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Steeds meer!
Steeds meer paarden, ezels en schapen. Steeds meer leven
in het Rood Klooster. Steeds meer activiteiten, scholen,
dagcentra, senioren, gezinnen, feesten, afvalophalingen
zonder fijnstofemissie.
Steeds meer mest omwerken (met de bijhorende rugpijn),
bevroren vingers in de winter, "Verdorie, het regent" wanneer
je de koets bestijgt voor een rit van twee uur, paarden
verzorgen, in de modder staan tot aan de knieën.
Maar uiteindelijk? Iedereen vraagt om meer.
In het activiteitenrapport van 2016 bekroonden wij onszelf
voor de grap met malle prijzen zoals "Al spelend leren" van
het tijdschrift Wetenschap en Leven. Maar in 2017 hebben
we ook daadwerkelijk een prijs gewonnen: de INGmilieuprijs. Wel verduiveld: wat we doen in het Rood
Klooster is dan toch een ernstige zaak! Dit project ontstond
bijna 18 jaar geleden. Het was een mengeling van
ecologische, pedagogische en historische doelstellingen en
nog meer moeilijke woorden, met een sociaal aspect,
integratie, solidariteit, aangelengd met een dosis plezier en
gekte, maar niettemin heel serieus.
Want, zoals we al hebben gezegd: iedereen wil meer.
In de eerste plaats is dat het team, dat zich dag in, dag uit
bewust is van de nuttige en originele opdracht die het
vervult, rijk aan menselijke contacten. Er zijn de scholen die
jaar na jaar en steeds in groteren getale terugkeren om onze
pedagogische activiteiten te volgen. Er zijn de senioren die
blij zijn vanuit een koets de natuur te kunnen herontdekken
en te genieten van de boerderijsfeer. Er zijn de gezinnen en
wandelaars die altijd veeltalig aanwezig zijn tijdens onze
demonstraties en andere activiteiten. Er zijn de rendieren van

de Kerstman, die genieten van een weekendje rust terwijl ze
worden vervangen door onze paarden. Ook is er onze
planeet, die we iets beter bewaren door te werken met
paarden, ezels en schapen in plaats van met bestelwagens,
tractoren of bosmaaiers.
Bij het doorlezen van dit rapport ontdekt u de belangrijkste
gebeurtenissen van 2017 voor onze verschillende
activiteiten. Ook zult u een aantal portretten en foto's
opmerken, gemaakt door een fotograaf, Myriam Rispens. Zij
heeft het hele jaar door het dagelijkse leven van onze vzw
gevolgd en toont dat op ongekunstelde wijze en zonder
opsmuk, puur natuur.
Nogmaals: we hebben ons uiterste best gedaan om
onze verbintenissen na te komen tegenover
de personen die op ons rekenen, de
vrouwen en mannen die ondanks hun
handicap deel uitmaken van een
team, en niet zomaar een
team, maar dat van Paard
en Bos!
En voor 2018? De
titel zegt het al:
STEEDS
MEER!

/Pedagogisch paard/

/Vrijetijdspaard/

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,…

Ludieke animatie voor iedereen.
Met de hulp van hun collega’s kippen,
schapen en ezels, brengen onze paarden het
Rood Klooster tot leven.
Ze
v e r v o e re n m e n s e n m e t d e
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!
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.

DE DOELSTELLINGEN

/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!

/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”.

6 Paard en Bos vandaag
Onze vzw ligt in het hartje van het
Rood Klooster, waar het de
gebouwen van de boerderij
betrekt: de stallen en de schuur
rondom het boerenerf.
Te midden van dit boerenerf troont
hoog op de mesthoop onze grote
rode haan. Zijn gekraai doet de 200jarige beuken van deze
geklasseerde Natura 2000-site trillen
en verbijstert de wandelaars die zich
hebben gewaagd op de kasseien
van onze boerderij, aangetrokken als
zij waren door de positieve golven,
uitgestraald door het vreedzame en
harmonieuze universum van Paard
en Bos.
Oké, dit is misschien een beetje
overdreven. Maar toch doet deze
haan, samen met alle andere dieren
op onze boerderij en de personen
die zich er elke dag over ontfermen,
het befaamde hart van het Rood
Klooster sneller kloppen!

