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HET JAAR 2016

Niet alleen de Amerikaanse verkiezingen
stonden centraal in 2016. Ook de acties
van onze vereniging Paard en Bos
konden rekenen op grote internationale
belangstelling.

kunstwereld en werd beloond met de
Franco-Belgische Oscar voor beste
nieuwkomer in 2016.

Maar goed… we wijken een beetje af. En
toegegeven, we hebben niet heel dit
We kregen zeer veel steun voor onze
parcours afgelegd en ook niet al die
afvalophalingen in groene ruimten en
prestigieuze prijzen gewonnen. Maar dat
werden overspoeld door een
laten we echt niet aan ons hart
stormvloed aan “likes” na
komen, toch?
« het
onze actie “mest in ruil voor
Neen, wat telt zijn de feiten. In
loont de
levensmiddelen” ten voordele
2016 hebben we veel plezier
van het Rode Kruis. En dat is
moeite! »
gemaakt bij het verwezenlijken
nog niet alles. Oordeel zelf
van onze pedagogische, sociale,
maar:
hippo-energiehernieuwbare,
culturele en toeristische activiteiten.
- Onze pedagogische activiteiten vielen
Maar er was ook veel verdriet, vooral in
in de prijzen bij drie wedstrijden (de
oktober, bij het heengaan van Gus, ons
“Einstein” prijs, de “Aristoteles” prijs
jongste paard.
en de “golden globe Natura 2000”) en
ze werden gelauwerd met de
En het doet er niet toe of het nu regent,
felbegeerde titels van de Montessori
waait, sneeuwt of de zon volop schijnt
boekenreeks “Ik leer spelenderwijs” en
buiten of in onze harten: met opgeheven
van het tijdschrift “Science et vite!”.
hoofd en borst vooruit kijken we om ons
- “Horse International” en “De Gazet
heen en wanneer wij al diegenen zie die
van Landwerken” hebben een
van dichtbij of van ver betrokken zijn bij
uitgebreid artikel gewijd aan ons
Paard en Bos, dan weten we het zeker:
project voor inclusie van vermeend
het loont de moeite!
gehandicapte personen. We zeggen
wel degelijk vermeend, want als we
In het activiteitenverslag dat u ter hand
zien wat zij allemaal verwezenlijkt
heeft, zal u kunnen vaststellen dat Paard
hebben in 2016, dan is snel duidelijk
en Bos zich nu dagelijks engageert op
dat zij over een enorme constructieve
verschillende fronten, en dat we ons
energie beschikken, die het hele jaar
maximaal blijven inspannen om onze
door zeer waardevol is gebleken (en
doelstelling te bereiken, namelijk ten
dat zal de volgende jaren zeker niet
dienste staan van talrijke, soms
anders zijn!).
kwetsbare personen.
- Onze tentoonstelling “Art
Contempourien”, die 10 tijdloze
Dit gezegd zijnde, mochten we in 2017
kunstwerken samenbracht en 75.000
toch het “Gouden Hoefijzer” voor sociale
bezoekers (of waren het er 750? het
energie in de wacht slepen, dan kan u er
juiste aantal ontgaat me even…) op de
van op aan: iedereen zal het geweten
been bracht, kreeg erkenning in de
hebben!!!
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DE DOELSTELLINGEN
Onze vzw, die sinds 1999 actief is in het Brusselse Gewest, richt zich op het
bevorderen van het hedendaagse gebruik van het trekpaard. Dankzij hun
betrouwbaarheid, hun présence, hun kracht, hun zachte energie en hun
actiegebied dat nog verder uitgebreid is, overtreffen onze paarden vandaag
ruimschoots die doelstelling. Ze hebben aandacht voor personen met een
kleine afwijking en tegelijkertijd vormen ze de drijvende ecologische kracht
achter de pedagogische activiteiten, de dienstverlening in groene ruimten, de
animaties op het domein en de ontwikkeling van de boerderij van het Rood
Klooster.

