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VOORWOORD

2020… Het jaar dat alles anders werd…
Ook op kodiel moesten we ons aanpassen aan de realiteit van de corona-crisis. Dit bijzondere
jaar had voor onze werking gevolgen op verschillende vlakken:
•

Van half maart tot eind juni was de werking gesloten. Ook tijdens de tweede
lockdown werden de activiteiten vanaf november tot het eindejaar noodgedwongen
stilgelegd.
Tussen deze twee perioden was de werking geopend, maar slechts één maal per week
en voor een beperkte groep.
Omdat de plaatsen beperkt waren moesten we voor het eerst in ons bestaan vragen aan
deelnemers om zich vooraf in te schrijven en om te verwittigen indien ze niet konden
komen. Er werd een beurtrol geïnstalleerd.
Bij de opstart van kodiel in 2001 was het een bewuste keuze om niet op deze manier te
werken. Vragen aan mensen om op voorhand een plaats te reserveren vonden we
immers drempelverhogend en niet haalbaar voor de meest kwetsbare mensen. Corona
verplichte ons, tijdelijk weliswaar, dit op een andere manier aan te pakken.
Ook was het zo dat we omwille van de contacttracing niet meer anders konden dan
mensen achter hun voor- en familienaam vragen. Bij de opstart van Kodiel is er
bewust voor gekozen om mensen hun volledige identiteit niet te vragen, enkel een
naam waarop iemand wenste aangesproken te worden. De reden was ook hier om de
drempel laag te houden. Het kan immers gebeuren dat mensen die op straat leven
redenen hebben om hun volledige identiteit niet te willen geven (niet de juiste
verblijfsdocumenten, problemen met politie-of justitie, …)
Aangezien de laagdrempeligheid op Kodiel heel hoog in het vaandel gedragen wordt,
is dit niet het ‘nieuwe normaal’, en zal dit zodra het kan terug op onze manier
verlopen.

•

De tijd dat de werking stil lag hebben we niet stilgezeten.
Op Kodiel werden de ramen en deuren herschilderd met de financiële steun van Cera.
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Ook op de boerderij werden allerlei onderhoudswerken uitgevoerd.
Het visvijvertje werd vervangen door een gezellig terras met water ornament.

Voor deelnemers die het graag wat rustiger aan doen is dit een leuk plekje geworden.
Het alom bekende ‘rokerskot’ biedt nog steeds beschutting tegen regen en wind, maar
bij aangenaam weer is dit terrasje voor veel deelnemers echt een plaats om tot rust te
komen. Het terras, dat nu centraler in de tuin ligt maakt dat er meer contact is met de
mensen die bezig zijn met de dierenverzorging. Anders dan het rokerskot zit men hier
tussen de dieren. De katten laten hierbij geen kans voorbij gaan om zich te nestelen op
de schoot van eenieder die zich op het terras durft te installeren.
Ook werd er een nieuwe bloembak op hoogte geïnstalleerd. We merkten immers dat
veel deelnemers er enorm van genieten als ze naast het fruit uit de tuin en de groenten
die gekweekt worden, ook eens voor iemand een bloemetje kunnen mee nemen.
De chalet in de bessentuin kreeg ook een nieuw fris kleurtje.

•

Ook op inhoudelijk vlak werden er een aantal wijzigingen doorgevoerd.

Sinds de opstart van Kodiel was de namiddagactiviteit het omgaan met paarden.
Deelnemers die durfden mochten op het paard rijden, anderen kozen voor een ritje met de
huifkar. We merkten dat de laatste jaren, mede doordat de vaste deelnemers steeds
beperkter werden in hun fysieke en mentale mogelijkheden, steeds minden mensen kozen
voor het paardrijden.
Daarnaast is het ook een gegeven dat het verkeer steeds minder paardvriendelijk wordt,
waardoor rijden met deze kwetsbare mensen op de openbare weg toch steeds risicovoller
werd en dat we deze activiteit zouden afbouwen.
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We hebben dan besloten om voor het trekpaard en één fjord een andere goede thuis te
zoeken.
De andere fjord wordt nog steeds ingezet om de kleine huifkar te trekken.
Hierdoor werd er ruimte gecreëerd voor andere mogelijke namiddag-activiteiten. Hierover
meer bij de beschrijving van het aanbod.

