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VOORWOORD  

 

 

2021… het jaar dat het precies 20 jaar geleden is dat we de eerste deelnemers mochten 

verwelkomen op Kodiel. Omdat er naast dit wereldnieuws nog ander nieuws was (iets over 

een pandemie of zo) konden we dit niet uitgebreid vieren. We hopen dit binnen 4,5 jaar wel 

te doen, als we 25 kaarsjes mogen uitblazen.  

 

In deel 1 wordt er wat meer info gegeven over de nieuwe samenwerkingsverbanden die 

sinds 2020 zijn opgestart. Voor ons is het altijd heel belangrijk geweest dat Kodiel ook 

binnen deze projecten zijn eigenheid kan bewaren. Het specifieke van onze werking lichten 

we dan ook graag toe.  

In deel 2 geven we meer uitleg over de werking. 

Deel 3 gaat over onze evolutie en vooruitzichten.  

We besluiten met de mensen en organisaties die ons steunden in 2021 te bedanken.  

 

De thuislozenwerking was gesloten tot en met mei omwille van de corona-maatregelen. 

Vanaf juni zijn er terug deelnemers kunnen komen, maar telkens in kleine groepjes.  

Aangezien de thuislozenwerking hierdoor slechts 28 dagen en beperkt geopend was in 2021 

lijkt het ons niet zinvol om gedetailleerde cijfergegevens weer te geven.  

De werkingen in het kader van de nieuwe samenwerkingsverbanden zijn gewoon blijven 

doorlopen.  
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Deel 1: nieuwe samenwerkingsverbanden 

 

A. Voorstelling van de verschillende partners:  

 

Zoals in de voorbije werkingsverslagen werd vermeld zijn we met Kodiel sinds 2019 op zoek 

gegaan naar partners, organisaties die graag ook gebruik willen maken van het aanbod op 

Kodiel.  

 

• Daghospitaal psychiatrie OLV Asse 

 

Sinds september 2020 is er een samenwerkingsovereenkomst met het daghospitaal 

psychiatrie van OLV Asse.  

Het daghospitaal biedt een gestructureerd therapeutisch programma aan voor mensen die 

omwille van psychische moeilijkheden het gevoel hebben vast te lopen in het dagelijks leven.  

Patiënten die gevolgd worden in het daghospitaal kunnen  één of twee dagen per week naar 

Kodiel komen. Binnen deze samenwerking ligt het accent voornamelijk op het  contact met 

dieren. Naast de dierenverzorging in de voormiddag wordt er in de namiddag vaak gekozen 

voor een wandeling met de hond, ezels, de muildieren of  de miniatuurpaardjes. Naast de 

rustige wandelwegen rond Kodiel kiezen we voor deze activiteit ook vaak voor Buggenhout 

bos. De weide die ter beschikking wordt gesteld voor Kodiel aan het bos is hier een extra 

troef. Van aan de weide werd een rechtstreekse doorgang gemaakt naar het bos. 

Deelnemers ervaren de wandelingen met de dieren in het bos als zeer rustgevend. De 

spontane contacten die ontstaan met andere wandelaars zien we als een meerwaarde.  

 

• Psycho-sociaal revalidatiecentrum Perron 70 te Asse 

 

Sinds juli 2021 komen ook deelnemers van het psychosociaal revalidatiecentrum Perron 70 

in Asse naar Kodiel.  

Perron 70 biedt mensen die omwille van een psychische kwetsbaarheid vaardigheden 

verloren hebben of nooit aangeleerd hebben de kans om hierin te groeien. Zij bieden een 

aantal modules aan om vaardigheden aan te leren of te versterken. Eén van hun modules is 

buitenwerk. Deze module gaat door op Kodiel.  

Binnen deze samenwerking worden deelnemers aangemoedigd om een aantal taken aan te 

leren. Naast de verzorging van de dieren en het proper houden van de hokken en stallen zijn 

er op een boerderij altijd wel klussen te doen: kuisen van tractor, woonwagen, paardenvan 

of minibus, proper houden van de koer, kleine schilderwerken, proper houden van de 

bessentuin, snoeien, onderhoud weiden, … 



3 

 

Daarnaast worden deelnemers ook gestimuleerd om mee te werken aan het fietsatelier. Bij 

slecht weer wordt er al eens een kookactiviteit gedaan of worden de garelen ingevet.  

