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W e zijn gek. Al jarenlang zeggen we dat, zeggen 
ze dat over ons, maar het jaar 2021 bevestigt 
en benadrukt het. Alleen al het feit dat we mest 

verdelen, dat we paddenstoelen leveren met het span of 
nog onderzetters maken met de wol van onze schapen, 
eind 2020 komt Bruno naar ons en zegt: 

– Tiens, Ibrahim en David, zijn die geen bomen gaan uits-
lepen in het bos? 

– Eh ja Bruno. Waarom niet?

Omdat ze een handicap hebben, wil nog niet zeggen dat 
ze niet met één hand een paard van 800 kg kunnen 
mennen dat een even zware stam tussen bomen en braam-
struiken voorttrekt. Nu we toch bezig zijn, zou je geen 
zwenghout maken waarmee je met twee paarden tegelijk 
kunt werken? Ja? Nee, het was een grap… te laat. En, zoals 
je in dit verslag kunt lezen, het gebeurde in 2021. 

Het is gebeurd ja. Zoals die dag dat Thibaud het span vol 
passagiers mende tijdens de dag van het bos. Of toen 
Sandra en Audry dat deden voor de animatieklassen. Het 
overkwam ook onze ezels. Wat precies? Zich door Julien 
en Eva door de straten laten karren om een door de 
gemeente beheerd terrein te onderhouden (nou ja, grazen). 
Om nog maar te zwijgen van Caroline, die alleen achter 

haar fornuis gebakjes bereidt voor de ontvangst van seni-
oren die we eerder in hun residentie met het paardenspan 
hebben opgehaald. 

Dag in dag uit proberen we mensen de oogkleppen af te 
doen, zodat ze begrijpen dat niet alleen iedereen een plek 
heeft in onze samenleving, maar dat iedereen, als hij dat 
wil, een functie kan vervullen in onze samenleving, er een 
rol spelen. Een kleine rol misschien, maar een rol die zin 
heeft. En na een jaar heeft iedereen bij Paard en Bos, valide 
of mindervalide, bewezen dat iedereen wel over vaardig-
heden, kwaliteiten en karakter beschikt die nuttig zijn voor 
onze samenleving. 

We bestaan 22 jaar en doen al iets meer dan 10 jaar aan 
sociale inclusie. De Belgische Grondwet werd gestemd in 
februari 1831. Het duurde tot 17 maart 2021 voordat het 
woord “handicap” erin werd opgenomen! 190 jaar wachten 
tot het eindelijk in de grondwet werd verankerd, artikel 
22ter: “Iedereen met een handicap heeft recht op volledige 
inclusie in de samenleving, inclusief het recht op redelijke 
aanpassingen”. Oef. Ziedaar de grondrechten van personen 
met een handicap die erkend en tenslotte in de hoogste 
Belgische wettelijke norm vastgelegd zijn. 

Dus wie is er dan eigenlijk gek? Zeker wij niet. 

Voorwoord 
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Overigens is het een beetje magertjes dat we in 2022 al 
onze vrijwilligers voor een spanopleiding meenemen naar 
een plek waar de elite van het milieu wordt opgeleid: de 
Haras national du Pin in Normandië! Wedden dat de trainers 
daar stomverbaasd zullen zijn als ze hun vaardigheden 
zien? En ze zullen tegen zichzelf zeggen: deze Belgen zijn 
gek! 
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Onze waarden Onze doelen

Identiteitskaart
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Opwaardering van de energie 
van het paard 

Het moderne gebruik van het trekpaard 
op Brusselse bodem 

Sociale inclusie
De persoon met een handicap de kans geven 

om een rol te spelen in de samenleving 

Overdracht 
Milieueducatie voor scholen 

Animatie
Het Rood Klooster tot leven brengen

RESPECT 
OPWAARDERING

VRIENDELIJKHEID
DETERMINATIE



Rood Klooster, Zoniënwoud, Senypark, 
Tenreuken, Woluwe, Sint-Annawijk, 
Residentie Fabiola, Blankedelle… 

6

De actie van Paard en Bos is concreet en leidt tot 
resultaten waar we trots op zijn. 