• Ook de idee om van Kodiel op langere termijn een duurzaam project te maken werd
verder uitgewerkt.
Sinds 2019 werd er met Kodiel naar partners gezocht. We stelden ons immers de vraag,
aangezien en een hele infrastructuur voorhanden is, zowel het huis als de
kleinveeboerderij, of we andere organisaties ook niet kunnen laten genieten van de
mogelijkheid om met hun doelgroepen aan de activiteiten deel te nemen.
Het zoeken van partners om samen de werking verder te zetten bleek ook van belang om
het project op lange termijn te laten voortbestaan.
Sinds 1 september is er een samenwerkingsovereenkomst met het daghospitaal psychiatrie
van OLV Asse. Twee dagen per week komen patiënten een dag naar Kodiel. Dit is een
proefproject voor één jaar.
Daarnaast blijft de oorspronkelijke doelgroep uiteraard welkom, maar werd dit wel
beperkt tot één dag per week.
• Van bij de opstart van kodiel werd er jaarlijks een trektocht georganiseerd voor de
meest trouwe deelnemers, voor velen het hoogtepunt van het jaar. Hedwig bestuurde het
gespan, en de trektocht werd mee onderteund door twee of drie vrijwilligers. Maureen
deed de logisitieke ondersteuning van de trektocht door dagelijks de voorbereide maaltijd
ter plaatse te brengen en stand-by te zijn voor ondersteuning allerhande.
Enkele jaren geleden werd voor de organisatie van deze trektocht een zelf-ontworpen
woonwagen gebouwd.
Toen Hedwig in 2019 zijn activiteiten op kodiel heeft moeten stopzetten werd een
alternatieve vakantie voorzien zonder de paarden. Voor de deelnemers bleek dit een
volwaardig alternatief, voor het huidige team een meer haalbare kaart.
We realiseerden ons, met spijt in het hart, dat het organiseren van een meerdaagse
trektocht zoals dit vroeger gebeurde, nu niet meer haalbaar was. Even werd daarom zelfs
overwogen om onze woonwagen te verkopen.
Maar ook hier besliste corona dat het anders zou lopen. De activiteiten op Kodiel gaan
door op verschillende locaties. We verplaatsen ons hiervoor met een minibus voor 8
personen, waarin het onmogelijk is om afstand te bewaren. Gedurende de zomermaanden
werd de open huifkar achter de tractor gehangen, waardoor er meer ruimte was om alles
veilig te laten verlopen. We realiseerden ons snel dat dit geen oplossing zou zijn bij
kouder weer. Maar de woonwagen waarin iedereen beschermd tegen regen en wind en
toch op veilige afstand kan zitten is dit wel. Met een kleine aanpassing konden we dus
onze woonwagen een nieuwe functie geven.
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In dit werkingsverslag wordt een overzicht gegeven van het aanbod. Daaropvolgend
vermelden we wie in welke functie meewerkte. Verder belichten we de
samenwerkingsverbanden, de verschillende vormen van overleg en vorming. Ook willen we
onze ideeën over de toekomst van Kodiel delen.
Aangezien de werking omwille van de corona-maatregelen slechts 33 dagen geopend was in
2020 lijkt het ons niet zinvol om gedetailleerde cijfergegevens weer te geven.
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I De werking.
A. Het aanbod
In de voormiddag kan wie dit wenst mee naar de boerderij. Sommige deelnemers verkiezen,
vaak afhankelijk van het weer, om op Kodiel te blijven. Zij die dit wensen kunnen dan helpen
met het dekken van de tafels voor het middagmaal. Soms blijft een van de begeleidsters in de
voormiddag eveneens op Kodiel en worden er garelen ingevet, een gezelschapsspel gespeeld
of wat gepraat.
Na het middagmaal beginnen we aan de namiddag-activiteiten. Vaak is er keuze tussen zowel
een kook-activiteit als een activiteit met de dieren.