Creatieve input van de deelnemers wordt ten zeerste aangemoedigd, maar er is eveneens de 

mogelijkheid om even te vertragen en toch te kiezen voor een verzorgingsmoment van de 

dieren, of een wandeling. Het programma wordt individueel afgestemd, en beantwoord aan 

de persoonlijke fysische en psychische belastbaarheid van de deelnemers op die specifieke 

dag. 

 

• Tuinbouwschool Merchtem 

 

Daarnaast is de samenwerking met onze overburen van de tuinbouwschool wat intenser 

geworden in het laatste jaar.  

De tuinbouwschool heeft een aantal werkplaatsen om hun leerlingen de mogelijkheid te 

bieden om op boerderijen een aantal taken aan te leren. Met de tuinbouwschool kwamen 

we overeen dat Kodiel een rol kan spelen in leerlingen te laten bijleren over ‘het omgaan 

met paarden en ezels’.  

Daarnaast kan het ook gebeuren dat als er onderhoudswerken op weiden van Kodiel moeten 

gebeuren klassen hiervoor ingeschakeld worden.  

 

• Besluit 

Naast deze samenwerkingsverbanden blijft de werking voor onze oorspronkelijke doelgroep, 

de thuislozen, nog steeds een dag per week geopend.  

Het feit dat de verschillende werkingen naast elkaar bestaan met verschillende accenten 

heeft een aantal voordelen.  

- In het 20-jarig bestaan van Kodiel is er een hele infrastructuur en know-how 

ontwikkeld. We zijn verheugd dat dit ook voor andere doelgroepen een meerwaarde 

kan zijn.  

- Omdat bij de samenwerking met Perron 70 het accent ligt op vaardigheden aanleren 

nemen zij een aantal taken die horen bij het runnen van de boerderij op zich.  

Ook hebben de andere groepen er baat bij dat zij de boerderij en de voertuigen 

netjes houden. Bovendien zullen de fietsen door deze samenwerking ook vlugger 

hersteld worden.  

- Ook zien we het als een mogelijkheid dat deelnemers die via Perron 70 of het 

daghospitaal komen na hun traject zouden kunnen ingeschakeld worden als 

vrijwilliger binnen de thuislozenwerking of als hulp bij de dierenverzorging.  
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Een week op Kodiel ziet er momenteel als volgt uit: 

 

Maandag: Op afgesproken dagen komen leerlingen van de tuinbouwschool 

Dinsdag: daghospitaal psychiatrie OLV Asse 

Woensdag: thuislozenwerking 

Donderdag: Psychosociaal revalidatiecentrum Perron 70 

Vrijdag: daghospitaal psychiatrie OLV Asse 

 

B. Kodiel bewaart zijn eigenheid ook binnen deze samenwerkingsverbanden: 

 

De therapie van het dagelijkse leven: 

 

• Het dagelijkse leven:  

 

Een dag op Kodiel is samen de dieren eten geven, samen eten, samen de afwas doen, samen 

koken en smullen, samen leuke dingen doen, met anderen een leuke dag beleven.  

We geloven dat met gewone, dagdagelijkse en gezonde dingen bezig zijn en op het einde 

van de dag concluderen dat het goed was, een grote impact kan hebben op iemand zijn 

goed-voelen. Zeker als deze persoon in een moeilijke levensfase zit en worstelt met zichzelf.  

 

• Natuur 

De groene agrarische omgeving straalt rust uit. Rond Kodiel zijn er de rustige landwegen.  

Men heeft er een overvloed aan bewegingsruimte, men kan er een fietstochtje maken of 

eens gaan wandelen. Op de kleinveeboerderij kijken we uit op een groen open landschap. 

Daarnaast is onze weide die grenst aan Buggenhout bos nog een extra troef.   

Deelnemers beschrijven wat dit met hen doet met de volgende bewoordingen: herboren, 

rust in het hoofd, gezond moe, …  

 

• Dieren 

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 voldoening, wekt passie op en vergroot zelfvertrouwen. Daarom 
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zorgen we voor een zo groot mogelijke waaier van verschillende dieren die op een rustige 

manier met mensen omgaan.     