iiii
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/Pedagogisch paard/
Animaties rond milieuonderwijs. Een waaier aan
activiteiten met tal van ontdekkingen en aangepast
aan de leeftijd en mogelijkheden van onze
bezoekers. Natuurlijk komt het paard aan bod, maar
er is ook aandacht voor bossen, biodiversiteit,
energie, tractie, boerderij,…

i

/Werkpaard/
Dienstverlening in Brusselse groene ruimten met
behulp van een trekpaard. Afvalophaling,
onderhoud van weiden, opruiming van snoeiafval,
… De drijvende kracht van onze paarden mag dan
wel zacht zijn, ze lijkt vooral onuitputtelijk!

i

/Vrijetijdspaard/
Ludieke animatie voor iedereen.
Met de hulp van hun collega’s kippen, schapen en
ezels, brengen onze paarden het Rood Klooster tot
leven. Ze vervoeren mensen met de paardenspan,
ze zijn bevoorrechte partners van onze Audergemse
senioren, ze zorgen ervoor dat onze
(min-)zesjarigen opnieuw boer willen worden, ze
produceren mest voor de tuiniers in de buurt,…
Kortom: ze maken velen gelukkig!

i

/Sociaal paard/
Inclusie van personen met een handicap. De
begunstigden van de opvang maken integraal deel
uit van het team: ze zijn betrokken bij de uitvoering
van de meeste projecten. Hen economisch nuttig
maken, ervoor zorgen dat zij een rol en plaats
verwerven in de maatschappij, het zijn slechts
enkele van de doelstellingen van “sociaal paard”.
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DE DIEREN

Ze zijn almaar talrijker op het domein van het Rood Klooster. Het is voor hen dat onze
vrijwilligers zondagochtend opstaan. Het is voor hun comfort dat wij jaarlijks honderden
stro- en hooibalen uitladen, dat wij duizenden kruiwagens mest vullen en leegmaken,
dat wij brandnetels maaien, zuring uittrekken, dierenartsen, tandarts en hoefsmeden
laten komen. Dit jaar was erg emotioneel, met goede en slechte momenten.
Zes jaar. Zo oud was Gus, ons Belgisch
(Brabants) trekpaard, toen hij ons verliet in
oktober 2016. Hij werd geëuthanaseerd in de
dierenkliniek te Gent, waar hij 25 dagen
eerder opgenomen werd. Een atypische en
ongeneeslijke hoefziekte werd hem fataal.
Het zorgde voor een ingrijpende verandering
in het dagelijkse leven van onze kleine vzw.
Het was een schok voor al wie drie jaar lang
dagelijks met hem gewerkt had.
Een maand later beleefden onze kalkoenhaan
en zijn hen een wel erg onfortuinlijk
avontuur. Op een herfstnacht werden ze
allebei gestolen. Toen ze aan het begin van
het jaar hun intrek namen bij ons, was onze
kalkoenhaan al snel de ster van het
hoenderhok. Zijn prehistorische dierenkop
kon op twee seconden verkleuren van blauw
naar wit en dat liet niemand onverschillig.
Zijn, laten we zeggen “sterke” karakter
zorgde ervoor dat hij een mooie villa
toegewezen kreeg op een afgebakend terrein,
waar hij en zijn geliefde nog lang en
gelukkig hadden kunnen leven. Helaas kwam
er abrupt een einde aan dit sprookje door een
menselijke stommiteit.
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Maar niet getreurd, na een kleine tegenslag
kunnen we best gewoon doorzetten en ons in
nieuwe avonturen storten. En ons nieuwe
avontuur, dat is een jong trekpaard
geworden, eentje van 3 jaar oud om precies
te zijn. Geen Belgisch trekpaard deze keer,
neen beste lezer, een beetje verandering mag
wel eens. Het paard dat bij ons is
aangekomen op 11 november is een fier
Ardeens trekpaard, zo snel als de wind, als
een donderslag bij heldere hemel en mooi als
een orkaan. Dit nieuwe paard kreeg dan ook
de toepasselijke naam Ouragan (Frans voor
Orkaan).
Op 14 december, als kers op de taart, gingen
we na een melding van een wandelaarster in
het Zoniënwoud op zoek naar een dikke kip
die daar achtergelaten werd en die misschien
haar laatste uurtjes tegemoet ging, alvorens
verorberd te worden door een vos… Na een
spannende achtervolging konden we die
dikke kip vangen. In werkelijkheid bleek het
om een fantastische haan te gaan die nu blij
leeft te midden van onze kippen en onze
dagen opfleurt met zijn krachtige
gekukeluku.