Human resources
In 2017 staken 6 fulltime
medewerkers de handen
enthousiast uit de mouwen om de
gestelde doelen in de best
mogelijke omstandigheden te
bereiken. Van moestuin tot
afvalinzameling, van activiteiten
tot de verzorging van dieren,
administratie, schrijnwerkerij en
begeleiding van personen, voor
deze medewerkers hebben wij
maar één woord: polyvalentie!

Paard en Bos kan ook al jarenlang
rekenen op een tiental vrijwilligers,
zowel in het weekend voor het
beheer van de boerderij als tijdens

zijn de milieuvriendelijke motoren
van onze vzw. Bart, die in mei zijn
20-jarig jubileum vierde, was heel
zijn laatste jaar lang (hij overleed in

de week als doeltreﬀende
versterking, of 's avonds, om de
strategie van het project verder uit te
timmeren.

januari 2018) de ster van de
pedagogische activiteiten. Tijdens
het feest van Rood Klooster in juni
reproduceerde hij zelfs het
experiment van James Watt,
waarmee deze in 1784 de kracht van
het stoompaard bepaalde. Flup en

Wat betreft de 6 volwassenen met
een lichte handicap die aanwezig
zijn tijdens de week: zij versterken
dit team met hun energie en hun
enthousiasme. "Van moestuin tot
afvalinzameling, van activiteiten tot
de verzorging van dieren,
administratie, schrijnwerkerij en
begeleiding van personen, voor deze
medewerkers hebben wij maar één
woord: polyvalentie!" En natuurlijk,
net zoals de rest, ieder naar eigen
kunnen en vermogen!

De dieren
Ze bevolken het Rood Klooster,
brengen met hun geluiden de
boerderij en de omgeving tot leven
(het gebalk van onze ezels, een
soort klaaglijk getoeter, is tot 500 m
ver te horen), verblijden de
wandelaars en maken zich voor de
rest zeer nuttig.
Vier trekpaarden, 3 Belgische
trekpaarden en 1 Ardens trekpaard,

Jeﬀ deden dan weer het meeste
trekwerk, steeds vaker bijgestaan
door Ouragan, onze jonge 4 jaar
oude Ardenner.
Ook onze twee ezels zetten hun
hoeven in gang tijdens de
activiteiten en de afvalinzameling.
Hierbij waren ze lichtjes jaloers op
onze 5 rode schapen, wiens taak
het is gras te eten en wol te
produceren. Ze houden op een
zachte manier het natuurgebied vrij
van struikgewas en voorzien het
team van heerlijk warme wollen
mutsen!
Saturnin, Jeaninne en Titinne, onze
eenden, onze twee hanen David en
Goliath, vervolledigen samen met
een tiental kippen dit
boerderijdecor. Allen rennen zij hier
vrij rond, tot ieders vermaak!
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Sociaal paard
Paardenenergie ten dienste van iedereen
Welke metafoor moet ik kiezen
om deze activiteit te illustreren?
"Het paard op menselijke schaal",
"Het paard, een levende brug
tussen verschillen", ... Neen,
beelden zijn hier overbodig, laten
we het beter hebben over
concrete dingen. Nog dit jaar
staken 6 jongeren (eigenlijk
worden ze steeds ouder) met een
lichte handicap de handen uit de
mouwen bij Paard en Bos en
brachten er leven in de brouwerij.
Zij werden de hele tijd vergezeld en
ook vaak begeleid, maar kregen
steeds meer zelfstandigheid. Ze
droegen bij tot de realisatie van de
doelstellingen van de vzw en de
verdere uitbouw van ons sociaal
integratieproject.

