Aanwezig!
We hoeven u niet uit te
leggen dat het jaar 2020
geteisterd werd door
een virus. We moeten er ook
geen tekeningetje bij maken:
onze organisatie werd
serieus getroffen.
Afzondering, quarantaine,
afstand houden, annulaties…
woorden die door het hele
land weerklonken
en die onze vereniging niet
spaarden.

E

n toch zal dit jaar 2020 een scharnierjaar
geweest zijn in het leven van onze vzw, een jaar
van transformatie. Ons sociaal inclusieproject,
dat vanaf 2009 toegevoegd werd aan onze
doelstelling om het trekpaard te promoten en dat beetje
bij beetje tijdens ons (reeds!) 20-jarig bestaan steeds meer
aan belang gewonnen heeft, is de steunpilaar geworden
waarop Paard et Bos rust. Gedurende deze 12 maanden
hebben we ons ingespannen om ons project te herdefiniëren, nieuwe instrumenten voor inclusie te creëren, nog
verder te gaan in de empowerment van iedereen, in het
ontwikkelen van vaardigheden, in het onafhankelijk
worden, in participatie en in het woord nemen.

Het doorworstelen van dit jaar heeft geleid tot de grote
erkenning van het verrichte werk en de ontwikkeling van
onze activiteit door de dienst PHARE (Personne Handicapée Autonomie Recherchée) van Cocof. Sinds 1 januari
2021 is onze vzw inderdaad erkend als dienst PACT
(Participatie via collectieve ACTiviteiten) waar inclusie het
sleutelwoord is.

van een pandemie in groene ruimtes (zo goed als de
enige toevluchtsoorden voor de bevolking), voor animatie zorgen als dit toegelaten was in de scholen, de
dagcentra, aan senioren, water brengen naar de moestuinen met onze ezels naar de senior tuiniers van het
Rood Klooster… zoveel taken die dit team zonder aarzeling op zich genomen heeft. Bravo.

Respect, waardering, gelijkwaardigheid en valorisatie zijn
de waarden die ons leiden.
De “begunstigden” van 2020 worden “vrijwilligers” in
2021. Als essentiële drijfkracht van onze vzw worden…
eh… neen, blijven zij de essentiële drijfkracht!

Zoals de vlinder die ervan droomt om uit zijn pop te
komen, getransformeerd om naar nieuwe avonturen te
vliegen, zijn we klaar, klaar om onze maskers af te doen
en nog mooier te glimlachen omwille van al deze nieuwe
avonturen die ons te wachten staan.

Ja, iedereen speelt een rol in Paard en Bos, of je nu een
beperking hebt of niet. Ieder van ons draagt onze vereniging. Eigenlijk hebben we iedereen nodig om te helpen
onze vereniging te dragen. Vergeet de steriele vooroordelen die mensen doen geloven dat een handicap een
rem is. Het is nu al tien jaar dat we het zo doen en zie
wat we allemaal bereikt hebben! Onze verschillen doen
ons vooruitgaan, nadenken, geven ons zin, doen ons
leven, motiveren ons, maken ons creatief, brengen ons
aan het lachen, maar soms ook aan het mopperen.
Kortom, deze verschillen voeden de motor van Paard en
Bos. Ja, dat is ENERGIE!
En energie, die hadden we nodig om dit jaar 2020 met
onze maskers door te komen. Dit gemengde, uiteenlopende team heeft laten zien dat ze het willen, dat ze een
rol te spelen hebben in onze samenleving en ze die rol
ook op zich nemen. Vuilnisbakken ophalen te midden
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Budget
& partners

Ook dit jaar konden we rekenen op de steun van heel
wat partners. Onder hen onze essentiële en loyale institutionele partners. De
gemeente Oudergem, die ons, naast haar financiële steun, onderdak biedt en ons
voorziet van essentiële logistieke hulp. De dienst PHARE van Cocof, die ons jarenlang aangemoedigd heeft ons inclusieproject te ontwikkelen. Actiris, wiens tewerkstellingshulp een zuurstofbel is zonder dewelke we ons niet hadden kunnen
ontwikkelen zoals we dat gedaan hebben. Leefmilieu Brussel staat al twee decennia aan onze zijde en heeft ons, naast zijn steun, een deel van de ruimtes in het
Rood Klooster toevertrouwd die we met onze dieren beheren. Dank aan hen en
aan alle anderen, die op een of andere manier ons avontuur mogelijk maken.
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Activiteitenrapport