gedurende het hele schooljaar. We
- ezels leren manipuleren voor
omkaderden hen tijdens het
afvalophaling.
onderhoud van de boxen, lieten hen
- deelname
aan
een
op onze paarden rijden, namen hen
ontspanningmoment samen met onze
mee
in de paardenspan voor een tocht
senioren.
TREKPAARDEN
Overleden paard
in het bos,…Zoals we al zeiden: onze
Naast dit inclusieproject, zijn er nog onze
sociale kern heeft veel potentieel en
stagelopers op woensdag: vijf jonge
zorgt ook zelf voor omkadering!
studenten uit het gespecialiseerd onderwijs
- jonge gehandicapte kinderen
komen elke woensdagnamiddag ons team
omkaderen en begeleiden bij de stage
versterken in hetGus
kader
van een schoolstage.
Bart
van
Bartelshof
Jeff
Kaberdouch
de l’Herse
in augustus.
- de wol van onze schapen bewerken
Aangekomen paard
Misschien kunnen enkelen van hen later
en kleine artisanale voorwerpen
definitief aan de slag in het team van onze
maken voor de Kerstmarkt van het
sociale kern. Wij zetten in elk geval ons
Rood Klooster.
diepzinnige werk verder en hopen dat we in
- meesterwerken van de
de komende jaren over de nodige
tentoonstelling “ArtFlup
Contempourien”
d’Yperley
Ouragan de Luchy
infrastructuur kunnen beschikken om ons
schilderen en assembleren, want bij
sociaal inclusieproject open te stellen voor
de BOERENERF
ontplooiing van het personeel mag
nieuwkomers.
cultuur zeker niet ontbreken.

kippen

haan

kalkoen in het begin van
het jaar
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kalkoen in het einde van
het jaar
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SOCIAAL PAARD

Wat zou Paard en Bos zijn zonder zijn sociaal paard? Dat kunnen we ons moeilijk
voorstellen. Het project voor sociale inclusie dat ontstaan is en dat nog voortdurend
verder evolueert, is zeer nauw verbonden met het algemeen project van onze
vereniging, zowel voor wat betreft de organisatie, het beheer, het ontwerp en de
uitvoering van talrijke activiteiten die elkaar in de loop van het jaar opvolgen.

Ons project voor sociale inclusie is eigenlijk
heel eenvoudig: volwassenen met een
handicap in staat stellen deel uit te maken
van het “Paard en Bos” team. Is dat alles?
Dat is inderdaad alles. Maar het heeft wel
verstrekkende implicaties en gevolgen.
Het resultaat is dat er in 2016, 6
verschillende volwassenen vier dagen per
week aanwezig zijn van 9u30 tot 16u. Ze
beheren de boerderij en de dieren, ze zijn nu
eens animator bij de pedagogische
activiteiten, dan weer tuiniers in de moestuin,
groom in de paardenspan of kok op vrijdag,
ze halen afval op met behulp van een paard,
ze wisselen ervaringen uit met andere
partners (de jeugdafdeling van het Rode
Kruis, aspirant opvoeders, buren van het
Rood Klooster, senioren van Audergem…).
Kortom, ze zijn actoren in een project, nuttig
en efficiënt, met een plaats, hun plaats in de
maatschappij. Ze maken immers deel uit van
het “Paard en Bos” team.
Dit loopt uiteraard niet allemaal vanzelf.
Achter dit resultaat, zit een individuele
opvolging, een continu denkproces,
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aanpassingen, ontwikkeling van
vaardigheden, begeleiding, samengevat, een
volledige omkadering.
Die jongvolwassenen (allen zijn ze tussen de
20 en 29 jaar oud), vormen wat wij noemen
de “sociale kern”, en die sociale kern kon in
2016 een aantal mooie verwezenlijkingen
toevoegen aan zijn palmares:
-