1 De boerderij:
Dieren beoordelen of veroordelen niet. Ze gaan in interactie met de mensen die hen verzorgen
en voelen warm en zacht aan bij fysiek contact. Ze zijn een dankbare hefboom om kwetsbare
mensen, op een voor hen niet bedreigende wijze, te bereiken. In zulke context mogen actief
zijn biedt hen voldoening, het wekt passie op en vergroot hun zelfvertrouwen. Daarom zorgen
we voor een zo groot mogelijke waaier van verschillende dieren die op een rustige manier met
mensen omgaan.
Naast het verzorgen en omgaan met de dieren kan ook aan andere verwachtingen voldaan
worden: eens weg zijn uit de dagdagelijkse sleur, een plaats waar je aangename sociale
contacten kan vinden, of je ontspannen in een gemoedelijke sfeer.
Nog andere mogelijkheden worden ook verder in dit verslag beschreven.

De dieren (kleinveeboerderij op Terlinden):
We houden drie gecastreerde geitenbokken. Naast hun verzorging hebben ze vooral een
animatiefunctie door hun aanleg voor agility oefeningen.
De Zeboe koe vormt troep met de geiten. Ze is klein van gestalte en rustig in de omgang met
mensen.
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In de bessentuin vinden we een grote verscheidenheid aan kleinere dieren. Bij de aanschaf van
dieren wordt er veel aandacht besteedt aan hun aanleg om niet angstig te worden als ze
benaderd worden door mensen.
Bij de ingang is er een chalet die bewoond wordt door twee ‘allemandsvrienden’ katten. Het
voedsel voor de verschillende dieren wordt hier klaargezet in bakjes, die elk voorzien zijn van
een foto van het respectievelijk dier waarvoor het voeder dient. Zo kunnen mensen die niet
kunnen lezen of een andere taal spreken duidelijk zien voor wie welk voeder bestemd is.
Tevens maakt het op voorhand klaarzetten van de bakjes het de deelnemers gemakkelijker om
de juiste hoeveelheid te kunnen geven.

Naast de chalet is er het nieuwe terras dat beschreven werd bij de inleiding.
De tuin is verdeeld in verschillende percelen. Er leven konijnen, cavia’s, eenden, en kippen,
sierfazanten en een kalkoen. Zij houden het geheel onkruidvrij.
De dieren leven in ruime hokken. Waar mogelijk worden deze hokken op hoogte gemaakt,
omdat het voor sommige deelnemers fysisch niet mogelijk is een hok uit te kuisen dat zich op
de grond bevindt.
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De volière, met een variatie van kleine vogelsoorten staat centraal in de tuin.

De twee minivarkens hebben een aparte buitenloop met schuthok.

Dit gezellig en rustig plekje is begroeid met bessenstruiken en kleine fruitbomen.
Aansluitend aan de bessentuin hebben de geiten en koe hun schuilhok voor ’s nachts. .
Aan de andere zijde grenst het tuintje aan het agilitypark voor geiten. Hier wordt het gras kort
gehouden door wat sierkippen.
Op de boerderij is het nodige materiaal aanwezig voor de verzorging en onderhoud van de
dieren en de bessentuin. Voor de deelnemers voorzien we regenkledij, warme vesten,
handschoenen en rubberen laarzen of klompen.
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Naast het padje dat leidt naar de tuin is er een hutje dat ingericht is als ‘zitruimte’. Er is
beschutting tegen regen en wind, er staan enkele comfortabele zetels, er is een kleine volière.
Een aantal mensen die niet naar de boerderij komen om taakjes uit te voeren, maar er toch
graag bij zijn, vinden in deze ruimte wat rust.