Een paar voorbeelden: 

– 18000 – 
Vuilnisbakken ingezameld zonder uitstoot 

– 800 – 
Animaties om het milieubewustzijn aan te scherpen 

– 600 –
Gratis uitgedeelde mestzakken 

– 11 –
Jaren van sociale inclusie 

mens

– 6 –
vrijwilligers

– 20 –
dieren & hoenderhof

Paard en Bos heeft een 
impact op cruciale kwesties 

die de kern vormen 
van de uitdagingen 

van onze samenleving 
en haar samenhang: 

handicap, milieu, 
senioren, familie, 

landbouw, erfgoed 
2 7

Meer dan 20 jaar 
ervaring

4
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Kenmerken 

Impact

Thema’s 

Plaatsen van actie



Distributie van paddenstoelen met een paardenspan.

Hervatting van de animatieactiviteiten voor de dagcentra. De senioren keren terug naar het Rood Klooster. 

SLEUTEL-momenten

18.0510.02

26.0523.03
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Uitslepen van bomen op een bosperceel in het Zoniënwoud.



Deelname aan het “Festival Résilience” van het “Théâtre de 
la Parole”.

De 2 stages kunnen plaatsvinden in juli-augustus! 25 ophalingen in groene ruimten en bossen op 30 dagen tijd.

De ezels in Sint-Anna! 

ÉTÉ23.06

09.08

JUIN
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Voortzetting van het netwerken van de animatieboerderijen. 
Hier bij Happy Farm. 

Woensdagmiddag stagiaires, daar gaan we weer!

Pompoenen plukken in onze moestuin. 

Fototentoonstelling tijdens de dag van het Zoniënwoud. 

15.09AOÛT
SEPT.

28.09

17.10
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Evaluatie van het serviceproject. Kerstmarkt. 

Record mestactie! Vertrek van Eva en aankomst van Ikram. 

.1218
1919.10

24.1220.10
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N a al die jaren herinneren we ons uiteindelijk niet 
meer hoe we functioneerden zonder inclusie, 
zonder deze extra en zo rijke menselijke dimensie. 

Want mettertijd, onder impuls van dit sociale project, is onze 
vereniging geëvolueerd en getransformeerd. 

Inclusie, dat is zo eenvoudig. Het is in feite aanvaarden om 
zich te organiseren, of beter gezegd reorganiseren, om de 
krachten te bundelen van mensen die een beetje verschil-
lend zijn. Ja maar… het is niet alleen dat. Inclusie is begelei-
den, zich aanpassen, soms de omgeving aanpassen, luis-
teren, ondersteunen, duwen, overleggen, soms falen, altijd 
samen, vooruitgaan, debatteren en leren. Voor ons, bij 
Paard en Bos, zijn de eersten die bij deze inclusie betrok-
ken zijn, acht volwassenen die weliswaar een lichte mentale 
handicap hebben. Maar het zijn vooral acht volwassenen 
die hebben besloten om hun talrijke vaardigheden ten dien-
ste te stellen van onze vereniging en haar doelstellingen. 

Sinds 1 januari 2021 is Paard en Bos “Service Pact” goed-
gekeurd door Cocof. Het Service Pact van Paard en Bos 
heeft als missie de organisatie van het beheer van de acti-
viteiten die verband houden met de doelstellingen van de 
vereniging door een gemengd team, bestaande uit mensen 
met een lichte mentale handicap en valide mensen. 

Het team van het Service Pact bestaat uit vrijwilligers met 
een handicap, valide vrijwilligers en bezoldigde werkne-
mers, die garant staan voor het goede verloop van de acti-
viteiten en een optimale inclusie. Het multidisciplinaire team 
van bezoldigde werknemers zorgt voor een aangepaste 
ondersteuning van de gehandicapte vrijwilligers, zowel 
educatief, vormend als technisch.

Elke vrijwilliger krijgt individuele ondersteuning en kan reke-
nen op een vrijwilligersproject aangepast aan zijn of haar 
behoeften, capaciteiten, wensen en op mogelijkheden om 
de activiteiten en de omkadering van Paard en Bos aan te 
passen. 