Er zijn grote en kleine dieren, sommigen  komen uitbundig naar je toe gelopen en bij 

anderen moet je voorzichtig toenadering zoeken. Door de variatie in de dieren die er zijn, 

heeft iedereen wel de mogelijkheid om een dier te vinden waar hij of zij zich comfortabel 

mee voelt. Stilaan ontstaan er terug gevoelens van vertrouwen, graag gezien worden, iets 

betekenen voor een ander.  

Dieren wekken allerlei gevoelens op: van angst, onzekerheid tot willen zorgen voor en 

liefhebben.  

Door het contact met dieren beogen we dat het bij deelnemers opnieuw passie opwekt en 

een doel om ’s morgens op te staan. Er ontstaat een dynamiek, een 

verantwoordelijkheidsgevoel dat hen opnieuw zin geeft om actief bezig te zijn.  

 

Naast het contact met dieren heeft ook activiteiten doen met dieren een positief effect op 

onze gasten. Voor velen is het een grote belevenis om te ontdekken dat ze vat hebben op 

een dier en bekwaam zijn om het te begeleiden, naar de weide te brengen, er mee te gaan 

wandelen, kunstjes laten doen of zelfs een dier sturen dat een karretje trekt.  Dit is namelijk 

in tegenstelling met hun eigen overtuiging dat ze geen controle hebben over hun eigen 

leven, weinig of niets zelf beheren en beslissen (al te vaak is dit de rol van andere mensen of 

diensten).  

 

• Open huis 

 

Kodiel heeft nooit een dienst willen zijn waar therapeutisch gewerkt worden met mensen 

met problemen. Kodiel is een open huis waar we proberen een leuke te beleven met de 

mensen die er op dat moment zijn.  

Het open karakter is belangrijk om de deelnemers op spontane wijze de kans te geven 

andere sociale contacten te hebben. De bezoekers krijgen een andere kijk op kwetsbare 

mensen in een aangename en ontspannen sfeer. Dit heeft een positief effect op het 

voorkomen van clichévorming.  
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Laagdrempeligheid 

 

Van bij de opstart heeft Kodiel altijd een huis willen zijn waar de meest kwetsbaren ‘er ook 

mogen zijn’. Door te werken met inschrijvingen, wachtlijsten, vaste openingsuren, verplichte 

aanwezigheden, zich moeten verantwoorden waarom hij of zij er vorige keer niet was, een 

hoge dagprijs, … zouden velen nooit hebben kunnen mee doen.  

Niet kunnen mee doen… een verhaal dat voor velen van ons gasten al heel hun leven zo is. Al 

van bij de aanvang is daarom binnen Kodiel gekozen voor een heel laagdrempelige werking 

waar geen structurele redenen zijn om mensen voor ons aanbod uit te sluiten.  

In de eerste plaats willen we dat Kodiel een gezonde en aangename plek is waar veel 

mensen graag naartoe komen. De motivatie of de problematiek spelen hierbij geen enkele 

rol en gesprekken hierrond zijn binnen onze werking geen meerwaarde.   

In dezelfde lijn is er op Kodiel nooit een vaststaand reglement geweest. We brengen samen 

met de gasten de dag door en met conflicten en ongewenst gedrag wordt omgegaan zoals 

daar in het dagelijkse leven, in gezinssituatie of overal waar mensen samen komen, mee 

wordt omgegaan.  

 

Non-directieve  aanpak 

 

Er is vanuit Kodiel een aanbod, een waaier aan activiteiten die mogelijk zijn . Gasten worden 

ook gestimuleerd om zelf initiatieven te nemen. Binnen het bestaande aanbod moedigen we 

onze gasten aan om op zoek te gaan naar datgene waar ze zich goed bij voelen.  

Dit blijkt heel divers te zijn: de dieren verzorgen, de kookvrijwilliger helpen de tafels dekken, 

het zware boerderijwerk, in de tuin tussen de dieren, zitten een tekening maken ,…  of er 

gewoon zijn.  

We zien het als onze taak om te zorgen dat er een aanbod is, het is aan de gasten om uit de 

aangeboden activiteiten datgene te kiezen waar ze zich het beste bij voelen. Er is geen 

ploegbaas die zegt wat moet en wat niet mag.  