Op alle momenten van de dag is de hond des huizes aanwezig. Ze toont ’s morgens als de
mensen binnenkomen haar blijheid aan wie er geraakt is, gaat mee naar de boerderij om wat
in de weg te lopen, wacht tijdens het middagmaal braaf tot als er iemand iets lekkers op de
grond laat vallen en gaat namiddag mee op wandeling.

Ondanks de aantrek die de dieren hebben op de meeste van de deelnemers, zijn er ook een
aantal deelnemers die wat onwennig zijn in de nabijheid van dieren. Enkelen onder hen
verkiezen het zeer kleinschalig kweken van groenten en fruit.
We installeerden een bak op hoogte omdat het werken op de grond voor velen fysisch te
belastend is. Hier kweekten we aardbeien, ajuintjes, radijsjes en snijbloemen. Ook plantten we
enkele tomatenstruiken.
In de bessentuin werden door dezelfde deelnemers de bessenstruiken verzorgd. Het fruit en de
groenten die dit werk voortbracht, werden ’s middags op Kodiel bij de maaltijd geserveerd,
gebruikt bij een kookactiviteit of konden door de deelnemers meegenomen worden. Voor
velen bleek dit een grote stimulans.
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.
Op geen enkel moment wordt de druk om de boerderij draaiende te houden bij de deelnemers
gelegd. Zij kunnen vrij kiezen welke taak zij graag uitvoeren en waar zij het meeste
voldoening uit halen.
De zorg dat de dieren de juiste verzorging krijgen is de verantwoordelijkheid van de
medewerkers.
2. Andere activiteiten:
• De verschillende ruimtes in het gebouw aan de Molenbaan bieden heel wat
mogelijkheden

Wie zin heeft kan een kaartje leggen, een gezelschapsspel spelen, een krant lezen, gewoon
wat gezellig samenzijn, of napraten over de belevenissen van de afgelopen dag.
De ontmoetingsruimte is hiervoor de ideale plek. ’s Middags wordt de boterhammenmaaltijd
er opgediend.
Bij mooi weer is er heel wat buitenruimte op de koer en de aanpalende weide. Tijdens de
zomermaanden werden er picknicktafels op de koer gezet zodat de werking volgens de
corona-maatregelen kon verder gezet worden.
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• Naast een goed ingerichte keuken is er een werkruimte waar een kookactiviteit kan
doorgaan.