Integratie
In 2017 bestond ons integratieproject
uit David, Julien, Eva, Sandra,
Christophe en Ibrahim, die ons heel
het jaar lang 4 dagen per week en
soms in het weekend zijn komen
helpen met:
-het beheer van de boerderij en de
dieren
-het werk in de weiden met de
paarden en ezels

- de pedagogische schoolactiviteiten
- de begeleiding van kinderen,
tieners en volwassenen met een
mentale, fysieke of autistische
handicap tijdens de activiteiten
voor dagcentra of tijdens de stage
in augustus.
- het onthaal van de senioren die wij
met de koets zijn gaan ophalen in
hun seniorenverblijf en het bereiden
van een vieruurtje in de schuur
- en ook: de eieren van de kippen
rapen, kuikens verzorgen, de
boxen van de paarden schilderen,
het diploma paardenverzorger
behalen, de moestuin
onderhouden, een krant maken,
de mesthoop ophogen, elke
vrijdag koken en de afwas doen,
in de herfst de bladeren
wegblazen, in de zomer de
bloemen begieten, op dinsdagen
sporten, de wol van onze
schapen kaarden (wassen,
spinnen en breien), plezier maken,
huilen, leven, ...
Dit alles hebben zij niet alleen gedaan.
De rest van het team (opvoeders,
animatoren, administratief personeel)
neemt ook deel aan deze taken. Van

afvalophalingen tot activiteiten, koken,
tuinieren en lunchen: we doen alles
samen, in een vrolijke mix. Dat is
integratie, de drijvende kracht achter
onze vereniging.
Het opvoedkundige team zorgt voor
de individuele begeleiding,
omkadering, training en opvolging van
elke projectdeelnemer. Ons doel is dat
iedereen zich goed voelt in zijn vel,
zich op zijn plaats en nuttig voelt.
Dat iedereen een gevoel van waarde
krijgt doordat hij zich nuttig kan
maken. Is dat niet wat wij allemaal
zoeken?

Bij Paard en Bos betekent
sociale integratie dat de
persoon met een handicap
midden in de actie wordt
geplaatst om een actieve rol
te spelen in het
verenigingsleven. Resultaat?
Een drijvende kracht achter
onze projecten!

In 2017 staat het sociale paard voor:
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• 6 volwassen begunstigden met een lichte
•
•
•
•
•

handicap, aanwezig 4 dagen per week.
5 stagiairs uit het gespecialiseerd onderwijs,
een halve dag per week.
6 autistische tieners, een halve dag elke twee
weken (samenwerking met La Clairière).
5 studenten Opvoedkunde in opleiding.
meerdere activiteiten voor dagcentra, beheerd
door onze begunstigden.
een 50-tal senioren, onthaald op de boerderij en
vervoerd met de koets.

De senioren

Een nieuwe samenwerking

Bij mooi weer hebben wij elf keer de
koets ingespannen en ons begeven
naar een seniorenverblijf. Elf keer
hebben wij met een groep bejaarden
een wandeling gemaakt tot aan onze
boerderij, bijgestaan door onze
paarden en onze koets, die

Een donderdag per maand hebben
wij de eer om overdag Joël en

toegankelijk is voor personen met een
mobiliteitsbeperking. Elf keer hebben
wij allemaal samen een vieruurtje
gegeten in de schuur: senioren, het
diverse team van Paard en Bos, de
kippen, de haan, de eenden en de
paarden, een vrolijk en tijdloos
gezelschap. Elf keer hebben wij bij de
terugkeer van deze kleine groep naar
hun rusthuis meer dankbaarheid dan
nodig was ontvangen. Hier valt niets
aan toe te voegen.

Zacharia te mogen onthalen. Het
dagcentrum La Forestière kwam op
het uitstekende idee om een beroep
te doen op het team van Rood
Klooster om gedurende een dag
enkele van hun bewoners te onthalen,
terwijl de rest aan de slag is in
een moestuin in de omgeving.
Met plezier gingen wij hierop
in en in ruil hiervoor kregen we
twee nieuwe gemotiveerde
boeren. Ook haalden wij de
banden aan met een
vereniging met gelijkaardige
doelstellingen en een naam
die niet zoveel verschilt van de
onze...