De motivatie hierbij is ook voor iedereen anders. Voor sommigen doet het deugd om eens 

fysiek bezig te kunnen zijn, voor anderen heeft het contact met dieren een grote 

meerwaarde in zich goed voelen.  Sommigen vinden op Kodiel een antwoord in hun 

zoektocht naar ontspanning, de behoefte om er eens tussenuit te zijn en zo een nieuwe 

stimulans te vinden. 

Elke activiteit kan en mag beleefd worden als ontspanning, als bezigheid of vanuit een 

nieuwsgierigheid om iets te leren.  
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Non-verbale hulpverlening 

 

Veel gasten die naar Kodiel komen hebben het niet gemakkelijk om ‘het uit te leggen’. Velen 

hebben wel nood aan contact, maar zijn verbaal zwak.  

Een andere context zoals samen een box uitmesten, in het bos wandelend of tijdens een ritje 

op de huifkar, maakt het voor hen gemakkelijker om zich uit te drukken. Stiltes worden ook 

anders beleefd. Voor velen onder hen is de idee van een gesprek te hebben met een 

hulpverlener in een bureau al een obstakel.  

Binnen dit kader spelen de intellectuele en/of verbale mogelijkheden van de mensen geen 

enkele rol. Samen fijne dingen doen vereist geen uitvoerig overleg. 

 

Van de basis naar boven:  

 

Op Kodiel proberen we te kijken wat er aan de basis leeft. De dagelijkse werking is in de 

voorbije 20 jaar permanent aangepast aan noden die bij de doelgroep leefden en ideeën die 

bij het team groeiden om ons aanbod nog waardevoller te maken.  

De registratie van de meest gekozen activiteiten was hierbij steeds een objectieve 

parameter.  

Dit werd dan telkens teruggekoppeld naar de raad van bestuur die dan samen met de 

teamleden konden nagaan waar aanpassingen mogelijk waren.  

Deze manier van werken geeft enerzijds het voordeel dat je steeds heel nauw aansluit met 

wat leeft binnen de doelgroep.  

Anderzijds verhoogt het ook de arbeidsvreugde en de goesting om je er voor in te zetten.  

 

Een verhaal van geven en nemen:  

 

We proberen op Kodiel in een verhaal van ‘geven en nemen’ te stappen. Als je iets doet of 

iets geeft aan iemand anders uit appreciatie voor de ander komt er vaak op een of andere 

manier iets terug. Dit kan gaan van een goed gevoel, een wederdienst, het feit dat Kodiel 

hierdoor gewaardeerd wordt,…  

Bij deze manier van werken ervaren wij dat, in tegenstelling tot de gangbare ruilhandel met 

geld, veel meer voldoening is bij alle partijen. Vaak is er het gevoel dat wat je ‘terug krijgt’ 

veel groter is dan wat je investeert, dus net het omgekeerde dan wanneer je gewoon een 

prijs in geld betaalt.  

Deze manier van werken maakt dat Kodiel steeds heeft kunnen rekenen op een ploeg van 

vrijwilligers, dat er een gedreven raad van bestuur achter het project staat, dat Kodiel op een 

heel positieve manier geïntegreerd is in de buurt en dat we op een grote achterban van 

sympathisanten uit verschillende hoeken mogen rekenen.   
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Deel 2: 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 worden er garelen ingevet, een 

gezelschapsspel gespeeld of wat gepraat.  

Na het middagmaal zijn er verschillende activiteiten mogelijk, zowel met als zonder dieren.  

 

1. Voormiddag gaan we naar de boerderij:  

 

Voormiddag wordt er door de verschillende doelgroepen naar de boerderij gegaan, al liggen 

de accenten binnen de verschillende groepen anders.  

 

 

Elke dag wordt de basis-dierenverzorging samen met de deelnemers gedaan (dieren eten en 

drinken geven en de hokken die die dag dienen gekuist te worden)   

Bij de deelnemers van Perron wordt gekeken of er nog extra klussen kunnen gedaan 

worden: het padje en het terras in de tuin proper houden, de volière uitkuisen, de struiken 

snoeien, enz.  