Gedurende 16 jaar werd er op Kodiel elke dinsdag brood gebakken. Onze vrijwilliger Herman
heeft dit al deze jaren met hart en ziel samen met onze deelnemers gedaan, en is nu toe aan
een welverdiend pensioen.
Het broodbakken was altijd een activiteit die velen erg waardeerden, een leuke sfeer in huis
met zich mee bracht en bovendien een leuk alternatief was bij slecht weer. Daarom leek het
ons geen goed idee om deze activiteit stop te zetten, maar kozen we eerder voor een
‘algemene kookactiviteit’.
We trachten hierbij eenvoudige dingen klaar te maken: het fruit uit de tuin wordt verwerkt tot
yoghurt of confituur, we maken samen met de deelnemers soep die dan wordt ingevroren tot
als ze de volgende keer komen, of er wordt al eens iets eenvoudigs gebakken. We merken dat
enkele mensen steeds opnieuw voor deze kookactiviteit kiezen.
• Zoals reeds vermeld in de inleiding werd de paardrij-activiteit afgebouwd. Wel is het
zo dat er door velen als namiddag-activiteit nog vaak voor een ritje met de huifkar gekozen
wordt. Soms wordt het paard voor de huifkar ingespannen, soms wordt er voor het ezeltje
gekozen.
Bij het ezeltje is er tevens de mogelijkheid om zelf te leren mennen. Dit gebeurd op een
veilige en diervriendelijke manier. De persoon die leert sturen doet dit met leidsels verbonden
aan een touwhalster, de begeleider zit er naast met de leidsels die aan het bit verbonden zijn.
Het ezeltje laat zich volledig besturen op het touwhalster (wat voor haar veel minder
ingrijpend is dan bestuurd worden op het bit), de begeleider kan steeds ingrijpen waar nodig
op het bit. Het zelf leren mennen symboliseert ook ‘het stuur in eigen handen nemen’. Vaak
zijn de mensen die naar Kodiel komen gewoon dat anderen hun leven voor een stuk bepalen,
omdat ze een aantal dingen niet kunnen omwille van hun beperking. Hier kunnen ze even zelf
achter het stuur zitten.
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• We bieden onze deelnemers de mogelijkheid om te fietsen.
Heel wat deelnemers zijn op zoek naar mogelijkheden om zich fysisch eens goed te kunnen
uitleven. In de stad hangt hier veelal een fiks prijskaartje aan vast, en fietsen is er niet zonder
gevaar.
Op de rustige landwegen rond Kodiel kan dit op een veilige manier. Daarom zijn er een tiental
fietsen beschikbaar, zowel voor kinderen als voor volwassenen. Er zijn ook twee grote
driewielers voor mensen die hun evenwicht niet kunnen houden op een gewone fiets.
Sommige deelnemers krijgen voor het eerst de kans om te leren fietsen.

•

Ook wandelen op de rustige wegen rond Kodiel behoort tot de mogelijkheden.

Dit kan individueel of tijdens de activiteiten op de boerderij of met de paarden. Net zoals
het fietsen biedt het de mogelijkheid om zich wat af te zonderen van de drukte van het
groepsgebeuren.
Een activiteit waar velen graag aan deelnemen is het wandelen met de schaapjes. Er
werden drie handtamme schaapjes aangekocht die aangeleerd werden om aan de leiband
te lopen. Hun weide grenst aan buggenhout bos en de wandelingen gaan dan ook door in
het bos. Dit samen met het rustige tempo maakt dat dit een activiteit is die velen
aanspreekt.
Het feit dat vele wandelaars ons aanspreken over deze bijzondere activiteit en er hierdoor
toffe interacties ontstaan zien we als een meerwaarde.
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Ook wandelen met de ezels, de miniatuurpaardjes of het miniatuur-muildier zijn
mogelijke activiteiten.

3. De vakantie:
De deelnemers die gedurende het jaar het vaakst deelnemen worden uitgenodigd om drie
dagen mee op vakantie te gaan met Kodiel.
Dit jaar zou de vakantie doorgaan in domein Hoogveld in Zedelgem met onder meer een
uitstap naar Damme en naar de kust. Helaas waren we genoodzaakt om deze vakantie te
annuleren omwille van de corona-epidemie.
We hopen dat we de traditie van de jaarlijkse vakantie in het volgend werkjaar terug kunnen
laten doorgaan.

