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Wees zachtmoedig, want iedereen die je ontmoet voert een grote strijd. 

 

(Philo, vroeg-joodse geleerde, filosoof en mysticus. Egypte – 30 v. Chr. Tot 40 na Chr.) 

 

 

Onze snel evoluerende tijdsgeest vertoont overal en steeds meer uitgesproken kenmerken van 

verharding, meer extremere maatschappelijke standpunten worden ingenomen. De nodige 

solidariteit met de zwakkeren onder ons geraakt steeds meer zoek. Naastenliefde ja; als het in mijn 

kraam past... 

Nochtans zijn we allemaal erg kwetsbaar, ook al lijkt het niet zo. Hoe goed het je ook nu moge vergaan, vroeg of 

laat in het leven klopt ook bij jou onafwendbaar kwetsbaarheid en pijn aan de deur. Het is dan welgekomen dat 

familie, vrienden en maatschappelijke instellingen je daadwerkelijke steun bieden in moeilijke tijden.  

Bovenstaande wijze uitspraak van Philo maant ons als mens aan om steeds andere medemensen zacht van 

gemoed en zonder enige heftigheid tegemoet te treden.  

Dat is wat aan de basis ligt van de vzw Terra-Therapeutica: zacht en moedig het opnemen voor de kwetsbaren 

rond ons. Het nodige doen opdat aandacht en effectieve middelen ter beschikking komen te staan om de 

kwetsbaren in onze samenleving terdege bij te staan. Mensen, vrijwilligers en professionelen, uit de 

zorgsector bijeen brengen, hen met juiste middelen uitrusten, hen motiveren en hen blijvend ondersteunen  

bij hun dagdagelijks engagement is onze kernopdracht. Therapeutisch tuinieren en helende natuurbeleving 

zijn daarbij waardevolle ‘tools’ die de kwetsbare mens bijstaan bij de zoektocht naar meer welbevinden.  

 

Luc Vanhoegaerden 

Voorzitter Terra-Therapeutica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 januari 2016: Een historische dag voor vzw Terra-Therapeutica 

Zoals aangekondigd eind 2015 hebben we onze vrijwilligersvereniging in 2016 omgevormd tot een 

vzw. Dankzij de hulp van een ervaren iemand hebben we statuten gemaakt en de nodige 

documenten opgemaakt. We zijn dan ook tevreden dat onze oprichting zonder problemen is 

gebeurd. De vzw Terra-Therapeutica bestaat nu officieel, de publicatie in het Belgisch Staatsblad 

gebeurde op 2 februari 2016. 

  

Onze voorzitter ondertekent de statuten          



 

Activiteiten binnen onze vzw 

- Werkgroepen: het geheel van de tuintherapie en therapeutische tuinen is behoorlijk 

omvangrijk en technisch. Specialisten in de therapeutische onderbouw en 

tuinontwerpers/aannemers met interesse voor de ontwikkeling van tuinen geschikt voor 

bepaalde doelgroepen vormen de kern van onze vzw. Zij zijn de mensen die in praktijk 

brengen wat theoretisch op de plank ligt. 

 

o Werkgroep Activiteitenfiches: een aantal ergotherapeuten en specialisten in het 

werken met specifieke doelgroepen hebben de handen in elkaar geslagen om in te 

gaan op een vraag van mensen uit het werkveld. Bij elk contact met het 

professionelen in instellingen is de vraag gesteld naar praktische hulpmiddelen voor 

het gebruik van het middel tuin en/of groen in de therapie. In Vlaanderen bestaat 

hierover geen literatuur en daarom heeft Terra-Therapeutica zich tot doel gesteld 

hiervoor instrumenten te ontwikkelen. Naar voorbeelden uit het Verenigd Koninkrijk 

en Duitsland is de werkgroep gestart met de creatie van activiteitenfiches. 

 

o Werkgroep Therapeutische Tuinen: om de kennis rond de aanleg van therapeutische 

tuinen te ontwikkelen en te bundelen hebben twee tuinarchitecten en één 

tuinaannemer zich geëngageerd om samen met Terra-Therapeutica na te gaan hoe 

de voorwaarden voor de aanleg van een therapeutische tuin in een tuinontwerp 

kunnen opgenomen worden. 