Bij de deelnemers die komen via het daghospitaal psychiatrie van het OLV wordt het contact 

met de dieren extra gestimuleerd: de dieren strelen, borstelen, uit de hand voederen,… 

In de bessentuin vinden we een grote verscheidenheid aan kleinere dieren. Bij de aanschaf 

van dieren wordt er veel aandacht besteed 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 een ‘allemansvriend’ kat. 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. 
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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 terras met een waterornament waar het gezellig vertoeven is. Dit is een 

plaats waar gasten even tot rust kunnen komen, omringd door de kippen die onze bekertjes 

met drank omstoten, de hond die komt vragen om gestreeld te worden en de kat die van 

zodra je gaat zitten een plaatsje op je schoot probeert te bemachtigen.  

   

 

De tuin is verdeeld in verschillende percelen. Er leven konijnen, cavia’s, eenden, en kippen 

en sierfazanten. 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.  

We houden twee gecastreerde geitenbokken. Naast hun verzorging hebben ze vooral een 

animatiefunctie door hun aanleg voor agility oefeningen.  

De zeboe koe met wie ze hun weide delen is klein van gestalte en rustig in de omgang met 

mensen.  

Samen met twee bijzondere rassen van schapenbokken is dit een originele kudde van 

herkauwers.  
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Op de boerderij is het nodige materiaal aanwezig voor de verzorging van de dieren en hun 

hokken en het onderhoud van de bessentuin. Voor de deelnemers voorzien we regenkledij, 

warme vesten, handschoenen en rubberen laarzen of klompen. 

 

 

 

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. Op haar verjaardag is iedereen in 

de weer om een hondentaart klaar te maken.  
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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 werd ook een bloembak op hoogte gemaakt. Voor velen is het een 

bijzondere dag om eens een bloem te kunnen mee nemen voor bijvoorbeeld een kennis of 

een begeleidster.  

 

 

 

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.  

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.  
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2. Aanbod van activiteiten in de namiddag: 

 

De aangeboden activiteiten verschillen in de namiddag naargelang de groep die er die dag is.  

 

• De thuislozenwerking:  

Velen kijken  uit naar het ritje met de huifkar, getrokken door het fjordenpaard. Het feit dat 

Hedwig heeft aangeboden om terug te mennen met het paard werd door de deelnemers 

met veel jolijt onthaald. 

   

 

Binnen de thuislozenwerking merken we dat velen het aangenaam vinden om eens in een 

rustigere omgeving te zijn, buiten de drukte van de grootstad. Mensen mogen er gewoon bij 

zijn, genieten van de verhalen, eens weg  zijn uit de dagelijkse sleur en ontspannen in een 

gemoedelijke sfeer.  

Voor wie graag toch wat actiever is zijn er verschillende mogelijkheden.  

Een aantal mensen kiezen voor een 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.   
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We bieden onze deelnemers de mogelijkheid om te fietsen of te wandelen. 

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 vier 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. 

    

Soms wordt er zal eens een gezelschapsspel gespeeld. Regelmatig gebeurt het dat onze 

enthousiaste vrijwilligers de UNO-kaarten boven halen. Recent werd ook het darts-bord 

onder het stof gehaald. 

 

• Het daghospitaal 

Bij deze werking wordt door de deelnemers meestal gekozen voor een wandeling met de 

ezels, de miniatuurpaardjes of de muildieren.  

Eerst wordt er de tijd genomen om de dieren te borstelen: eerst met de borstel, nadien met 

de handen. 

Nadien gaan we op wandel. We kiezen voor verschillende locaties: de rustige landwegen 

rond Kodiel, Buggenhout bos en soms in de buurt van de kleinveeboerderij. 
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Een bijzondere gebeurtenis dit jaar was de geboorte van ons eerste muildier-veulen in de 

lente. Voor velen was het aftellen, uitkijken, hopen dat alles goed ging gaan en op 8 juni was 

‘Jackson van Kodiel’ er.  

 

 

Op niet te koude en natte dagen kunnen deelnemers op de weide aan het bos ook van een 

rustmomentje genieten in onze ‘snoezelruimte voor ezels’.  

We installeerden een aantal comfortabele tuinstoelen in de weide van de ezels aan de rand 

van het bos. We strooien hooi rond onze zetels en nemen plaats in de stoelen. De ezels 

komen rond ons staan, het monotone geluid van het gekauw van de ezels wordt als zeer 

rustgevend ervaren.  
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Af en toe wordt er ook gekozen voor een tochtje met de huifkar, getrokken door het ezeltje.  