Het doel van inclusie is om van de persoon een speler te 
maken in het project van de vereniging, dat hij of zij een rol 
speelt die hem of haar een plaats geeft in de samenleving, 
dat deze rol nuttig en lonend is. Door de diversiteit van 
onze activiteiten varieert deze rol van dag tot dag: landbou-
wer, tuinman, menner, groom, animator, stalknecht, kok, 
naaister… Deze veelzijdigheid is een troef in de verdere 
ontwikkeling van de vaardigheden. 

Inclusie
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En in 2021 heeft dit inclusieve team opnieuw op alle fronten 
gezwoegd. Hebben onze vrijwilligers een handicap? Pfff… 
Dankzij hun karakter, hun kwaliteiten en hun enthousiasme 
zullen ze overal actief geweest zijn: 

– in het dagelijkse beheer van de boerderij door het 
verzorgen van de dieren, de weiden, het herstellen van 
hekken, het aanleggen van de moestuin; 

– in het beheer van groene ruimten, door vuilnisbakken te 
verzamelen, door de paardenspannen door parken en 
bossen te mennen, door te helpen met heggen te 
snoeien; 

– door animatie van de klassen, de dagcentra en de 
verenigingen die ons komen bezoeken;

– door wol te kaarden, te vilten, te naaien, te breien…; 
– door paddenstoelen te kweken, oesterzwamkits te 

maken en bij u thuis te bezorgen; 
– door met een paard bomen uit het bos te slepen; 
– door administratieve taken te doen, door een blog te 

maken of door onze nieuwsbrief te schrijven; 
– door te koken voor senioren of voor het team; 
– door te knutselen, schilderen, schroeven, spijkeren  

(en ineens ook door onze voorraad verbanden op te 
ruimen…); 

– door met onze ezels mest uit te delen aan tuinmannen 
en water aan de oudere tuinmannen; 

– door na te denken over onze projecten, ze te evalueren, 
te becommentariëren en ze te verrijken met hun ideeën; 

– door een glimlach te geven aan iedereen die het 
boerenerf oversteekt! 

We willen ook Philippe, Catherine, Bruno en Marie-
Françoise bedanken, die tijdens de week hun tijd nemen 
om onze vrijwilligers met een handicap dagelijks te bege-
leiden, te helpen en op te leiden. Zij verleenden steun door 
te knutselen, bomen uit het bos te slepen, wol te verwer-
ken, de lichamen zacht te maken, door het hele jaar door 
een geest van solidariteit te creëren. Dit vrolijke, gemengde 
team is erin geslaagd om een solide project op te bouwen 
dat veel werk verzet in dienst van iedereen. 

Wat er extra bovenop komt, is niet onszelf vertellen dat we 
ons niet herinneren hoe het was voordat we aan inclusie 
deden. Het is eerder dat we er niet langer aan denken dat 
we het niet doen. We winnen er allemaal zoveel bij! 
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W e hoeven geen pagina’s en pagina’s meer te 
schrijven over de absolute noodzaak om ons in 
te zetten voor het milieu, want de uitdagingen 

zijn talrijk: klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, lucht-
vervuiling…

Dus bij Cheval et Forêt gaan we aan de slag! Onze paarden, 
onze ezels, onze schapen, onze vrijwilligers, onze werkne-
mers, iedereen springt in de bres. In 2021 werkten we aan 
drie actielijnen. 

Overdracht en bewustmaking 

Omdat onze acties sterker zijn als we met meerderen zijn 
dan wanneer we alleen zijn, bieden we een heel menu aan 
educatieve activiteiten om de mensen milieubewust te 
maken. Deze activiteiten zijn vooral bedoeld voor een 
schoolpubliek, van 2,5 jaar tot de volwassen leeftijd. De 
ogen openen van ons publiek over het belang en de kwets-
baarheid van de wereld om ons heen is een belangrijke 
eerste stap om iemands gedrag later aan te passen. En als 
het gaat om het openen van de ogen, bij ons gaan de ogen 
van het publiek wijd open. 