2018 in Olympische vorm!
In Rood Klooster zal het dit jaar niet
alleen naar mest ruiken. Neen, je zult
er ook de geur van zweet kunnen
opsnuiven! De laatste maanden is dat
elke dinsdagmorgen overigens nu al
het geval. Vier (toekomstige) atleten
van Paard en Bos zullen immers in
mei 2018 deelnemen aan de "Special
Olympics Belgium". Fietsen,
zwemmen, hardlopen en verspringen:
onze (bijna) volgroeide atleten trainen
al weken lang voor deze uitdaging. In
een vitrine in de schuur zult u de
medailles zien blinken die onze
(aanstaande) kampioenen zullen
behalen op deze belangrijke wedstrijd!
Het is bijna zover...
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Werkpaard
Onze paarden zijn al 7 jaar trouw
op post en hun hoeven
weerklinken in 4 Brusselse groene
ruimtes: in het park van Woluwe,
Seny, Tenreuken en in Rood
Klooster. Al zeven jaar lang halen
ze afval op, doeltreﬀend, zonder
motorgeronk en rook. Zij doen dit
twee, drie of vier keer per week.
Elke ophaling brengt nieuwe
ontmoetingen met zich mee dankzij
een grote troef: de aantrekkingskracht
van paarden. Naast te worden
gebruikt als motor voor onze
"vuilniskoetsen", gebruiken wij hen als
middel tot bewustmaking.
Ja hoor, een paard van bijna een ton
(en soms meer!) trekt de aandacht.
Mensen zijn nieuwsgierig naar wat ze
hier doen in het park, worden
aangetrokken tot dit grote dier dat op
zijn eigen ritme de aanhangwagen
voorttrekt. "Halen jullie vuilnis
op?" Fantastisch. Doen jullie dat al
lang? Neen, nog maar 7 jaar! Dat is
super, waarom wordt dat niet in alle
parken gedaan?". Dat is een goede
vraag, mevrouw. We doen dit al in 4
parken, 130 vuilnisbakken per ronde,
120 keer per jaar. Dat zijn heel wat
vuilnisbakken, meneer (meer dan
14.000 per jaar!). Het zou inderdaad
beter zijn voor iedereen als er
minder afval was en als iedereen op
zijn minst respect had voor het
park.
De ophalingen met onze paarden
zijn een startpunt voor discussies

en bewustmaking. Een stap naar
bewustmaking inzake milieu, maar
ook inzake diversiteit: het team dat
met het paard werkt is een gemengd
team, dat ook bestaat uit de
begunstigden van ons sociaal
integratieproject. Ze zijn er trots op
dat ze hun nut kunnen bewijzen en de
gemeenschap kunnen dienen. Want,
handicap of geen handicap, wanneer
wij onder de waakzame blik van de
wandelaars onze koets besturen die
wordt getrokken door Jeff of Flup,
dan zijn wij trots. Allemaal.

Een werkpaard, is dat
realistisch?
Het is waar dat werken met paarden
makkelijk en idyllisch lijkt als het zo
wordt uitgelegd. En de balans voor
2017 wijst ook in die richting: vele
tonnen vuilnis werden zonder stress
ingezameld, zonder ongevallen, noch
in het park, noch op de weg. De
paarden voelen zich goed, vol
zelfvertrouwen.
Zover geraken vereist echter
dagelijks arbeid en een nietaflatende aandacht. De koetsiers
moeten worden opgeleid,
herschoold en een extern diploma
behalen. De grooms
(integratieproject) worden opgeleid,

herschoold en behalen binnenshuis
een diploma. Veiligheid is een van
onze voornaamste zorgen. Onze
preventieadviseur Amandine verliest
geen moment de aandacht.
De paarden worden heel het jaar lang
dagelijks verzorgd en onderhouden.
Ze krijgen bezoek van de dierenarts,
tandarts en de hoefsmid. Elk paard
wordt ingezet in zo goed mogelijke
omstandigheden voor het dier en voor
het begeleidende team. Ouragan is
nog een jong paard. Gedraagt het
zich nu en dan niet wat
onvoorspelbaar? Het paard wordt
altijd gemend door 2 getrainde
koetsiers. Als er nog zes maanden
nodig zijn voordat we er op een
rustige manier en met een gemengd
team (personen met en zonder een
handicap) mee de weg op kunnen,
dan is dat maar zo en wachten we
nog zes maanden.
In die omstandigheden is een
werkpaard houden zeker realistisch!
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De parken
Onze paarden werken in vier parken
in drie gemeentes: Oudergem,
Bosvoorde en Sint-Pieters-Woluwe.
Om zich naar andere parken dan het
park van Rood Klooster te begeven,
rijden onze koetsen op de openbare
weg: de Waversesteenweg, de
Vorstlaan,... dus midden in het
verkeer.
Elk jaar leggen we meer dan 1000 km
af om de parken schoner te maken.
Regelmatig trekken onze paarden op
het einde van de ophaling meer dan
een ton vuilnis. In 2017 werden drie
van onze paarden hiervoor ingezet:
Jeff, Flup en Ouragan.