 

- Inzet en opvolging van stagiaires:  In samenwerking met Hogeschool PXL Hasselt zijn in het 

academiejaar 2015-2016 en  2016-2017 een aantal studenten met het onderwerp 

tuintherapie en therapeutische tuinen aan de slag gegaan. 

 

o 2015-2016: 3 studenten van de opleiding Ergotherapie hebben gedurende hun 

projectstage voor het eerst gekeken of tuintherapie mogelijk is in de woon-zorg 

setting. Op hun stageplaatsen hebben ze bij de bewoners en medewerkers gepolst 

naar de interesse in het medium. Hun bachelor proef was het resultaat van hun 

bevindingen. De betrokken woon-zorgcentra en de betrokken studenten zijn:  

 WZC ’t Kempken in Dilsen-Stokkem: Moncy Vidal 

 WZC De Bloemelinge in Heusden-Zolder: Ietje Solheid 

 WZC Eyckendael in Riemst: Kelly Cnudde 

 

o 2015-2016: 1 student Groenmanagement, Jasper Baeck, heeft in het kader van zijn 

bachelor proef de aanwezige en geplande therapietuinen en therapeutische tuinen 

in Limburg in kaart gebracht. 

 

o 2016-2017: 1 student van de opleiding Ergotherapie zal een projectstage van 7 

weken volbrengen in WZC ’t Kempken. In het kader van haar onderzoeksvraag naar 

het effect van tuintherapie op ouderen zal zij activiteiten met de tuin als 

therapeutisch middel uittesten. Daarnaast zal zij voorbereidend werk doen voor het 

project Maasmosem Inclusie(f) dat in 2017 van start gaat (zie verder bij Projecten). 

 

 



o 2016-2017: 2 studenten van de opleiding Ergotherapie zullen telkens 7 weken 

werken in het ‘Centrum voor Verslaafdenzorg Katarsis’ te Genk in het kader van hun 

projectstage. (zie verder bij Projecten) 

 

o 2016-2017: 4 studenten van de opleiding Ergotherapie zullen telkens 7 weken 

werken in de penitentiaire instelling van Wortel in het kader van hun projectstage. 

(zie verder bij Projecten) 

 

- Inzet en opvolging van stagiaires: In het kader van de Banaba Geestelijke Gezondheidszorg 

van UC Leuven is onze VZW gecontacteerd om een studente te begeleiden voor haar 

bachelor proef. Gedurende 12 weken loopt zij stage FPB (Observatie en behandelingseenheid 

voor geïnterneerden met een persoonlijkheidsstoornis) in Bierbeek.  

 

o 2015-2016: De opdracht voor Femke Sprokkereef omschrijft zij zelf als volgt: 

‘Ik richt mij voor dit project op het effect van vaktherapie in de vorm van buiten 

werken/tuinieren in het programma binnen een interneringssetting met mannen met 

een persoonlijkheidsproblematiek. De bedoeling van het project is een moestuin op te 

zetten achter de afdeling samen met de patiënten. Doelstellingen rondom dit project 

zijn gericht op het creëren van een prettige leefomgeving, samenwerken, zorgen voor 

jezelf vs. zorgen voor iets anders, activering, motivatie, samenwerking, plannen en 

organiseren, interesses creëren, verantwoordelijkheid nemen. Ik hoop hierdoor inzicht 

te krijgen in de problematiek, de symptomen en de behandeling van de geïnterneerde 

mannen met een persoonlijkheidsproblematiek met comorbiditeit (middelenmisbruik) 

en te onderzoeken wat het therapeutische effect is van tuinieren en buitenwerken, 

het creëren van eigen groenten, kruiden en fruit, binnen de behandeling op de 

afdeling.’                                   