 

 

 

• Perron 70: 

Voor de deelnemers van Perron 70 ligt het accent niet op het werken met dieren, maar 

worden er meer arbeidsgerichte activiteiten aangeboden. Hierin kunnen ze hun eigen 

talenten en passies weer ontdekken, maar ook werkpunten inoefenen in een veilige 

omgeving. Het kader van een zorgboerderij biedt ook extra troeven. Zo lijkt het werk dat 

wordt uitgevoerd in functie van de dieren, of zelfs in functie van een andere doelgroep, een 

extra stimulans te zijn om aan de slag te gaan. De deelnemers kunnen voldoening halen uit 

het gegeven dat ze bijdragen aan de samenleving. 

Binnen het gegeven van een boerderij zijn er tal van mogelijkheden. Hierbij wordt steeds 

rekening gehouden met de weersomstandigheden, de fysieke mogelijkheden van de 

deelnemers op dat moment en de persoonlijke voorkeuren.  

De deelnemers van Perron 70 zorgen de boerderij netjes blijft: de koer wordt geborsteld, de 

minibus, tractor, paardenvan, woonwagen en huifkar worden gekuist, in de tuin worden de 

paadjes proper gehouden, … 

Daarnaast is er de mogelijkheid om fietsen te herstellen in het fietsatelier.  

Ook is er het project om een bolderkarretje te renoveren.  

Daarnaast kunnen er andere klussen worden uitgevoerd: kleine schilderwerken, bieten 

binnen voeren, een kookactiviteit … 

Bij uitzondering komt ook het werken met de dieren centraal te staan. Een borstelbeurt voor 

één van onze dieren, of een wandeling met onze ezels. Doorgaans gebeurt dit op initiatief 

van de deelnemers. Dat deelnemers kunnen aangeven dat ze even willen afremmen in hun 

dagplanning, wordt gezien als een persoonlijke sterkte en ten zeerste aangemoedigd binnen 

hun traject. 
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• Tuinbouwschool: 

In het leerpakket van de leerlingen van de tuinbouwschool valt ‘omgaan met 

paardachtigen’. Met een groepje van rond de 10 leerlingen, begeleid door een 

leerkracht, komen ze enkele uren naar Kodiel. De helft van de groep doet boerderijwerk: 

stallen uitmesten, aan de afspanning van een weide werken, etc. De andere helft werkt 

met de paarden en ezels. Halverwege wordt er gewisseld van groep.  

De leerlingen krijgen uitleg over het verschil tussen paarden, ezels, muildieren en 

muilezels. Er wordt basiskennis gegeven over de verzorging van een paardachtige 

(voeding, stalling, weidegang, etc) en leerlingen krijgen de kans om paarden te borstelen, 

hoeven uit te krabben en te oefenen in het begeleiden van een paard. Er is ook de 

mogelijkheid om te oefenen met trailerladen, schofthoogte meten, … 

Het feit dat er op Kodiel zowel miniatuurpaardjes zijn, kleine muildieren, ezels van 

verschillende grootte en een groot paard is er de mogelijkheid om geleidelijk aan te 

wennen en te leren om met paardachtigen om te gaan.  
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B. De infrastructuur 

 

• De verschillende ruimtes in het gebouw aan de Molenbaan bieden heel wat  

Mogelijkheden 

 

 

  

Het uithangbord 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. 

Voor zij die liever niet mee gaan naar de boerderij is aangename en rustige plaats om wat te 

praten, te kaarten of te helpen met de voorbereiding van de maaltijd.  

 ’s Middags wordt de boterhammenmaaltijd en warme soep er opgediend.  
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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.  

 

De goed ingerichte keuken met bijhorende werkruimte biedt de mogelijkheid om naast het 

bereiden van de maaltijd voor die dag een kookactiviteit te organiseren.  

 

               

 

De vroegere koeienstal werd ingericht als ruimte voor het paardengerief en plaats waar de 

werkkleding ter beschikking is.  

 

Mobiliteit 

Om deelnemers in Asse op te halen hebben we onze Defender minibus.  

Aangezien we op verschillende locaties werken is onze minibus, die tevens aan paardenvan 

kan trekken een onmisbaar vervoermiddel.  
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Voor de boerderij draaiende te houden hebben we onze tractor. Hij wordt gebruikt voor 

waterkarren naar de weides te voeren, de weiden te onderhouden, hooi en stro binnen te 

zetten, te hooien, … 

Bij grotere groepen wordt de woonwagen achter de tractor gehangen om iedereen tegelijk 

naar de boerderij te brengen.  