-

-

verzorgen van xxx animaties voor
dagcentra. Hierbij namen we de tijd
om ons programma aan te passen aan
het publiek dat ons een bezoek zou
brengen. De deelname aan
pedagogische activiteiten zit hier niet
in vervat.
op touw zetten van een actieweek, in
samenwerking met het Rode Kruis
van Audergem, waarbij
voedingsmiddelen geoogst werden
voor de allerarmsten. De actieweek
werd afgesloten werd met een
speciale “mestactie” (zie pXXX).
zorgen voor de opvang van 6
autistische adolescenten, om de 2
weken op vrijdagochtend,

gedurende het hele schooljaar. We
omkaderden hen tijdens het
onderhoud van de boxen, lieten hen
op onze paarden rijden, namen hen
mee in de paardenspan voor een tocht
in het bos,…Zoals we al zeiden: onze
sociale kern heeft veel potentieel en
zorgt ook zelf voor omkadering!
- jonge gehandicapte kinderen
omkaderen en begeleiden bij de stage
in augustus.
- de wol van onze schapen bewerken
en kleine artisanale voorwerpen
maken voor de Kerstmarkt van het
Rood Klooster.
- meesterwerken van de
tentoonstelling “Art Contempourien”
schilderen en assembleren, want bij
de ontplooiing van het personeel mag
cultuur zeker niet ontbreken.

-

ezels leren manipuleren voor
afvalophaling.
deelname
aan
een
ontspanningmoment samen met onze
senioren.

Naast dit inclusieproject, zijn er nog onze
stagelopers op woensdag: vijf jonge
studenten uit het gespecialiseerd onderwijs
komen elke woensdagnamiddag ons team
versterken in het kader van een schoolstage.
Misschien kunnen enkelen van hen later
definitief aan de slag in het team van onze
sociale kern. Wij zetten in elk geval ons
diepzinnige werk verder en hopen dat we in
de komende jaren over de nodige
infrastructuur kunnen beschikken om ons
sociaal inclusieproject open te stellen voor
nieuwkomers.
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PAARD AAN HET WERK

Paarden, parken, mannen, vrouwen, sommigen met een handicap, een fiets, een ezel,
een grote of kleine paardenspan en vuilniszakken. Die zachte (of gekke?) mix kwamen
de Brusselse wandelaars maar liefst 131 keer tegen op hun pad in 2016 (365 gedeeld
door 131, dat is dus … zeker 1 dag op drie!) in de vier groene ruimten verdeeld over
drie gemeenten.

Al voor het zevende jaar op rij halen wij op
een ecologische en verantwoordelijke manier
afval op van de vuilnisbakken in de parken
van het Rood Klooster, Woluwe, Seny en
Tenreuken. De ophaling is ecologisch op
verschillende vlakken: geen emissies van
zwarte rook met fijne stofdeeltjes, geen
verbruik van fossiele brandstoffen, recyclage
van de vaste uitwerpselen van onze paarden
(de paardenvijg wordt verzameld en
gerecycleerd tot mest), geen afmattende
motorgeluiden en geen zichtbare vervuiling
op de natuurlijke sites die wij doorkruisen.
“Eco lo g is ch d at is d u id elijk , maar
“verantwoordelijk”? Is dat niet een term die
wat al te licht in de mond genomen wordt?”
Eerst en vooral is het gebruik van het woord
“licht” niet op zijn plaats in de context van
een trekpaard. Maar ook los daarvan
beschouwen wij onze ophalingen wel
degelijk als verantwoordelijk, in de zin van:
“Weloverwogen, ernstig, de gevolgen van
zijn handelingen in overweging nemend”.