2020

Het team

Doelstellingen
Onze centrale doelstelling is het promoten van het moderne gebruik van het
trekpaard, een krachtige en zachte energie, het DNA van onze vereniging.
Deze doelstelling wordt weerspiegeld in de ontwikkeling en de veelheid van
onze activiteiten (soms volkomen nieuw in een stedelijk gebied), allemaal
uitgevoerd in gemengde teams bestaande uit mensen met een licht verstandelijke handicap en valide mensen. Dit ondersteund management is een inclusief management waar iedereen een plaats heeft, een rol speelt en bijdraagt
tot het behalen van de doelstellingen.
Deze energie wordt ingezet in onze verschillende activiteitenpolen, zoals het
“paard aan het werk” (de kracht van onze paarden ten dienste van iedereen
tijdens het onderhouden van groene ruimten en het ophalen van afval), het
“pedagogisch paard” (animaties rond milieuonderwijs) en het “vrijetijdspaard”
(demonstraties voor iedereen).
Aangezien ons project voortdurend evolueert, volgen zijn doelstellingen
dezelfde weg. Zo zijn er dankzij de forse krachten als gevolg van ons inclusief
management doelstellingen bijgekomen: lokale en ambachtelijke producties (moestuin, wolatelier, champignonteelt), intergenerationele wederzijdse hulp, openheid voor de wereld van
handicaps (samenwerking en opvang van dagcentra, regelmatig werken met autisten in groep).

Om al onze activiteiten uit te voeren, om de boerderij en haar paarden, ezels, schapen en hoenderen te beheren, om te plannen, te creëren, de boeken bij te
houden, te projecteren en te consolideren, hebben we veel mensen nodig! Oef, bij Paard en
Bos is dat gelukkig zo, alleen maar goed volk. Te beginnen met onze vrijwilligers die de boerderij in het weekend onderhouden, sommigen al 2, 5, 10 of zelfs 20 jaar. Het is Julien die op
vrijdag de vaste medewerkers belt om een overzicht te geven van de taken die zij op zaterdag
en zondag moeten uitvoeren. Het is ook Julien die de weekplanning met alle activiteiten van
maandag tot vrijdag typt die opgesteld werd door het managementteam. Bij ons noemen we
dat de “admintaak” van Julien. Julien maakt deel uit van de “weekvrijwilligers”, net als David,
Eva, Bruno, Sandra, Philippe, Ibrahim, Thibaud, Caroline en Audry. Een uiteenlopend team,
sommigen hebben een kleine handicap, anderen niet. Ze hebben allen veel kwaliteiten. Ze
worden begeleid door 6 betaalde medewerkers die zich met hart en ziel inzetten voor dit
project om het te laten evolueren. Hun harten en hun armen ook. Om nog maar te zwijgen van
de “acteurs in de schaduw” die achter de schermen essentieel werk doen. Onze vrijwillige
boekhouder, die al 10 jaar lang tot op de komma nagaat of we niet afwijken van een begroting
in evenwicht. En de garanten van het project, de leden van onze raad van bestuur, drie musketiers die hun slanke paarden ingeruild hebben voor minder soepele maar krachtigere trekpaarden die ze graag centraal willen houden in ons project. Dankzij iedereen en ongeacht de
context is Paard en Bos klaar om elke uitdaging aan te gaan! Bedankt.

who’s
who

Vuilnisbakken ophalen
met een span

Of ze nu door onze trekpaarden of door onze ezels
voortgetrokken worden, onze karren zijn nog nooit zo vol geweest! In 10 jaar van
ophalingen hebben we dit nog nooit gezien. Normaal eigenlijk want de groene
ruimtes zijn de enige plek geweest waar de Brusselaars het hele jaar door hun
gedachten hebben kunnen verzetten. Bovendien was het prachtig weer. En geloof
ons, zien hoe Audry de paarden per paar in het park van Woluwe ment, heeft weer
een glimlach op het gezicht van heel wat wandelaars getoverd. Het gaat om meer
dan 17.000 vuilnisbakken verzameld in de Brusselse parken en het Zoniënwoud,
zonder grijze rook, zonder fijnstof, zonder motorgeluid, maar met présence, moed,
zweet en solidariteit.

Het atelier
confectie

Onze 7 schapen zorgen voor het zachte beheer van een
natuurgebied door ecologische grasmaaier te spelen, bedankt daarvoor, en bovendien produceren ze daarbij een grondstof die we waarderen: wol. De vacht van
onze “Entre Sambre et Meuse” en “Rousses ardennaises” groeit wel het hele jaar
door, maar wordt ook vuil. Dus na het scheren in mei moet de wol gewassen worden. Een, twee, drie keer, dan drogen, kaarden, spinnen of vilten om het uiteindelijk te transformeren tot prachtige onderzetters, mutsen, enz. En dat schrikt Thibaud
of de naaimachine niet af die hij nu met de meesterhand bedient (nou ja, een
meester die soms zigzag en rechte lijn verwart). Nog een lokale, ambachtelijke
productie die, gezien de interesse van het publiek, niet verstoken is van educatieve
deugden.