Waar in Brussel kan je met de klas in een span getrokken 
door een paard van één ton een 10.000 jaar oud bos 

bewonderen? Wie vergelijkt graag de kracht van een werk-
paard met zijn hernieuwbare energie met de kracht van een 
vuilniswagen afkomstig uit fossiele brandstoffen in de prak-
tijk? Waar zie je leerlingen met stro in hun haar, een kruiwa-
gen vullen met mest, wol kaarden van schapen die ecolo-
gisch een groene ruimte onderhouden en passend vermaak 
kunnen krijgen als ze een beetje anders zijn? Ja, u weet het 
antwoord. 

In 2021 zullen ondanks de beperkingen die verband 
houden met de pandemie, meer dan 800 personen een van 
onze animaties hebben gevolgd. Animaties meesterlijk 
uitgevoerd door een inclusief gemengd team natuurlijk, een 
mix van validen en mindervaliden. 

De actie gaat door 

Ga zo door, dat is het minste dat we kunnen zeggen. Sinds 
april 2010 hebben onze paardenspannen geen week 
gemist, onze paarden hebben nooit gefaald. Wij ook niet 
trouwens. In 2021 werden tijdens onze ophalingen met 
paard en kar 18.000 vuilnisbakken ingezameld in de groene 
ruimten in Brussel en in het Zoniënwoud. 

Al deze kilometers werden afgelegd zonder fijne deeltjes 
en andere grijze rook uit te stoten, zonder lawaai, op het 

Het milieu
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ontspannende ritme van de stap van het paard dat de 
aandacht van de wandelaars trekt en ineens zorgt voor een 
zachte bewustmaking voor het milieu. 

In het kader van 2 overheidsopdrachten voor rekening van 
Leefmilieu Brussel maken we wekelijks de vuilnisbakken in 
4 Brusselse parken (Rood Klooster, Seny, Tenreuken en 
Woluwe) en het Zoniënwoud leeg. De voorbereiding van 
de paarden, het span, het vertrek uit het Rood Klooster, het 
inzamelen van volle en plaatsen van lege zakken, het door-
kruisen van de stad via de straten en lanen, het opleiden 
van de grooms, menners, paarden… Deze ecologische 
missies houden een omvangrijke, doch realistische logistiek 
in. Vooral omdat de groene ruimten van Brussel de afgelo-
pen twee jaar stormenderhand zijn ingenomen door de 
stadsbewoners die het hard nodig hadden om een frisse 
neus te halen. Zoveel menselijke druk maakte het opzetten 
van extra rondes noodzakelijk. In mei en juni zijn we 48 keer 
uitgereden! Record te verslaan in 2022? 

Duwtjes in de rug 

Meer bepaald hebben we enkele bewoonbare ruimten 
gecreëerd voor de lokale wilde fauna. Het verdwijnen van 
de natuurlijke habitats die voor veel soorten nodig zijn, 
baart inderdaad steeds meer zorgen. Ons team heeft met 

de hulp van een deskundige verschillende schuilplaatsen 
voor hagedissen, egels, insecten en aardhommels gecre-
eerd en geïnstalleerd, en nestkasten voor zwaluwen en 
kwikstaarten geplaatst. 

Ook onze schapen dragen hun steentje bij. Van juni tot 
oktober onderhouden ze op behoedzame wijze een natuur-
lijke kalkrijke zone. Door te grazen voorkomen ze dat deze 
berm verwildert en zorgen ze ook voor een meer gediver-
sifieerde vegetatie. 

Heel kleine duwtjes in de rug allemaal, dat is waar. Maar 
zeggen ze niet dat kleine stroompjes grote rivieren maken? 
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W at rook het lekker die woensdag 28 oktober in 
het Rood Klooster… De lekkere geur van mest 
die zojuist is omgewoeld! Aaah, er was veel 

leven die dag op het erf van de boerderij. Tientallen 
mensen kwamen de mest ophalen die we twee keer per 
jaar gratis uitdelen. De 450 zakken die die middag vertrok-
ken, deden niet alleen onze onderrug goed. Deze dag is 
een onmisbaar evenement geworden voor een aantal 
tuiniers die dromen van mooie tomaten en grote salades. 
Maar het is niet alleen onze mesthoop die doet dromen, 
gelukkig maar…