Lijkt deze hele bende paardachtigen en
menners, grooms die vuilnisbakken ophalen
u komisch of folkloristisch? Misschien heeft
u wel gelijk. Maar wij maken onze paarden
ten minste nuttig, niet enkel door de parken
op ecologische wijze te ontdoen van hun
afval, maar ook door meerwaarde te geven
aan de domeinen die zij schoonmaken (vraag
het maar aan de wandelaars: een paard van
950kg dat in een park werkt, dat is succes
gegarandeerd!), door de mensen die ermee
werken op te waarderen, ervoor te zorgen dat
die zich fier en nuttig voelen, en dat allemaal
nog eens zonder te falen, zonder ook maar
één afspraak te missen, met een enorme
daadkracht. Kortom, onze handelingen
zorgen ervoor dat de parken mooier en
minder vervuild zijn, dat personen met een
handicap verantwoordelijker en
opgewaardeerd worden, dat er een sociale
band geschapen wordt… Dat is ernstig en
weloverwogen. Dat is verantwoordelijk!
Nieuw in 2016 is de bijdrage van onze
grootoren. Sinds augustus nemen onze ezels
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deel aan de afvalophalingen van het
domein van het Rood Klooster. Eigenlijk
is het maar één van onze twee ezels die
deelneemt, de andere is nog niet
helemaal overtuigd van ons project…
Wij hopen hem tot rede te brengen in
2017 (in principe zou hij goed moeten
kunnen horen, daar heeft moeder natuur
v o o r g e z o rg d … ) . M a a r w a a r o m
afvalophaling met ezels? Enerzijds
omdat ezels perfect geschikt zijn voor
het type wegen op het domein van het
Rood Klooster (die zijn namelijk niet
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stevig genoeg voor het gewicht van onze
paarden) en anderzijds om eens een
nieuwe uitdaging aan te gaan en nieuwe
vaardigheden te ontwikkelen bij onze
teamleden en onze begunstigden. Dit is
inderdaad een nieuwe activiteit waaraan
onze sociale kern volop en efficiënt
deelneemt. Nou ja, we hebben met onze
ezel nog geen 15000 vuilniszakken
opgehaald, maar 300 is toch al een goed
begin!
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PEDAGOGISCH PAARD

Waar in Brussel kan men met zijn klassen een tocht maken in een
paardenspan, getrokken door een paard van één ton en een woud bezichtigen
dat 10.000 jaar oud is? Wie houdt zich er nu mee bezig om de kracht van een
trekpaard uit een duurzame energiebron te vergelijken met die van een
vuilniswagen die fossiele brandstoffen gebruikt, en dan nog eens de
bijbehorende blablabla om te zetten in de praktijk? Waar kunnen leerlingen
elkaar nog terugvinden met hun haren vol stro, een kruiwagen met mest vullen,
waterkracht gebruiken om een paperclip naar boven te krijgen en waar kunnen
ze aangepaste animatie krijgen wanneer ze een beetje anders zijn? Juist, u
kent het antwoord.
In 2016 waren er 54 animatiemodules op
een totaal van 1355 animaties. De
animatiemodules waren verdeeld als
volgt:
50% scholen
35% dagcentra
de overige 15% verdeeld over animaties
voor senioren, gemengd publiek (stage,
speelpleinen, kinderopvang,…)
Toch vertegenwoordigen de scholen 72%
van het totaal aantal animaties. Bij de
dagcentra is dit 17%. Dit cijfer kan
verklaard worden door het type publiek
dat meer begeleiding nodig heeft en de
flexibelere invulling van de animaties in
functie van de handicap.
Wat onze animaties zo uniek maakt is
dat:
- het gebruik van het paard centraal staat
bij onze activiteiten.
- we verschillende noties, zoals
hernieuwbare energie, demonstreren in de
praktijk, op dynamische wijze.
- onze vzw gelegen is in het Rood
Klooster, een natuurgebied.
- onze animaties gezamenlijk beheerd
worden, samen met de begunstigden van
onze sociale kern.