 

Projecten waar Terra-Therapeutica aan meewerkt in 2016 

Maasmosem wordt Maasmosem Inclusie(f) 

In 2015 is op de zorgcampus van Dilsen-Stokkem een samentuin van VELT van start gegaan. In 

beperkte mate heeft onze vereniging een inbreng gehad. Dit project dat mede mogelijk was door een 

subsidie van de VLM (Vlaamse Landmaatschappij) krijgt een therapeutisch vervolg. Immers de 

nieuwe subsidiëring door de VLM richtte zich voor 2016 op meer kwetsbare groepen. OCMW Dilsen-

Stokkem heeft in die zin en met onze technische onderbouw een aanvraag ingediend en eind 

december 2015 kregen ze groen licht en een behoorlijk bedrag om therapeutisch aan het werk te 

gaan vanaf 2016. Limburg.net is medesponsor en volgt daarom de praktische uitvoering mee op. 

Alhoewel reeds toegekend eind 2015 is besloten om rustig maar grondig voor te bereiden en pas 

echt praktisch aan de slag te gaan in 2017. Welke stappen zijn in deze voorbereiding gezet? 

- In het voorjaar 2016 heeft Moncy Vidal, studente Ergotherapie van PXL Hogeschool een 

bevraging gedaan bij alle betrokkenen van dit project. Ze had gesprekken met ongeveer de 

helft van de bewoners (35), stuurde via mail enquêtes naar het personeel en vroeg via mail 



of per brief de mening van de vrijwilligers. De resultaten van dit onderzoek staan beschreven 

is een Bachelorproef1.  

- In april worden de modaliteiten besproken om dit project in 2017 te kunnen aanvatten. Er 

wordt tevens beslist om de praktische afspraken te maken na de presentatie van het project 

aan de betrokkenen in oktober. 

 

 

- Op 4 oktober 2016 is in een presentatie aan bewoners, personeel en vrijwilligers een 

presentatie gegeven over tuintherapie.  

- 26 oktober 2016: tijdens de vergadering met worden de uitvoeringsmodaliteiten besproken. 

De prioriteiten zijn:  

o Een stuurgroep oprichten voor de ontwikkeling en aanleg van een therapeutische 

tuin in WZC ’t Kempken (De Bakermat) 

o Werkgroep rond het gebruik en uittesten van de activiteitenfiches  

- Een student ergotherapie van PXL Hogeschool, Marlies Maurissen, heeft tijdens haar 

projectstage in november en december 2016 voorbereidend werk verricht voor de opstart 

van het uittesten van de activiteiten in verband met tuintherapie die gepland is in 2017. De 

gesprekken en overlegmomenten die in deze periode plaats vonden zijn van groot belang 

voor het verdere verloop van het project. Her warm maken voor en het betrekken bij het 

project van alle betrokkenen is geen eenvoudige taak. Heel wat vragen rijzen en een aantal 

misverstanden moeten opgelost worden.  

                                                             
1 Tuintherapie geïntegreerd in woonzorgcentra. Theorie en praktijk., K. Cnudde, I. Solheid, M. Vidal, Hasselt, 
2016 

Huidige tuin aan de afdeling De Bakermat 



Penitentiaire instelling van Wortel 

 
 

 
 

Via Johan Lemmens, docent aan PXL Hogeschool Dept Healthcare, komen we in contact met Steven 

Van Campfort, projectmedewerker Detentiecentra Noorderkempen. Na onze studiedag in november 

2015 hebben zij overleg gepleegd over een mogelijke tuinwerking onder begeleiding van 

ergotherapeuten.  

Omdat gedetineerden tot onze doelgroepen behoren is het voor Terra-Therapeutica bijzonder 

interessant om aan dit project te mogen deelnemen.  

 

Voor dit project zullen over het ganse academiejaar 2016-2017 vier studenten een projectstage doen 

in de gevangenis: 

- De spits wordt afgebeten door Soetkin Driesen. Zij heeft voor het personeel van de 

penitentiaire instelling het werk van een ergotherapeut toegelicht en voorbereidend werk 

gedaan voor de opstart van een tuinwerking in 2017. Dit houdt onder meer in dat de 

mogelijke deelnemers gepolst worden over hun interesse. 

- In het voorjaar zullen Istvan Daniëls en Stef Venken gedurende 7 weken samen met de 

geselecteerde gedetineerden en onder begeleiding van de projectleiders aan de slag gaan in 

de tuin. 