 

 

 

 

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 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.  
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C.  Samenwerking, overleg en vorming. 

 

Samenwerking: 

Binnen de nieuwe samenwerkingsverbanden is er een permanent overleg met de partners. 

De verwachtingen van de partners worden beluisterd en waar mogelijk stemmen we ons 

aanbod hierop af. Dit echter zonder af te wijken van de basispincipes waar Kodiel voor staat.  

Binnen de thuislozenwerking is er 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.  

Maureen ging in dit kader een weekend naar de ezelboerderij ‘Den doolaard’ in Zoutleeuw. 

Daarnaast nam ze op 15 oktober deel aan de studiedag ‘Evidence Beest’, over werken met 

ezels in de hulpverlening,  in het psychiatrisch Ziekenhuis  Sint Alexius.  

• Omdat binnen de nieuwe samenwerkingsovereenkomsten de accenten anders liggen 

werden we uitgenodigd om onze vaardigheden op sommige vakken wat bij te 

werken.  

Kristien volgde om het fietsatelier binnen de samenwerking met Perron 70 beter te kunnen 

begeleiden, een basiscursus Fietsonderhoud  Kisp Volwassenonderwijs 

• Enerzijds omdat Kodiel een open huis is, anderzijds omdat we het belangrijk vinden 

om aan geïnteresseerden het specifieke van onze werking uit te leggen, waren er ook 

dit jaar leuke ontmoetingen.  

Op 14 juni: Maureen ging in de klas van het tweede jaar economie van de  sint-Donatus 

middenschool in Merchtem uitleg geven over onze werking en thuislozen in het algemeen. Dit 

in het kader van een schoolopdracht. De leerlingen hadden een project waarbij zij een mini-

onderneming moesten oprichten. De opbrengst van hun project schonken ze aan Kodiel 
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Kodiel was gastorganisatie voor project time4yourTalent, een project waar ze werkende 

vijftigplussers van de deelnemende bedrijven de kans geven om een stage te lopen in een 

sociale, culturele of ecologische organisatie.  Op 29 oktober kwam Raf Roose kennis maken 

met de werking. In december kwam Raf in het kader van dit project een dag op Kodiel 

meewerken, voor 2022 zijn er nog vijf dagen vastgelegd. 

Op 1 november kwam een kandidaat vrijwilligster op bezoek 

Regelmatig vragen ouders met kinderen om eens de boerderij te komen bezoeken. Met veel 

plezier wordt op deze vraag ingegaan.  

• Zowel leerlingen uit het ASO als studenten uit hogere opleidingen komen voor korte 

stages een tijdje meewerken.  

Op 2 en 3 november kwam Jorden Reynders, student aan Thomas More Hogeschool 

Antwerpen, richting arbeids & organisatie psychologie, twee dagen vrijwilligerswerk doen in 

het kader van het vak global citizen.  

Op 11 december ontmoette we Lili Colpaert,  studente Klinische Orthopedagogiek 

en Disability Studies aan de UGent. Ze werkt voor het vak Disabililty Studies  samen met een 

project van de organisatie Hart voor Handicap – De Genereuzen om over geheel Vlaanderen 

inclusieprojecten in kaart te brengen. In dit kader kwam ze op bezoek op Kodiel 

Op 23 December kwam Fien Verhaeghe op een voorbereidend gesprek voor een 

observatiestage in het kader van haar opleiding postgraduaat ‘dieren in de 

hulpverlening’ te Roeselare 

 

• 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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D. De medewerkers:  

 

Het team 

Projectverantwoordelijke en begeleidster project daghospitaal  psychiatrie OLV Asse: 

Maureen Jordens  

Begeleidster project Perron 70, thuislozenwerking en project tuinbouwschool 

Kristien De Graeve    

 

Dagelijks bestuur 

Jo Geysen    

Maureen Jordens 

 

Raad van bestuur en Algemene vergadering.  

André Kiekens, voorzitter. 

Mark Kiekens, penningmeester. 

Jo Geysen, bestuurder. 

Bart Van Cauwenberg, bestuurder. 

Jan Dekelver, algemene vergadering.  