- wij ernaar streven om onze animaties
toegankelijk te maken voor iedereen,
door ze aan te passen aan het type
publiek: erg jong, gehandicapt, met
beperkte mobiliteit, senior.
Nieuwe animaties
In 2016 zagen twee nieuwe animaties het
levenslicht, één bestemd voor kinderen
van de kleuterklas en een andere voor
kinderen van het vijfde leerjaar
basisschool.
Voor kinderen vanaf 5 jaar uit de
kleuterklas is er “Une ferme dans la forêt
(Boerderij in het bos)”. Dit is een
animatie die tegelijkertijd twee thema’s
aansnijdt: de inheemse natuur en de
dieren die leven op de boerderij / de
natuur en de wilde dieren. Na een eerste
deel dat draait rond het bezoek aan de
boerderij, vertrekt de groep in een
paardenspan naar het bos en onderweg
worden de verschillende habitats van
vogels geobserveerd. De deelnemers
worden achtergelaten in het bos en om af
te ronden keren ze te voet terug, maar
dan wel met de nodige animatie over het
ecosysteem in het bos!
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Het tweede nieuwe ontwerp van het jaar,
de “interklassenwedstrijd: uitdaging
natuur / uitdaging energie”, vertaalde
zich concreet in een heel spannende dag,
waarbij de deelnemers zichzelf konden
overtreffen en waarbij ze eerlijk konden
samenwerken en last-but-not-least veel
plezier maken. Een hele dag in de maand
april hebben 4 klassen van het vijfde
leerjaar basisschool zich uitgesloofd om
een groot aantal uitdagingen tot een goed
einde te brengen op het domein van het
Rood Klooster. Lang op voorhand al
hadden wij voor hen uitdagingen rond

1

hernieuwbare energie en het milieu
voorbereid. Die werden uiteindelijk
verwerkt tot één groot spel, waarbij
samenwerking cruciaal was. Op het einde
van de dag, slaagden de leerlingen erin
om samen het symbool voor
hernieuwbare energie te bouwen in het
Rood Klooster: een rood trekpaard, op
ware grootte. Gezien het grote succes van
deze eerste editie, is er al een tweede
interklassenwedstrijd gepland die zal
plaatsvinden in april 2017. Ditmaal
zullen 7 klassen van het vijfde leerjaar
basisschool deelnemen…
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VRIJETIJDSPAARD

Onze vereniging heeft zich tot doel gesteld haar steentje bij te dragen om het domein
van het Rood Klooster en haar omgeving leven in te blazen. Dat gebeurt het hele jaar
door, niet enkel dankzij de boerderijstempel die wij geven aan het park, maar ook met
talrijke activiteiten die wij organiseren tot jolijt (hopen we!) van groot en klein.

We hebben niet stilgezeten in 2016: 6
demonstraties van hoefbeslag tijdens het jaar,
tentoonstelling van landbouwmateriaal met
paardentractie tijdens de “open moestuin”
dagen in april, deelname aan de kinderdag in
september, aan de autoloze dag met onze
paardenspannen, paarden en kippen in
september, bouw van een levende Kerststal
met ecologisch vervoer van de Kerstman in
december, Rood Klooster feest in juni,
Europese dag van de hernieuwbare energie in
juni,…
Onder druk van de vele hobbytuiniers in
Brussel, hadden we geen andere keuze dan
voor het vijfde jaar op rij twee
mestverdelingen te houden (in maart en in
november). Deze keer verliep onze verdeling
in november echter in samenwerking met de
jeugdafdeling van het Rode Kruis van
Audergem. Een week lang hebben Jeff en
zijn span drie wijken van de gemeente
aangedaan om er levensmiddelen op te halen
voor de sociale kruidenier van het Rode
Kruis. Die week werd afgesloten met onze
mestactie in het Rood Klooster, waar aan de
mensen die gratis zakken mest kwamen halen
gevraagd werd om voedingsmiddelen te
schenken ten voordele van de allerarmsten.