- Vanaf de maand mei zal Amber Kiesekoms een eerste evaluatie kunnen doen van de 

behaalde resultaten met de doelgroep. 

De oude kolonie van Wortel 



 

 

De Regie voor Gevangenisarbeid heeft voor het project ’t Peike een subsidieaanvraag ingediend bij 

de VLM met ondersteuning van Terra-Therapeutica. De subsidie is goedgekeurd. 

Centrum voor verslaafdenzorg Katarsis te Genk 

Mieke Lemmens van het centrum voor verslaafdenzorg Katarsis heeft ons, naar aanleiding van een 

artikel over tuintherapie in de ‘Nette Krant’ van Limburg.net, gecontacteerd. Met de medewerking 

van  PXL-Healthcare proberen studenten van de opleiding Ergotherapie onder de vorm van 

projectstages een beeld te krijgen van de mogelijkheden om tuintherapie te integreren in de 

dagelijkse werking van het centrum. Zowel voor Katarsis zelf als voor de studenten is dit een leerrijke 

ervaring en Terra-Therapeutica kan op deze manier kennis opbouwen rond het werken met deze 

doelgroep.  

 

Gedurende het academiejaar 2016-2017 zullen twee 

studenten hun projectstage doen in het centrum 

De penitentiaire instelling in 2016 

https://www.bing.com/images/search?q=Gevangenis+Wortel&view=detailv2&qpvt=Gevangenis+Wortel&id=0AD31234F2679CAC80D9D1CF01C45F3F0EEC1D73&selectedIndex=5&ccid=cIrvUy6t&simid=608009470229219635&thid=OIP.cIrvUy6tqs0Rg2u51sF0pgEsDL


- Renke Vranckx zal als eerste bekijken wat de wensen van de instelling zijn en op welke 

manier tuintherapie zou kunnen geïntegreerd worden in de werking en in hoeverre de 

bewoners interesse hebben in tuinactiviteiten. 

- Iene Baijens zal in het voorjaar 2017 de eerste praktische stappen zetten naar tuintherapie 

met deze doelgroep. 

Sociaal Huis Riemst 

OCMW Riemst zal op de gronden in de nabijheid van het Sociaal Huis een park aanleggen met plaats 

voor volkstuintjes. Het wordt tevens een ontmoetingsplek voor alle Riemstenaren. ‘Warmoes’ zoals 

het project wordt genoemd zal door Terra-Therapeutica worden geadviseerd voor specifieke 

doelgroepen als mensen in kansarmoede. Op 16 september 2016 namen we deel aan een brainstorm 

over de inrichting van de site onder leiding van een tuinarchitect van De Winning. Aan de hand van 

de resultaten is een plan getekend en in de loop van 2017 wordt begonnen met de aanleg. Een 

subsidieaanvraag ingediend bij VLM met ondersteuning van Terra-Therapeutica is goedgekeurd. 

Agropolis in Kinrooi 

Terra-Therapeutica is gevraagd door Hubert Brouns, Voorzitter Boterakker vzw, om mee te denken 

rond de invulling van de site op de oude zandwinning van Kinrooi. Agropolis wil geen therapeutische 

tuin en heeft geen intentie om tuintherapie te geven. Het enige wat wij kunnen doen is advies geven 

bij de aanleg om bepaalde kwetsbare groepen de toegang te vergemakkelijken. Het plan was reeds 

volledig uitgetekend door een architect die tegelijk de omgeving heeft ingekleurd. Omdat het ons 

niet opportuun leek verder te discussiëren over een vastliggend plan hebben we niet verder 

deelgenomen aan de gesprekken.  

Bessemerberg in Lanaken 

Aan het nieuw gebouwde wzc Bessemerberg wil men een therapeutische tuin aanleggen. Terra-

Therapeutica is op initiatief van de ergotherapeuten om advies gevraagd. De directeur staat open 

voor onze adviezen en de architecten van de Werkgroep Therapeutische Tuinen mogen een ontwerp 

maken. Dit is overgemaakt aan de directie van het wzc maar om budgettaire redenen uiteindelijk niet 

verder opgevolgd. 