Hagen en weiden
In Rood Klooster zijn onze paarden
actief zowel op als buiten de
graasweiden: bij het eggen en het
snoeien van de hagen kunnen zij hun
takenpakket diversifiëren.

Ezels en schapen
Neen Jeff, jij bent niet de enige die
hier moet werken!
Onze twee ezels zetten er hun
volledige gewicht achter om ook een

handje toe te steken. Een iets lichter
handje, van enkele honderden
kilo's, ... een (veel) lichter dier, een
(veel) kleinere koets: dat is ons recept
voor het rijden op smallere en meer
kwetsbare wegen. Op hetzelfde
tempo als onze paarden (twee, drie
keer per week) halen de ezels de
vuilnisbakken op van de speelweides
in Rood Klooster.

Blankedelle (midden in het
Zoniënwoud). Onze spannen moeten
dus zes kilometer per rit aan hun teller
toevoegen!
En wij zijn niet de enigen die in het

Ook onze schapen zijn nog altijd even

woud met paarden afval ophalen: La
Cordiante is nog een vzw die het
uitstekende idee kreeg om haar
project te laten draaien rond milieu en
personen met een handicap en zal
ook hieraan deelnemen. Ik ben ervan

trouw op post. Vijf maanden per jaar
grazen ze zachtjes een heuvel uit
kalkgrond af die de neiging heeft om
struikgewas te ontwikkelen. Als
beheerders van deze Natura 2000zone nemen zij actief deel aan het
behoud van de biodiversiteit van

overtuigd dat de samenwerking
tussen onze organisaties veelzijdig en
verrijkend zal zijn! In een tijd dat
"macht" voor miljarden aan de man
wordt gebracht in films die vertellen
over oorlogen in het heelal, geven wij
echter de voorkeur aan niet-

Rood Klooster.

commerciële deviezen. Geen dollars,
maar "Eendracht maakt macht".

In 2018
Nu we zo goed bezig zijn, moeten we
vooral niet stoppen. In maart 2018
gaan onze ezels en paarden aan de
slag in het Zoniënwoud. Doordat we
een nieuwe openbare aanbesteding
hebben binnengehaald, uitgeschreven
door Leefmilieu Brussel, kunnen we
onze activiteiten uitbreiden tot de
ophaling van de vuilnisbakken in
Rood Klooster langs de kant van het
woud en tot aan de vallei van

• Wij zetten paarden, ezels en schapen
•
•
•
•
•
•

aan het werk.
Meer dan 14.000 vuilnismanden
opgehaald
Door gemengde teams
Met behulp van zachte, stille en nietvervuilende energie
Wij zorgen voor bewustmaking bij
wandelaars
In 4 parken in 3 gemeentes
En binnenkort ook in het Zoniënwoud!
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Pedagogisch paard
Activiteiten voor iedereen, door iedereen.
Het erf van de boerderij, 9:30 uur. Een

gemengd. Vaak telt een klas 4 of 5

klas van een twintigtal kinderen stapt

animatoren, omdat de begunstigden

uit de bus. De helft vestigt zijn

van ons sociaal integratieproject een

aandacht op de twee trekpaarden die

actieve rol spelen in het onthaal van

- Herbarium met de koets.
Basisonderwijs
- Verschillende klassen: Uitdaging
natuur/energie. 5e leerjaar
- Demonstratie sleeppaard.

zijn vastgemaakt aan de muur van de

de deelnemers aan activiteiten: soms

stal, de tweede helft wordt

maken zij de paarden klaar, leggen ze

aangetrokken door de kippen en de

de opstelling van een box uit of

- Het contactpaard. Voor dagcentra

haan die tussen hen heen lopen. "Hé,

spannen ze de paarden in.