4 Het open karakter:
We trachten de nood aan sociaal contact te beantwoorden, en het gevoel van eenzaamheid dat
bij vele deelnemers leeft te verminderen. We doen dit door zoveel mogelijk spontane
contacten tussen deelnemers en bezoekers te laten plaatsvinden. Daarom is het belangrijk om
de boodschap te geven dat iedereen die samen met hen fijne momenten wil beleven, welkom
is. Uit reflecties van verschillende bezoekers kunnen we afleiden dat contacten met de
doelgroep hun kijk op thuislozen in positieve zin ombuigt en stigmatisering voorkomt.
Sommige deelnemers nemen zelf het initiatief om mensen uit hun omgeving uit te nodigen.
Hierdoor verwerven ze een bijzondere positie in hun eigen leefomgeving. De groep bezoekers
bestaat zowel uit kinderen als volwassenen.
De aanwezigheid van een vertrouwenspersoon (meestal begeleid(st)er uit doorverwijzende
organisatie) is voor vele deelnemers een hoogdag, waar ze met spanning naar uitkijken. Ze
grijpen de kans om te tonen wat ze aankunnen en realiseren tijdens de activiteiten.
Sinds enkele jaren vragen ook steeds meer deelnemers om hun verjaardag op Kodiel te
kunnen vieren samen met de andere deelnemers. Er wordt dan lekkers zoals pannenkoeken,
wafels of hotdogs voorzien.
Dit werkjaar werd onze visie om heel erg te investeren in het open karakter van Kodiel
omwille van de corona-maatregelen flink aan banden gelegd, maar ook dit zal niet ‘het
nieuwe normaal’ worden op Kodiel.
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De lokalen
Het uithangbord voor het “open karakter” is de ontmoetingsruimte. Heel wat dorpsgenoten
hebben nog heel toffe herinneringen aan de tijd dat het nog een dorpscafeetje was. Daardoor
is het sinds mensenheugenis een plaats waar iedereen welkom is. Om dit te behouden hebben
we de originele inrichting intact gelaten en ons beperkt tot het opfrissen van de ruimte.
De goed ingerichte keuken met bijhorende werkruimte biedt de mogelijkheid om, buiten de
normale activiteiten, eens een verjaardag, of ander feestje te organiseren.
De vroegere koeienstal werd ingericht als ruimte voor het paardengerief en plaats waar de
werkkleding ter beschikking is. De huifkarren staan beschermd onder het afdak, dat tijdens de
zomer een aangename schaduwplek biedt.
Het appartement
Dankzij sponsoring konden we destijds de eerste verdieping van het huis ombouwen tot een
volwaardig appartement. Het wordt bewoond door een doelgroepvrijwilliger. Hierdoor is er
een permanente aanwezigheid, die bijkomend waar nodig wat hulp kan bieden op de boerderij
of bij het onderhoud van het huis.
Deze woongelegenheid is geïntegreerd binnen de bestaande infrastructuur, maar autonoom
t.o.v. de andere lokalen. Hierdoor beschikken we over een woonvorm die de privacy van de
bewoner respecteert, maar tegelijk toelaat om een fijne binding te hebben met de werking.

B. Medewerk(st)ers
Het team
Projectverantwoordelijke:
Begeleidster:

Maureen Jordens
Kristien De Graeve

Dagelijks bestuur
Jo Geysen
Maureen Jordens
Vrijwillig(st)ers
Toeleiding deelnemers met openbaar vervoer: Serge Denis
Verzorgen van de maaltijd: Dirk Larivière
Broodbakken: Herman Larivière
Ondersteuning van de werking: Mary Vande Meulebroecke en Seppe Osselaer
Ondersteuning van de jaarlijkse vakantie: Tiny Laforce
Ondersteuning werk op de boerderij: Steve Bamberg
Bereiding van de soep: Lieve Meurisse
Webmaster: Eric Van der Jeugd
Doordat de vrijwilligers op verschillende momenten en plaatsen aanwezig zijn wordt de
werking in haar vele aspecten goed ondersteund.
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Herman, ‘den bakker’ gaf aan dat hij na de sluiting omwille van corona zijn wekelijkse
activiteit van brood bakken met de deelnemers niet meer op regelmatige basis kan verder
zetten. In ‘normale’ tijden zou dit de aanleiding zijn geweest voor een gezellige drink op
Kodiel, maar corona besliste hier anders over. We bedankten Herman voor zijn 16-jarige inzet
voor kodiel met een verrassingsontbijt.
We rekenen er op dat ‘onzen bakker’ weet dat hij altijd welkom is en dat zowel medewerkers
als de deelnemers het erg leuk zouden vinden als hij af en toe nog eens binnen springt.