Resultaat: er werden 300 zakken verdeeld en
182kg levensmiddelen ingezameld! Afspraak
volgend jaar om dit eerste record te
verbreken!
En Paard en Bos had nog meer acties in
petto. Nieuwe horizonten werden opgezocht.
Er werd een onuitgegeven tentoonstelling
georganiseerd met tien kunstwerken van een
nagenoeg ongekende –want imaginaire–
kunststroming: de “Art Contempourien”.
Drie weken lang, konden nieuwsgierigen een
buitenparcours afleggen dat hen voerde
langsheen de verschillende kunstwerken
verspreid over het Rood Klooster. Meer dan
750 mensen hebben deze tentoonstelling met als rode draad de boerderij– als meer
gecultiveerd persoon verlaten.
We kunnen dus gerust stellen dat het
“vrijetijdspaard” met alle animaties, feesten,
cultuur en uitwisselingen zijn doelstelling
bereikt heeft!
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MAANDAG

MENHIR

KINDEREN

LÉON

DINSDAG

ZWAAR

ÉMOTIES

VLAK

LEERRESULTATEN

BEHEER VAN DE
SITE

HERSTEL

SPELEN

WOENSDAG

ONVERMOGEN

BEVOEGDHEDEN

AVONTUUR
DONDERDAG

TERUGKEER VAN LÉON
SITE OK

VRIJDAG
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STAGES

Pedagogisch paard? Sociaal paard? Vrijetijdspaard? Waar situeren we onze
toonaangevende zomeractiviteiten? Waarschijnlijk ergens op de grens van de drie. En
drie, dat is toevallig ook het aantal stageweken dat Paard en Bos georganiseerd heeft
in juli en augustus.
De twee avonturen van de maand juli –en we
mogen gerust spreken van avonturen in
plaats van stages– waren gericht op kinderen
van 6 tot 12 jaar. Zij dachten dat ze de hele
week begeleid zouden worden door Léon, de
beheerder van het domein van het Rood
Klooster. Maar niets verliep zoals gepland: al
van bij het prille begin werd Léon verpletterd
door een menhir, die ineens uit de lucht
kwam vallen, en die ervoor zorgde dat hij
enkele dagen werkonbekwaam was. De
kinderen hebben dan maar zelf de mouwen
opgestroopt en geleerd hoe een Natura 2000
gebied te beheren, een boerderij te
onderhouden en paarden te manipuleren; ze
ontwikkelden vaardigheden om groepen in
de natuur te begeleiden, en, straffer nog, ze
leerden om het Rood Klooster te beschermen
tegen projectontwikkelaars die maar één doel
voor ogen hadden, namelijk: een immense
parking bouwen op onze weiden… Al die
avonturen werden omkaderd door een
zeer uiteenlopende en levendige ploeg
begeleiders, bestaande uit studenten,
begunstigden van de sociale kern,
opvoeders,… De kinderen waren dus in
goede handen. Bevinden we ons dan op
pedagogisch, sociaal of vrijetijdsgebied?
Moeilijk te zeggen, maar wat vaststaat, is
dat het twee erg leuke weken waren!

De stageweek in de maand augustus was dan
weer een geheel nieuwe ervaring die ons
pedagogische team na aan het hart lag. Het
doel was een stage te organiseren voor
kinderen met een mentale handicap. En
wanneer dit team zich een idee in het hoofd
haalt, kennen ze geen rust voor dit ook
effectief uitgevoerd is. Het domein van het
Rood Klooster had dus de eer om binnen
haar eeuwenoude muren, in het kader van
een eerste aangepaste stage, een groep
kinderen te ontvangen die anders zijn. Zij
kregen dan ook de volle aandacht van onze
vereniging. Het eerste experiment, met een
belangrijke menselijke inzet was alvast zeer
geslaagd en het was zeker de moeite waard.
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1

FINANCIËLE GEZONDHEID
Met of zonder stal, onze paarden zitten er voorlopig nog warmpjes in, want de
financiële toestand van Paard en Bos is nog altijd in evenwicht.
De verscheidenheid van onze activiteiten
blijkt uit onze inkomsten en uit de
verschillende partners die ons ondersteunen.
Zoals elk jaar –en dit al zes jaar op rij !– zijn
we ook erg trots dat een groot deel van onze
werking (40%) gefinancierd wordt door onze
inkomsten uit eigen vermogen.