- Ontdekking van de boerderij. Voor

geurtje van onze goede mest. De

Kortom: wij bieden levendige

- Het Seniorenpaard. Voor de

activiteit kan beginnen!

pedagogische activiteiten voor

Volwassenen (leerkrachten)

dagcentra

naar wat ruikt het hier?". Dat is het

rusthuizen uit de buurt

iedereen, in een kader dat
Afhankelijk van de gekozen activiteit

aangenaam ruikt naar de

vertrekt de klas in de koets naar het

natuur, georganiseerd door

bos, ontdekt ze de talrijke

een team dat diversiteit

werkzaamheden van trekpaarden,

hoog in het vaandel draagt!

neemt ze deel aan het beheer van de

Het is dus normaal dat het

boerderij, wordt ze zelf een

succes van het

sleeppaard, observeert ze insecten,

"pedagogisch paard" elk

planten, vogels, ontdekt ze de

jaar groter wordt.

deugden van mest, enz. Er zijn
activiteiten voor alle smaken, leeftijden

Voorgestelde activiteiten

en elk publiek. Wij streven er immers
naar om onze activiteiten

- Paard, hooi en stro: Leve de

toegankelijk te maken voor een zo

allerkleinsten! Van 2,5 tot 6

groot mogelijk publiek, met of

jaar.

zonder handicap, jong en minder
jong!
Ons animatieteam is meestal ook

- Een boerderij in het bos. Van
5 tot 8 jaar.
- Trekpaard, wie ben jij?
Basisonderwijs

Wat maakt onze activiteiten zo bijzonder:
• Al onze activiteiten draaien rond het
trekpaard.
• Verschillende begrippen, zoals
hernieuwbare energie, worden op een
concrete en vatbare manier
gedemonstreerd.
• De ligging van onze vzw in Rood Klooster,
in een natuurgebied.
• Het beheer van onze activiteiten verloopt in
samenwerking met de deelnemers aan ons
sociaal integratieproject.
• We streven ernaar om onze activiteiten zo
breed mogelijk toegankelijk te maken en
aan te passen aan het publiek: kleuters,
personen met een handicap of een
mobiliteitsbeperking, senioren.
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Doelgroepen

Onze activiteiten zijn in de eerste
plaats gemaakt en bedoeld voor de 5
volgende bezoekerscategorieën:
leerlingen: kleuter-, basis- en

"Stoompaardexperiment"

Zomerstages

Op 25 juni werd tijdens "Feest op

In de zomer worden 2 stages

Rood Klooster" het negentiende-

georganiseerd:

eeuwse experiment van James Watt

1 natuurstage voor kinderen van 6-10

gereconstrueerd, waarbij de kracht

jaar

van een stoommachine werd

1 boerderijstage voor kinderen en

vergeleken met die van een trekpaard.

adolescenten met autisme

Met een beetje theorie, praktijk en 70

Kinderfestival

kg, die werd opgetild met een

Deelname in oktober, activiteit voor 2

middelbaar onderwijs.
personen met een handicap: in het
gespecialiseerd onderwijs of
dagcentra.

snelheid van 1 m/s, konden de

groepen kinderen. Op deze dag

aanwezigen kennismaken met de

kunnen kinderen van 8-12 jaar onze

senioren die verblijven in rusthuizen

concepten energie en vermogen.

boerderij komen ontdekken.

verenigingen met een sociaal

Weekends in mei

oogmerk (FEDASIL, buurtcentra,
dagziekenhuizen, opvangcentra,…)
gezinnen: tijdens specifieke
activiteiten

Bijzondere activiteiten

Op zondagen in mei is het bij
ons "open boerderij". Dit geeft
ons de kans om pedagogische
activiteiten te organiseren voor
een niet-schools publiek.

Verschillende klassen: uitdaging
natuur/energie

Elke zondag wordt een ander

Tweede editie van deze grote

paardenenergie in de 20ste en

dagactiviteit in Rood Klooster.