Met onze boerderij, onze projecten, onze dieren helpen we 
deze prachtige plek, het Rood Klooster, tot leven te bren-
gen. Het doel zelf van de wandeling voor bepaalde families, 
de verrassing van de ontdekking voor anderen. Het is onze 
wens om de ontwikkeling van onze veestapel voorzichtig 
en op een evenwichtige manier voort te zetten. Onze 
dieren namen zelfs de rol van vedette op zich tijdens het 
“Festival Résilience” in juni van het “Théâtre de la Parole” 
dankzij verhalenvertelster Corinne, die het publiek meenam 
op een reis door hun weide en hun ingebeelde verhalen. 

Dankzij de periodes van vrijheid die in 2021 terugkwamen, 
konden we de gebeurtenissen die we hadden gemist 
opnieuw beleven. Bijvoorbeeld Het Rood Klooster-feest in 

september en de Dag van het Zoniënwoud in oktober. Bij 
deze gelegenheid kon het publiek de wol van onze scha-
pen bewerken, kreeg het een volledige rondleiding van de 
boerderij, demonstraties van bomen uitslepen, ritten met 
de paardenkar en zelfs een fototentoonstelling in het bos 
van onze paarden tijdens het werk. 

Het feestjaar werd afgesloten met de Kerstmarkt, een 
nieuwe formule, waar de Kerstman zich met het paarden-
span bij ons voegde en, net als het massaal toegestroomde 
publiek, kon genieten van onze verlichte binnenplaats met 
zijn mooie mobiele bar en artisanale fabricages in een 
kerst… sfeer. 

Dus ja, mest, kippen die overal rondlopen, ezels die te veel 
te eten krijgen (wandelaars!), Ardense trekpaarden in Brus-
sel, feestjes waar je al deze “beau monde” kunt ontdekken, 
ja, dat is leven, dat is een bonus voor de site! 

HET ROOD KLOOSTER 
TOT LEVEN BRENGEN
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A ctief op de site van het Rood Klooster willen we 
ook verbindingen leggen met de wijken om ons 
heen. We doorkruisen deze niet alleen als we met 

het paardenspan het vuil ophalen in de parken, nee, we 
trekken af en toe vanuit het Rood Klooster ook de stad in. 

Zo hebben onze ezels, Tic en Tac voor de kinderen, niet 
stilgezeten. Van juli tot oktober brachten ze een derde van 
hun tijd door in de Sint-Annawijk van Oudergem. Ze vraten 
er de oude pastoriegronden kaal zodat de gemeente 
Oudergem er moestuinen kon aanleggen. Ziedaar twee 
nieuwe buren voor de lokale bevolking die gedurende een 
trimester konden genieten van de hartverscheurende 
kreten van onze ezels die uit de schoot der aarde leken te 
komen (de kreten, niet onze ezels). En dat is niet alles, in 
december speelden onze lange oren hun mooiste rol van 
het jaar in de school in de wijk Blankedelle: Sinterklaas 
vergezellen tijdens het uitdelen van geschenken. Het rook 
er stevig naar wortelen…

Onze paarden zwierven ook door de straten van Sint-Anna 
en Transvaal. Om “paddenstoelenkits” te leveren die door 
ons team in het Rood Klooster waren klaargemaakt op stro. 
Heerlijke oesterzwammen om thuis te kweken dankzij 
lokale knowhow, alles geleverd op een ecologische en soci-
ale manier. Nauwelijks ruchtbaar gemaakt was elke produc-

tie in minder tijd uitverkocht dan nodig is om het aan te 
kondigen. En elke levering biedt een gelegenheid voor 
warme uitwisselingsmomenten tussen de bewoners en ons 
inclusieve team, dat erg trots is op zijn product en zijn trans-
portmiddel! 