 

Voordrachten 

Een van de doelen van vzw Terra-Therapeutica is het op kaart zetten van tuintherapie en 

therapeutische tuinen in Vlaanderen. Via presentatie proberen we dit doel te verwezenlijken. Dit jaar 

gebeurde dit op volgende plaatsen: 

- 27 januari 2016: informatiesessie voor mogelijk toekomstige partners 

- 11 februari 2016: presentatie voor Katholieke Vereniging voor Gehandicapte 

- 23 maart 2016: Power Point voor de Werkgroep Geriatrie  

- 27 september 2016: Presentatie voor de ergotherapeuten van het Psychiatrisch Ziekenhuis 

Onze-Lieve-Vrouw in Brugge 

- 4 oktober 2016: in wzc ’t Kempken is in het voorjaar een enquête gedaan naar de interesse in 

tuintherapie. De resultaten zijn vandaag voorgesteld aan personeel, vrijwilligers en enkele 

bewoners 



- 15 december 2016: Op uitnodiging van KWB Heusden-Zolder heeft Terra-Therapeutica samen 

met François Jacobs van Limburg.net een presentatie gegeven voor ongeveer 50 leden over 

tuinieren op latere leeftijd 

 

 

4 oktober 2016: voordracht in WZC 

’t Kempken in Dilsen-Stokkem 

15 december 2016: voordracht met demonstratie 

bij KWB Heusden-Zolder 



 

Informatiesessies voor studenten van Hogeschool PXL te Hasselt 

In het kader van een mogelijke toekomstige opleiding in tuintherapie/therapeutische tuinen is het 

uitermate belangrijk zoveel mogelijk jonge mensen in contact te brengen met onze omgang met het 

medium ‘Natuur’. Via de departementen Healthcare en Tech van Hogeschool PXL krijgen we deze 

kans en we maken daar dankbaar gebruik van. De jeugd kan in de toekomst onze dromen mee vorm 

geven en zij hebben een frisse en vaak verrassende visie op deze nog onbekende discipline in 

Vlaanderen. 

- Voor de studenten Ergotherapie hebben we een algemene presentatie gegeven aan de 

stagiaires die met tuintherapie aan de slag gaan op 30 september 2016. Een tweede 

presentatie die dieper inging op het therapeutische aspect vond plaats op 28 november. 

- Voor de studenten van het 3e Bachelor Groenmanagement mochten we op uitnodiging van 

Ingeburg Dignieffe, Docent Ethiek, een presentatie geven over onze visie op het medium 

‘Natuur’. 

 

Studiedagen 

Om voeling te houden met wat leeft bij de andere verenigingen in Vlaanderen die eveneens het 

medium ‘Natuur’ gebruiken in hun werk houden we er aan om hun studie-, tref-, familie-,  

ontmoetings- en andere dagen bij te wonen, soms als spreker of standhouder vaak als luisteraar. 

- 30 januari 2016: Trefdag VELT in Hasselt. Tijdens deze dag waren er verschillende 

voordrachten waaronder één over tuintherapie en therapeutische tuinen in een duo-

presentatie door Kathleen De Clercq, docent aan PXL Tech richting Groenmanagement, en 

Ellen Dehennin, ergotherapeut en medeoprichter van onze vzw.  

 

- 23 april 2016: KVG Familiedag. De Katholieke Vereniging voor Gehandicapten hield haar 

jaarlijkse familiedag in de Nationale Plantentuin van Meise. Onze vzw kon daar tonen wat 

tuintherapie in de praktijk inhoudt. Vooral kinderen met een beperking vonden het fijn om 

zelf een bloempotje te maken, een plantje in een pot te zetten of gewoon met hun handen 

door de plantaarde te gaan. De materiaaldemonstraties trokken dan weer de aandacht van 

de volwassenen. 

 

- 22 mei 2016: Marktdag van Natuurpunt op zorgboerderij De Meander in Kapellen. 