21ste eeuw; wol: van scheren

Een groeiend succes: dit jaar

tot naalden; ontdekking van de

vormden 140 kinderen 20 teams die

boerderij voor de allerkleinsten

in een groot spel met elkaar

en ontdekking van Rood

samenwerkten om vraagstukken

Klooster, de Natura 2000-site.

inzake energie en natuur op te lossen.

thema aangekaart:

1.533
Bezoekers

Overzicht van de activiteiten

19

117
animaties

In 2017 werden 117 animatiemodules georganiseerd voor
in het totaal 1533 deelnemers. De animatiemodules zijn
als volgt verdeeld:
• 60% scholen
• 30% dagcentra
• De resterende 10% worden verdeeld over activiteiten
voor senioren en voor een gemengd publiek (stage,
gezinnen,…)

4%
7%
13 %

5%
5%
30 %

Wat echter het aantal deelnemers betreft, zijn scholen
goed voor 76% van het totaal, dagcentra voor 13%. Dit
cijfer valt te verklaren door het type publiek, dat soms
meer ondersteuning nodig heeft, en een flexibele
aanpassing van de activiteiten naargelang de handicap.

60 %

76 %

76% Schoolkinderen

60% Scholen

13% Personen met een

30% Dagverblijf

7% Familie

5% Familie

4% Seniors

5% Seniors

handicap

Verdelingen van de bezoekers per leeftijd
300

225

150
17

75

0

3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans

Vrijetijdspaard
Enkele cijfers…
In 2017 ging het er hard aan toe op het boerenerf! Er waren veel meer activiteiten voor een algemeen
publiek, zowel tijdens de week als in het weekend, met een nooit eerder geziene bezoekerspiek op 15
oktober, op de Dag van het Zoniënwoud. De klassieke demonstraties van onze hoefsmid op het Feest van
Rood Klooster en de 20ste verjaardag van Bart: geen moment verveling!

130

Op de dag van het
woud werden 130
kruiwagenvergunning
en afgeleverd

R
650

1

DEELNAME AAN EEN
TENTOONSTELLING
OP DE ERFGOEDDAG
IN SAMENWERKING
MET DE ARCHIEVEN VAN DE
STAD
BRUSSEL:
DE
BOERDERIJ VANDERGOTEN.
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w

WORTELS

OP DE
VERJAARDAGSTAART VAN

BART

GRATIS MESTZAKKEN VERDEELD
ONDER BRUSSELSE
AMATEURTUINIERS

128

HOEVEN BESLAGEN TIJDENS DE
OPENBARE DEMONSTRATIES DOOR
ONZE 2 HOEFSMEDEN

4
ZONDAGEN
IN MEI
"OPEN
BOERDERIJ"

KR@

2

ecologische
kerstmantransport
en met
triomfantelijke
aankomst.

Vrijetijdspaard
Enkele foto’s…

I
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Financiële gezondheid
Ofschoon wij in onze boerderij
geen kippen houden die gouden
eieren leggen en geen
spaarvarkens kweken, belet dit
ons niet om jaar na jaar ons solide

Door onze activiteiten inzake
milieuonderwijs financieel te
ondersteunen, ons graslanden ter
beschikking te stellen en essentiële
logistieke steun te verlenen, maakt

Fonds 4S neemt een deel van de
financiering van deze opleidingen op
zich, zodat onze vzw haar
vaardigheden verder kan ontwikkelen.

en stabiele project verder uit te
bouwen.

BIM het mogelijk dat wij op de site
van Rood Klooster en in het
Zoniënwoud een ruime keus van
activiteiten kunnen voorstellen.

Aandeel van eigen inkomsten

De vele activiteiten en doelstellingen
van onze vereniging worden
weerspiegeld in de diversiteit van
onze inkomsten. 43% hiervan zijn
inkomsten uit onze activiteiten. Dit
percentage van eigen inkomsten
houden wij al zeven jaar lang aan, en
we zijn hier heel trots op. De
resterende 57% is afkomstig van
werkgelegenheidsbijstand, subsidies
en beloningen.

