raad van bestuur wordt 
voorgezeten door Dr. Patrick Gérard en 
bestaat uit 12 bestuurders: Nathalie 
Anderson, Dr. Christine De Valck, Dr. 
Christine Fonteyne, Meester Henry 
Hachez, Dr. Danielle Hasaerts,  Dr. 
Bruno Hauser,  Philippe Henry de 
Generet, Prof. Marie-Cécile Nassogne, 
Raphaël Pieters, Patrick Van de Vyver, 
Charles-Emmanuel Van Hecke, Prof. 
Christiane Vermeylen.

Ons team dat de kinderen en hun 
gezinnen opvangt, dat ten dienste 
staat van iedereen en dat actief 
betrokken wordt bij de toekomst van 
het project, is actief in verschillende 
vakgebieden, die allemaal zeer 
complementair zijn.

Het beheercomité bestaat uit 
onze pediater, Sophie Dupont, onze 
directrice, Dorothée Pereira, en onze 
zorgcoördinator, Jordaan Pollet.

Ons zorgteam is als volgt opgesplitst 
volgens de verschillende specialisaties:

De animatrices
Martine Delrée
Fiona Pellizzaro 
Sandy Vanhemelryck
Isis Vansteersthem
Aurélie Van Oorschot 

De verplegers / verpleegsters
Anne-Sophie Beelen
Rachael Cajaljal
Hafsa Daby
Julie Dehon

Joanne Hallez
Maïté Ingelbrecht
Anthony Melardy
Jean de Dieu Nzabirinda
Catherine Renard
Stéphanie Verbanis

De kinderverzorgsters
Stéphanie Alloncius
Fatima Ghazouani Khchabchi
Alexandra Gordillo 
Magali Heris 
Yollanda Nicloux

De psychologen 
Maëlle Boland
Aglaë de Favereau 

Het onderhouds- en keukenteam 
Jessica Maligno

Amal Oualhadj
Najlâa Sotany

Het administratieve en 
fondsenwervingsteam 
Sylvie Daems 
Catherine Vandenberghe
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