Verschillende natuurverenigingen gaven een uiteenzetting over hun rol in de zorg. Keynote 

spreker Dr. Karin Tanja-Dijkstra, een Nederlandse omgevingspsychologe, van Groene 

Gezonde Ziekenhuizen gaf na een korte inleiding over het belang van de natuur voor de 

gezondheid uitleg over de integratie van natuur in de zorg. In Nederland zijn zij een 

samenwerking aangegaan met de groensector in de overtuiging dat ‘natuur’ een 

commercieel gegeven is waar bedrijven mee aan de slag kunnen. 

 

- 31 mei 2016: Ontmoetingsdag Groene Zorg in Peer. In de voormiddag was er een bezoek aan 

de Activiteitenboerderij ‘De Akkerboom’, een zorgboerderij. Daarna waren er verschillende 

voordrachten over ‘groene zorg’ waaronder de voorstelling van een opleiding rond de inzet 

van zorgdieren in instellingen. 

 



                          

                          

- 10 juni 2016: Bezoek aan de Warme Tuin van Huize Eyckerheyde in Puurs. De directeur van 

deze instelling voor personen met een motorische én mentale handicap gaf ons een 

rondleiding en uitleg over de werking van de moestuintjes die aangelegd zijn in de instelling 

en gebruikt worden door mensen uit de gemeente. Indrukwekkend was hun herdenkingstuin 

die aangelegd is een rustig hoekje van het domein en waar de overleden bewoners kunnen 

herdacht worden. 

 

- 10 november 2016: Studiedag Groene Zorg in Brussel met verschillende sprekers en 

getuigenissen. 

 

 

 

 

De Terra-Therapeutica stand in de plantentuin van 

Meise op zaterdag 23 april 2016 



Bezoeken aan diverse projecten 

vzw Wortels op 21 april 2016 

Aan het Begijnhof in Diest is een Samentuin van Velt ingericht. Binnen deze tuin heeft Margot 

Vandenwijngaerden een arbeidszorgproject gestart waarbij ze met mensen in een precaire situatie 

ecologisch tuiniert en met de opbrengst ervan samen met hen vegetarisch kookt.

   

 

Warme Tuin van Huize Eyckerheyde in Bornem op 10 juni 2016 

Het project omvat een volkstuin in een instelling voor mensen met fysieke en mentale beperkingen. 

De bedoeling is niet dat de cliënten participeren maar dat inwoners van de gemeente tuinieren en als 

de mensen van de instelling als ze zin hebben om buiten te komen een babbeltje kunnen maken of 

gewoon rondkijken. Het project van de Warme Tuinen is een initiatief van Landelijke Gilden. 

  

vzw Wortels in Diest 

Warme Tuin van Landelijke Gilden in Bornem 



wzc Dijlehof in Leuven 

 

 

 

Moncy Vidal, lid van onze vzw en voortrekker van onze werking in wzc ’t Kempken in Dilsen-Stokkem, 

werkt als ergotherapeut in wzc Dijlehof in Leuven. Op 29 augustus 2016 hebben we een bezoek 

gebracht aan de instelling en de daarbij horende tuin. Moncy probeert in haar werk in het 

dagcentrum het tuintherapeutische in te bouwen. 

 

Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw in Brugge 

Op 27 september 2016 mogen we door bemiddeling van Milan Pieters, oud student Hogeschool PXL, 

een presentatie geven over de werking van onze vzw. Daarna bezoeken we hun indrukwekkend 

tuinproject. Omwille van het doorgedreven professionalisme van de werking met en rond de tuin 

hebben we op 23 december 2016 een tweede bezoek gebracht in gezelschap van enkele studenten 

ergotherapie van Hogeschool PXL en hun docent Johan Lemmens. Voor de studenten die momenteel 

hun stages doen in het kader van de mogelijkheden van tuintherapie levert dit een schat aan 

informatie op. 