Het openstaan voor de buitenwereld is des te intenser 
wanneer dit gericht is op de senioren van de naburige resi-
denties van het Rood Klooster. De eerste keer dat we terug 
met het span een groep konden ophalen aan de residentie 
Koningin Fabiola, slaakten we allen een zucht van verlich-
ting na zo een lange tijd van isolement. Het creëren van 
deze “brug” tussen deze residenties en de binnenplaats 
van de boerderij waar we samen een hapje eten, is net zo 
vervreemdend en verfrissend als de brug tussen de gene-
raties en de tijdperken die zich tijdens deze aangename 
middagen vermengen. 

Buiten de tijd, dat is wat we ook tijdens de autoloze dag 
aanbieden door deel te nemen aan het mobiliteitsdorp, dit 
jaar in de wijk Sain-Julien in Oudergem. Daar brengen we 
de middag door met twee van onze paarden om met het 
span stadsbewoners rond te rijden die hun auto hebben 
laten staan voor een heilzame dag. 

OPENSTAAN VOOR 
DE BUITENWERELD
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W e hebben misschien geen kippen met gouden 
eieren of spaarvarkens op onze boerderij, maar 
dat weerhoudt ons er niet van om jaar na jaar 

een solide en stabiel project op te bouwen.

De talrijke activiteiten en doelstellingen van onze vereni-
ging komen tot uiting in de diversiteit van onze inkomsten. 

30% hiervan is afkomstig uit de inkomsten van onze activi-
teiten, dat is een percentage van het eigen vermogen dat 
we al 11 jaar hebben kunnen behouden en waar we erg trots 
op zijn. Het grootste deel komt van onze dienstverlening in 
groene ruimten (overheidsopdrachten), de rest komt van 
onze educatieve activiteiten en de verschillende evene-
menten waaraan we deelnemen. Alles wordt volledig 
geherinvesteerd in de sociale doelstellingen van Paard en 
Bos.
 
70% komt van werkgelegenheidssteun, subsidies en het 
laatste procentje van giften. Deze helpen en ondersteunen 
ons al jaren bij de ontwikkeling van onze activiteiten. Dit zijn 
telkens opnieuw genereuze gebaren die onze werking vali-
deren en ons, indien nodig, bewijzen dat deze zinvol is. 

FINANCIERING

dank u 
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Plus infos & photos

www.chevaletforet.be

De dienst PHARE, (COCOF), de administratie die mensen met een 
handicap in Brussel helpt, ondersteunt ons financieel om ons project 
voor sociale integratie een permanent karakter te geven. In 2021 nam 
zijn hulp aanzienlijk toe (33% van onze financiering) na de Pact-goed-
keuring die we verkregen. Dit weerspiegelt de ontwikkeling van ons 
sociaal project dat in de loop der jaren het hart van onze vereniging is 
geworden. 

Bovenop de financiële steun geeft de gemeente Oudergem ons al 
bijna 20 jaar logistieke bijstand en zorgt jaar na jaar voor een beter 
aangepaste infrastructuur. 

Elk jaar volgen onze werknemers een hele reeks opleidingen. APEF 
neemt een deel van de financiering daarvan op zich, waardoor onze vzw 
haar competenties verder kan uitbreiden. 

Door de financiële steun voor onze milieu-educatieve acties, door het 
beschikbaar stellen van weiden en essentiële logistieke hulp stelt Leef-
milieu Brussel ons in staat een gediversifieerd aanbod van activiteiten 
aan te bieden op de site van het Rood Klooster en in het Zoniënwoud. 

Via zijn loonondersteuning draagt Actiris bij tot de ontwikkeling van 
ons project van sociale inclusie. Dit is het dertiende jaar dat Actiris ons 
steunt, niet alleen financieel, maar ook bij het opvolgen en aanwerven 
van nieuwe werknemers. 



paard & bos vzw
Rood-Kloosterstraat 5 
B-1160 Brussel 
tel./fax +32 2 660 67 07
gsm +32 474 074 183
info@chevaletforet.be
www.chevaletforet.be

bank BE86 6528 1816 2750

KBO 0471 767 121 – RPP Brussel
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www.inoctavo.be
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Luc Foulon
luc@chevaletforet.be

raad van bestuur
Bruno Vermeiren
Marie-Christine Lahaye
Sergio Di Virgilio