* Gewest - Actiris
Actiris draagt met
salarisondersteuning bij tot de
ontwikkeling van ons sociaal
integratieproject.
* Gewest - Landbouw
De Landbouweenheid heeft in 2017
haar financiële steun hernieuwd voor

Diversiteit van de financiering

de paard- en fokkosten.

Wij worden al vele jaren geholpen
door de volgende organisaties, die
ons ook begeleiden bij de
ontwikkeling van onze activiteiten:

* Cocof - dienst PHARE

* Gemeente Oudergem
Naast de financiële steun die de
gemeente ons verleent, geeft ze
ons al 15 jaar lang logistieke steun
en verbetert ze elk jaar de
infrastructuur.
* Gewest - BIM

De dienst PHARE staat in voor de
ondersteuning van personen met een
handicap in Brussel. Ze verstrekt ons
de nodige financiële ondersteuning
om het voortbestaan van ons sociaal
integratieproject mogelijk te maken.
*Fonds 4S
Elk jaar volgen onze medewerkers
een groot aantal opleidingen. Het

43% van de inkomsten van de vzw
zijn afkomstig van onze activiteiten!
Dit is een van de bevredigende
aspecten van ons project. Het
merendeel is afkomstig van onze
dienstverlening in de groene ruimtes,
de rest is afkomstig van onze
pedagogische activiteiten en ons
onthaal van personen met een
handicap. Alles wordt volledig
opnieuw geïnvesteerd in de sociale
doelstellingen van Paard en Bos!

Beloning
Paard en Bos werd bekroond met de
ING Society Award voor energie.
Paard en Bos diende een project in
voor de "ING Society Award 2017",
een wedstrijd die verenigingen
beloont die zich inzetten voor sociale
en ecologische vooruitgang. Wij
behaalden de 1ste prijs in de
categorie "Energie". Een mooie
opsteker voor 2017.

o
ONTVANGSTEN UIT
ACTIVITEITEN

FINANCIERING

57%

43%

1%
4%
3%

4%
5%

3%

7%
12 %

55 %
18 %
88 %

88%
5%
4%
3%

INKOMSTEN
« WERKPAARD »
INKOMSTEN
« PEDAGOGISCH
PAARD »
INKOMSTEN
« SOCIAAL PAARD »
INKOMSTEN
« VRIJETIJDSPAARD »

55%
18%
12%
7%

BRUSSELS
GEWEST ACTIRIS
GEMEENTE
OUDERGEM
COCOF - DIENST
PHARE
BRUSSELS
GEWEST LANDBOUW

4%
3%
1%

GIFTEN - ING
SOCIETY
AWARD
BRUSSELS
GEWEST BIM
FOND 4S
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Partenaires / Partners
PARTENAIRES MILIEU DU HANDICAP /
PARTNERS WERELD VAN HANDICAP

PARTENAIRES DE ROUGE-CLOÎTRE /
PARTNERS ROOD-KLOOSTER

• LA CLAIRIÈRE
• LA FORESTIÈRE

•
•
•
•

PARTENAIRES MONDE DU CHEVAL DE TRAVAIL /
PARTNERS WERELD VAN HET PAARD
•
•
•
•
•
•
•
•

LE JARDIN DES MOINES
LA MAISON DU CONTE DE BRUXELLES
LES ATELIERS D’ARTISTE
CENTRE D’ART D’AUDERGHEM

PARTENAIRES ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT /
PARTNERS MILIEUEDUCATIE

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
ÉCURIE RIGAUX
CARRIAGE TOUR

• RÉSEAU IDÉE
• SYLVIAN
PARTENAIRES PHOTO /
PARTNERS FOTO
• MILENA DRAGICEVIC
• MYRIAM RISPENS

PARTENAIRE CULTUREL / CULTURELE PARTNERS
• LES ARCHIVES DE LA VILLE DE BRUXELLES

PARTENAIRES SUBSIDIANTS / PARTNERS SUBSIDIERENDE
LA COMMUNE D’AUDERGHEM

BRUXELLES ENVIRONNEMENT

CELLULE ÉCONOMIE BRUXELLOIS
AGRICULTURE

- CABINET

COCOF - SERVICE PHARE

BRUXELLOIS DE L’ENVIRONNEMENT

ACTIRIS

ING

-