C. Raad van bestuur en Algemene vergadering.
André Kiekens, voorzitter.
Mark Kiekens, penningmeester.
Jo Geysen, bestuurder.
Bart Van Cauwenberg, bestuurder.
Jan Dekelver, algemene vergadering.
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II Samenwerking, overleg en vorming.
Samenwerking:
Er is terugkoppeling naar de doorverwijzers. Via e-mail en telefoon worden de verschillende
teams op de hoogte gehouden van de wijzigingen in het aanbod. Ook op onze website is
permanent heel wat informatie over de werking en het aanbod te vinden.
De verantwoordelijke kan op vraag bij de organisaties langsgaan om feedback te geven en te
krijgen over de deelnemers en de activiteiten. Op deze momenten kan er ook kennis gemaakt
worden met nieuwe kandidaten.
Verschillende kandidaat-deelnemers hebben ook de vraag eerst samen met hun begeleid(st)er
te komen kennismaken met het aanbod, alvorens in de drukte van de groep terecht te komen.
Hier wordt dan graag tijd voor voorzien.
Vorming en overleg
Zowel intern als extern wisselen we informatie uit met de bedoeling het aanbod te verbeteren
en nog beter af te stemmen op de doelgroep. In deze context is er permanent aandacht om
kennis op te doen omtrent omgaan en verzorgen van de dieren. De relatie tussen mens en dier
staat hierbij centraal.
We ontvangen medewerkers en/of cliënten van organisaties die wensen kennis te maken met
het aanbod of op studiebezoek willen komen.
Zowel leerlingen uit het ASO als studenten uit hogere opleidingen komen voor korte stages
een tijdje meewerken.
Regelmatig zijn er interne evaluaties en opvolging met de medewerk(st)er i.v.m. de
omkadering van de deelnemers, de methodiek en didactiek.
Kodiel wordt geleid vanuit het dagelijks bestuur en de Raad van bestuur.
Daarnaast is er tevens een sterke binding met Beschut vzw.
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III Evolutie en vooruitzichten.
• Sinds 1 september loopt er een proefproject in samenwerking met het daghospitaal van
OLV Asse. Het proefproject loopt tot eind augustus 2021. We hopen dat we er verder in
slagen om de doelstellingen van het daghospitaal en de eigenheid van de werking van Kodiel
op elkaar af te stemmen.
Ook blijkt er nog steeds interesse van andere organisaties om gebruik te maken van de
infrastructuur en know-how van kodiel. We bekijken in het komende werkjaar of er nog
andere samenwerkingen mogelijk zijn.
• Steeds meer projecten werken een aanbod uit rond asinotherapie. Aangezien hieruit
blijkt dat het werken met ezels op mensen met zeer uiteenlopende problematieken een heel
gunstig effect heeft willen we met onze drie ezels hierin ook evolueren. Ook vrijheidsdressuur
met ezels zal verder uitgewerkt worden.
• We hopen in het ‘na-corona-tijdperk’ iets te kunnen organiseren om onze deelnemer
terug samen te brengen. Wanneer dit zal kunnen hangt uiteraard niet van ons af. Of we al
terug samen op vakantie zullen kunnen gaan in het nieuwe werkjaar of dat we ons eerder
zullen moeten richten op een andere manier van terug samen komen zal de pandemie bepalen,
maar ook vanuit kodiel zal er gestreefd worden om de deelnemers terug iets te geven om naar
uit te kijken.
We bewonderen hierbij ook het geduld dat de deelnemers toonden. Hun niet-aflatende vraag
om te mogen terug komen en hun frustratie dat we geen concrete datum voor heropstart
kunnen geven bevestigd ons dat Kodiel een grote betekenis in hun leven heeft.
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Dankwoord
Bedankt Cera voor de financiële ondersteuning ‘Kodiel in de verf’ voor het herschilderen van
onze ramen en deuren.
Bedankt Lions Brussel – Munt voor de financiële ondersteuning voor de dierenzorg tijdens de
sluiting omwille van de corona-maatregelen. Bedankt Bart van Cauwenberghe om dit in orde
te brengen.
Bedankt KBC waar wij in het kader van hun solidariteitsactie een financiële ondersteuning
ontvingen voor het vernieuwen van de ingebouwde banken in het café om deze corona-proof
te maken. Bedankt Willy Dours om ons hierin te steunen.
Bedankt DVV Robberechts voor de financiële ondersteuning voor onze verzekering vzw
Cover
Bedankt Ingrid en Paul Janssens-Hoolants voor de financiële ondersteuning om onze oude
ezel Taroudan een leuke oude dag te kunnen bezorgen
Bedankt Hanna Van Laethem voor het dragen van de kosten voor de hoefsmid van Taroudan
Bedankt Gery Dom om in samenwerking met Josmoto en motorvrienden Jopi vol te houden
om ondanks de corona-maatregelen een motorrit ten voordele van Kodiel trachten te
organiseren. Hopelijk lukt het in 2021.
Bedankt Mirella Dom voor de koekjes-verkoop ten voordele van Kodiel.
Bedankt aan dierenartsenpraktijk Cloots voor hun actie ‘Jingle Balls’ ten voordele van kodiel.
Bedankt aan school Ten bos in Peisegem voor hun actie ten voordele van Kodiel.
Bedankt aan drankencentrale de bierschuur in Peizegem voor de gift van mineraalwater.
Bedankt aan Chantel Desmedt voor het ter beschikking stellen van weiden.
Bedankt aan de fam Geeroms voor het drinkwater voor de dieren.
Bedankt aan abdij Maria Mediatrix voor hun steun al vanaf het prille begin van Kodiel.
Bedankt fam Dom-Leonard voor de finaciële ondersteuning
Bedankt fam Jordens-Boes voor de financiële ondersteuning
Bedankt fam Larivière- Larivière voor de finaciële ondersteuning
Bedankt Els L. voor de financiële ondersteuning
Gedurende maanden probeerden we te achterhalen wie de ‘anonieme broodgeefster’ was die
regelmatig oud brood voor de dieren aan de achterdeur van Kodiel achter liet. Ze werd
uiteindelijk ontmaskerd als onze buurvrouw Annemie. Bedankt!
19