* Franstalige gemeenschapscommissie
(COCOF) – Dienst PHARE1
De dienst PHARE, de administratie die
gehandicapten in Brussel helpt, geeft ons
financiële steun om ons project voor sociale
inclusie duurzaam te maken.
Aandeel eigen inkomsten

Verscheidenheid aan financieringsvormen
Al jarenlang helpen en begeleiden ze ons bij
de uitwerking van onze activiteiten:
* Gemeente Oudergem
Naast financiële steun, geeft zij ons ook al
meer dan 15 jaar logistieke steun en zorgt zij
jaar na jaar voor een betere infrastructuur.
* Brussels gewest: BIM
BIM stelt ons in staat een waaier aan
verschillende activiteiten aan te bieden op het
domein van het Rood Klooster en in het
Zoniënwoud, via financiële steun voor onze
activiteiten rond milieuonderwijs, het ter
beschikking stellen van weiden en
noodzakelijke logistieke steun.
* Brussels gewest: Actiris
Via loonsubsidies draagt Actiris bij tot de
ontwikkeling van ons sociaal inclusieproject.
* Brussels gewest: Landbouw
In 2016 heeft de Landbouwcel haar
financiële steun hernieuwd voor de kosten
die verband houden met de paarden en het
tractiemateriaal.

22

40% van de inkomsten van de vzw vloeit
voort uit onze eigen activiteiten! Net daarom
is ons project zo’n dankbaar project. Het
grootste gedeelte komt voort uit onze
dienstverlening in groene ruimten, de rest is
afkomstig uit onze pedagogische activiteiten
en onze opvang van gehandicapte personen.
De rest wordt integraal geherinvesteerd in de
sociale doelstellingen van Paard en Bos!
Uitzonderlijke giften
Meer dan 13.000 € giften van twee
instellingen: de transportmaatschappij U.P.S.
en de vzw die het “Bal van de burgemeester
van Audergem” organiseert. Het volledige
bedrag van die giften werd geherinvesteerd
in de aankoop van een paardenspan die
toegankelijk is voor personen met beperkte
mobiliteit en materiaal dat bestemd is voor
ons nieuwe paard (tuig, gareel,…). Twee
mooie extra zetjes in de rug, die ons echt
deugd doen!

1 Noot van de vertaler: PHARE = Personne Handicapée Autonomie Recherchée: voorgestane autonomie gehandicapten

ONTVANGSTEN UIT
ACTIVITEITEN
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90 %

90%
5%
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INKOMSTEN
« WERKPAARD »
INKOMSTEN
« PEDAGOGISCH
PAARD »
INKOMSTEN «
SOCIAAL PAARD »
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20%
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49%
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GEWEST - BIM

65%
35%

GIFTEN U.P.S.
GIFTEN - « BAL DU
BOURGMESTRE
D’AUDERGHEM »
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COCOF- DIENST
PHARE
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PARTNERS WERELD VAN HANDICAP

• VILLE DE BRUXELLES

• LE SISHAM
• LA CLAIRIÈRE
• PUSH

PARTNERS ROOD-KLOOSTER

PARTNERS WERELD VAN HET PAARD

• CENTRE D’ART D’AUDERGHEM
• LE JARDIN DES MOINES
• LA MAISON DU CONTE DE
BRUXELLES

•
•
•
•
•
•
•
•

A.B.C.T.
POLICE FÉDÉRALE À CHEVAL
LA COMMUNE DE SCHAERBEEK
F.E.C.T.U.
C.E.C.D.
ATTELAGE DU BOIS-VIGNOL
ASSEMBLÉE NATIONALE DES
CHEVAUX TERRITORIAUX
LA COMMUNE DE TROUVILLE-SURMER

• LES ATELIERS D’ARTISTE
• LA VITA E BELLA
PARTNERS MILIEUEDUCATIE
• RÉSEAU IDÉE
• SYLVIAN

PARTNERS SUBSIDIERENDE

GEMEENTE OUDERGEM

BRUSSELS GEWEST -BIM

ACTIRIS

BRUSSELS GEWEST - LANDBOUW

COCOF - DIENST PHARE
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