 

Vrijwillig(st)er 

Toeleiding deelnemers met openbaar vervoer: Serge Denis 

Mennen met paard en kar: Hedwig Dom 

Verzorgen van de maaltijd: Dirk Larivière 

Vervangster verzorgen van de maaltijd: Lieve Meurisse 

Ondersteuning van de werking: Mary Vande Meulebroecke en Tiny Laforce 

Webmaster: Eric Van der Jeugd   

 

Seppe Osselaer ondersteunde mee de werking tot de maand augustus. Door zijn drukke 

agenda heeft hij zijn vrijwilligerswerk op Kodiel moeten stop zetten. We missen naast zijn 

inzet ook zijn humor.  

Doordat de vrijwilligers op verschillende momenten en plaatsen aanwezig zijn wordt de 

werking in haar vele aspecten goed ondersteund. 
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Deel 3: Evolutie en vooruitzichten:  

 

Door de corona-pandemie zijn we genoodzaakt geweest om af te wijken van onze visie over 

laagdrempeligheid binnen de thuislozenwerking. Het aantal plaatsen was beperkt en om dit 

te organiseren waren we genoodzaakt om te vragen aan deelnemers om zich op voorhand in 

te schrijven en te laten weten als ze niet konden komen. Dit zal op Kodiel niet ‘het nieuwe 

normaal’ worden.   

 

Regelmatig krijgen we op Kodiel kandidaat vrijwilligers die om een of andere reden op dit 

moment in hun leven niet kunnen meedraaien in het normale arbeidscircuit. Kodiel kan voor 

hen terug structuur bieden en een springplank zijn naar terug een vorming of tewerkstelling. 

We gingen dan ook al meermaals in op deze vragen en hopen dit in de toekomst verder uit 

te breiden.  
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Dankwoord 

 

- We danken de teams van het daghospitaal psychiatrie van OLV Asse, van Perron 70 

en van de tuinbouwschool voor de aangename samenwerking.  

 

- We danken volgende personen voor de financiële ondersteuning gedurende het 

werkingsjaar 2021 

 

 

Janssens-Hoolants Ingrid en Paul 

Hanna Van Laethem 

Leonard-Dom Bart en Maaike 

Jordens-Boes Fernand en Jacqueline 

DAP Cloots Jingla Balls actie  

DVV Merchtem  

Neville Julie 

Vlajo (Mercury) 

Vennix-Van Woensel Jef en Hilde 

Van Damme Geert 

Herman en Filicienne Larivière 

Ine Vanwymersch en actueeel Denken en  Leven Grimbergen 

De leerlingen van het tweede jaar van de richting economie van de Sint Donatus 

Middenschool in Merchtem   

 

- We danken Hanna Van Laethem voor het op zich nemen van de kosten van de 

hoefverzorging van Taroudan. 

 

- We danken Chantal De Smedt voor het ter beschikking stellen van de weiden 

 

- We danken Davy Van der Perre van VDP Bikes voor de hulp bij de opstart van het 

fietsatelier.   

 

- We danken Paul en Irma Larivière, Lea Geeroms en Mary Van de Meulebroucke voor 

het schenken van de tuinstoelen voor onze snoezelruimte voor ezels.  
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- We danken 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. De volhouder wint…  

 

- Bedankt Mirella Dom voor de koekjes-verkoop ten voordele van Kodiel.  

 

-  We danken allen die Kodiel steunen via onze jaarlijkse wijnactie en in het bijzonder 

aan zij die zich inzetten voor de verkoop.  

 

- We danken de abdij Maria Mediatrix voor hun steun al vanaf het prille begin van 

Kodiel.  

 

- We danken onze vrijwilligers. Onze vrijwilligers worden niet betaald. Niet omdat ze 

waardeloos zijn, maar omdat ze onbetaalbaar zijn.  

 

Speciale dank aan Eric de webmaster voor het vernieuwen van de website.  

We danken ook sio Hosting uit Buggenhout voor de ondersteuning hierbij.  

 

- Maureen bedankt Kristien, Mary, Tiny, Lindsy en Marie voor de dierenverzorging over 

te nemen zodat zij eens op vakantie kon gaan.  

 

- 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 van Beschut vzw om Kodiel niet los te laten.  

 

 

 

 

 

 