Dank aan alle sympathisanten.
Dank aan allen die Kodiel steunen via onze jaarlijkse wijnactie en in het bijzonder aan zij die
zich inzetten voor de verkoop.

Speciale dank gaat naar de vrijwilligers van Kodiel.
-

-

-

-

Bedankt Mary voor je enthousiasme waarmee je onze deelnemers ondersteund. We
waarderen ook je ondersteuning met ‘alles’ tijdens de periode dat de werking gesloten
was omwille van corona.
Bedankt Seppe voor de leuke sfeer die je meebrengt tijdens de Kodiel-dagen. Ook
tijdens de sluiting omwille van corona was je niet te houden om te komen helpen bij
extra werkjes.
Bedankt Tiny omdat je klaar stond om ook dit jaar mee de vakantie te begeleiden. We
hopen op betere tijden.
Bedankt Serge om de mensen die de weg nog niet zo goed kennen te begeleiden op de
bus.
Bedankt Dirk voor het bereiden van de maaltijd en het warme contact met de
deelnemers.
Bedankt Herman voor het vele jaren brood bakken met onze deelnemers. Vanuit allen
die je ooit de kans hebt geboden om zelf brood te maken willen we je heel erg
bedanken.
Bedankt Lieve voor het bereiden van de soep, ook al viel ook dit met corona een
beetje in de soep.
Bedankt Lindsy voor bij te springen bij de verzorging van de dieren.
Bedankt Eric voor de mooie website en voor aan alles te denken wat Maureen er
vergeet op te zetten.

Dank aan alle mensen van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering voor de manier
waarop zij kodiel besturen.
Speciale dank aan Mark, jo, André en Jan om Kodiel niet los te laten.
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