Moestuin

Oké, de tomaten waren niet ons grootste succes dit jaar,
dat klopt. Maar courgettes, pompoenen en andere pompoensoorten hebben we
met tonnen geoogst! Dit alles is met name te danken aan Ibrahims schoffel en
spitvork. En dat niet alleen. Ook dankzij onze mest van eigen productie die de
bodem verrijkt. Ook dit jaar werd deze mest gratis uitgedeeld: 800 zakken aan
amateurtuiniers in de buurt. Dat zijn vele vorkstoten die Ibrahim heeft moeten
geven, zijn twee laarzen in de mest geplant, trots kijkend naar de horizon, denkend
aan al deze groenten die dankzij hem zouden gaan bloeien en aan zijn rug die
hem daaraan zou herinneren de volgende ochtend…

De Seniors

2020

Bijna onmogelijk om dit jaar onze seniorenmiddagen te
organiseren. In een span een groep gaan ophalen in een van de nabijgelegen
residenties om ze met ons hele team een tussendoortje aan te bieden op het erf
van de boerderij, dit hebben we slechts heel af en toe kunnen doen met de residentie Koningin Fabiola. Gelukkig zijn de vooruitzichten voor 2021 er dankzij de
vaccinatie! Dat weerhoudt ons ondertussen er niet van om de ruggen van de
senior tuinmannen van het Rood Klooster te sparen: 4.230 liter water (om precies
te zijn!) dat door onze ezels vervoerd wordt om aan hun salades en tomaten te
geven. Als Eva tegen een ezel zegt om te stappen, nou: dan stapt hij! Soms toch…

Sterk
management

Elke dag is er werk op de boerderij: de boxen doen, de
drinkbakken vullen, de weiden onderhouden, de poten van de paarden verzorgen
en ze borstelen, de schapenstal schoonmaken, 150 balen hooi of een ton graan
lossen , een omheining repareren… Duizend dingen om aan te denken, te plannen,
op te ruimen. Voor deze drie zaken kunnen we rekenen op onze troef: David.
David heeft altijd een goed idee. Ja David, goed idee, we gaan Ouragan in de
paddock zetten voor de animatie. Ha ja David, je hebt gelijk, we mogen de sleutel
van de slagboom niet vergeten. Ja, ja David, ik ga de vork die ik net gebruikt heb,
weer op haar plaats zetten. Juist ja, we moeten de band van de kruiwagen weer
oppompen. Het is ook dankzij David dat we ‘s nachts goed slapen…

De animaties

Er waren al 1500 reserveringen voor animaties. En toen
begon de miserie… Tussen de verschillende quarantaines door konden we er wel
nog 200 ontvangen. Deze animaties leken ons ineens intenser. Het is altijd in een
gemengd team dat we onze activiteiten organiseren, of het nu het gedeelte milieuonderwijs voor scholen of de meer geïndividualiseerde begeleiding van dagcentra betreft. De paarden, de schapen, het bos, de kippen, het stro, de geur van de
mesthoop, of je nu heel jong bent (vanaf 2,5 jaar!), niet zo jong meer, of je een
handicap hebt of niet, iedereen die bij ons voor animatie komt, heeft daar recht
op. Weet je niet hoe een anemoon eruit ziet Sylvie? Caroline kan het je uitleggen,
de natuur, zij weet er heel veel over!

Champignons

Laat het stro (dat eerst in kleine stukjes gesneden wordt)
gedurende 24 uur weken, laat het een nacht uitdruipen, ent de oesterzwamvlok,
laat incuberen in het donker gedurende 21 dagen en bevochtig vervolgens 2 keer
per dag, oogst en geniet! Voor Sandra kent de teelt van “pleurotus ostreatus” geen
geheimen meer. Het is in haar witte schort dat ze de “kweeksets” maakt die we
verkopen (voor 5 euro, onverslaanbare prijs) en die als zoete broodjes over de
toonbank gaan. En zelfs al is het niet echt winstgevend (op topsnelheid produceren we 28 champignonkits voor 4 in een halve dag…), het resultaat is er: een lokale
productie met een sociale dimensie. En vanaf 2021 leveren we met paard en kar.
Het beste alhier? Sandra’s oestersoep!

Vaardigheden

Zorgen voor een paard, zijn tuig aandoen, in staat zijn
om het in te spannen, het mennen, het mennen als ze met twee zijn, en hetzelfde
met een ezel, of nog wol kaarden, paddestoelvlok inenten, bonen planten, een
schroevendraaier gebruiken… Zoveel zaken om aan te leren als er taken uitgevoerd moeten worden. En, je hebt het nu begrepen, gezien het inclusieve management, zoveel vaardigheden die iedereen aangaan. Het begeleidingsteam speelt hier een opleidingsrol. Sommige vaardigheden leiden tot
een brevet (bijvoorbeeld van stalknecht of menner), andere niet. Maar
ze hebben allemaal deugden waarnaar we op zoek zijn: autonomie,
empowerment, valorisatie. Bingo.