  

wzc Dijlehof in Leuven: een groene oase waar Moncy tuintherapie in de praktijk brengt 



 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Het serrecomplex van het Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw in Brugge 

waar het jaar rond met de cliënten wordt getuinierd 



Ronde Tafel 

Sinds september 2016 zijn we in overleg met verschillende partners die werken rond natuur en 

welzijn. De partners zijn in alfabetische volgorde: 

- Groene Zorg 

- Hogeschool PXL 

- Landelijke Gilden 

- Limburg.net 

- Natuurpunt 

- Vzw VELT 

Het doel van de gesprekken is na te gaan of een samenwerking mogelijk is om een aantal stappen te 

zetten: 

- Richting het beleid: Ondersteuning vragen om het medium ‘natuur’ effectiever in te kunnen 

schakelen binnen de zorgsector 

- Richting zorgsector en publiek: Duidelijke boodschap wie wat aanbiedt en waar men terecht 

kan met vragen rond Natuur & Welzijn 

Een eerste concrete stap is het organiseren van een gezamenlijke studiedag/symposium voor de 

zorgsector op 21 maart 2017. Voorafgaand aan die dag zullen op 20 maart een aantal specifieke 

workshop georganiseerd worden voor een specifiek publiek. 

De bedoeling is in 2017 verdere gesprekken te voeren met deze partners en andere mogelijke 

geïnteresseerden uit het werkveld te betrekken bij de uitwerking van de mogelijkheden die de 

natuur ons biedt om het welzijn van elk van ons te verhogen. 

 

 

 

 

 

 



Subsidies voor projecten door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) 

In 2016 stonden de aanvragen voor subsidies toegekend door VLM in het kader van ….. 

Terra-Therapeutica heeft meegewerkt aan het tot stand komen van de aanvragen van twee 

projecten door het therapeutisch luik op een gedegen manier te onderbouwen. Beide projecten 

hebben de subsidie gekregen. 

- ’t Peike in de penitentiaire instelling Wortel (zie hoger): in het voorjaar 2017 zal bekeken 

worden op welke manier de expertise van Terra-Therapeutica kan gebruikt worden om dit 

project, samen met de inzet van Hogeschool PXL, verder kan vorm kan krijgen. 

- Warmoes in Riemst, een project rond de zorgcampus van het OCMW waar ook plaats zal zijn 

voor tuinactiviteiten voor kansarmen. Hoe Terra-Therapeutica hierbij betrokken zal worden 

zal in de loop van het project blijken. 

 

Terra-Therapeutica in de pers 

Groencontact oktober 2016: voorstelling van het ‘Volkstuinproject Maasmosem’. Hierin wordt 

aandacht besteed aan de inbreng van Terra-Therapeutica in dit project en het vervolg erop in 

Maasmosem Inclusie(f). 

 

 



Belang van Limburg van 7 december 2016: Voorstelling van het ‘Volkstuinproject Warmoes’. De 

verdere invulling door onze vzw zal blijken in het werkjaar 2017. 

 

Enkele cijfers 

Onderstaande tabel geeft een idee van het aantal verplaatsingen voor vergaderingen, bezoeken, 

studiedagen, … die in het jaar 2016 zijn gemaakt. Deze lijst is zeker niet volledig omdat onze 

vrijwilligers hun werkuren en verplaatsingen niet in rekening brengen. Opmerkelijk is nog dat van de 

hier vermelde 57 verplaatsingen er ééntje vergoed is! 

 

 

Datum Wat 
Aantal km 

(H/T) 
Datum Wat 

Aantal km 

(H/T) 

8/01/2016 WZC Placidus/Gentbrugge 142 29/07/2016 Contact oud-student PXL/Lummen 110

13/01/2016 VELT/Antwerpen 80 3/08/2016 Penitentiaire instelling Wortel 156

14/01/2016 Infosessie Hasselt 136 12/08/2016 Bezoek Dijlehof/Leuven 32

26/01/2016 PXL Hasselt 136 24/08/2016 Samentuin/Riemst 200

30/01/2016 Trefdag VELT Hasselt 136 24/08/2016 Werkgroep activiteitenfiches 0

2/02/2016 Agropolis/Houthalen 140 26/08/2016 Domus Mundi/Gent 150

8/02/2016 Katarsis/Genk 160 4/09/2016 Open deur Dilsen-Stokkem 190

11/02/2016 KVG/Leuven 32 7/09/2016 Ronde tafel /Hasselt - 1 136

25/02/2016 Student Groenmanagement/Mol 180 16/09/2016 Samentuin Riemst 190

26/02/2016 Penitentiaire instelling Wortel 156 24/09/2016 Studiedagen IGGT/Grünberg 24 - 26 sep 800

23/03/2016 Werkgroep Ergo PXL/Hasselt 136 27/09/2016 Psychiatrisch Ziekenhuis OLV Brugge 232

25/03/2016 Werkgroep act.fiches/Lummen 110 30/09/2016 PXL ergo/Hasselt 136

1/04/2016 Student Groenmanagement/Mol 180 4/10/2016 Dilsen-Stokkem Presentatie 190

6/04/2016 Werkgroep tuinontw/Lummen 110 12/10/2016 Katarsis/Genk 160

14/04/2016 Maasmosem/Dilsen-Stokkem & 200 14/10/2016 Wortel/Hoogstraten 156

14/04/2016 Bessemerberg/Lanaken 0 19/10/2016 Overleg Limburg.net/Lummen 110

18/04/2016 PXL / Hasselt 136 19/10/2016 Overleg met ergo Dijlehof/Leuven 32

21/04/2016 Bezoek tuin Diest 90 26/10/2016 Overleg Maasmosem/Dilsen-Stokkem 190

21/04/2016 Stagebegeleiding Hogeschool Heverlee 0 26/10/2016 Ronde tafel /Hasselt - 2 0

23/04/2016 Dag van de Gehandicapten KVG/Meise 45 10/11/2016 Studiedag Groene Zorg/Brussel 44

25/04/2016 wzc Bessemerberg/Lanaken 200 23/11/2016 Overleg Limburg,net/Hasselt 136

18/05/2016 Werkgroep activiteitenfiches/Lummen 110 23/11/2016 Overleg Wortel/Turnhout 85

31/05/2016 Warme Tuin/Peer 170 28/11/2016 PXL presentatie/Hasselt Ergo 136

2/06/2016 Contact Domein de Merode/Everberg 20 2/12/2016 PXL presentatie/Hasselt Groenmanagement 136

9/06/2016 Student Groenmanagement/Mol 180 15/12/2016 Presentatie KWB Heusden-Zolder 134

10/06/2016 Demo warme tuin/ Bornem 90 15/12/2016 Overleg met ergo Dijlehof/Leuven 32

16/06/2016 PXL presentatie/Hasselt 136 20/12/2016 Ronde tafel /Hasselt - 3 136

23/06/2016 PXL presentatie/Hasselt 136 23/12/2016 OLV Brugge/studenten PXL 232

13/07/2016 PXL/Hasselt 136

Totaal aantal Km 7724



De arbeidsuren die deze activiteiten met zich brachten kunnen we alleen maar schatten omdat zowel 

bestuur als leden op vrijwillige basis een aantal zaken op zich nemen, voorbereiden en coördineren. 

Gemiddeld komen we op ongeveer 1000 onbezoldigde werkuren, of zo’n 28 werkweken van 36 uren!  

Daarnaast kunnen we voor onze werking steeds rekenen op steun van de mensen van  Limburg.net 

die niet alleen voor vergaderruimte zorgen, maar eveneens op logistiek- en communicatievlak voor 

onze jonge vereniging een echte zegen zijn.   

De docenten van Hogeschool PXL departementen Healthcare en Tech dragen hun steentje bij door 

voor studenten stageplaatsen te zoeken waar tuintherapie in praktijk kan getoetst worden. De 

bachelorproeven die hieruit voortvloeien zijn een belangrijke bron van kennis voor Terra-

Therapeutica.  

 

Dankwoord 

Als medewerkers van onze jonge vzw beseffen we ten volle dat vele mensen ons vanuit hun positie 

en mogelijkheden helpen. Graag willen we hen dan hier in de denkbeeldige bloemetjes zetten: 

 

- Dank aan onze vrijwilligers! Zij zetten zich belangeloos in om het streven van Terra-

Therapeutica vorm te geven. De werkgroep rond de activiteitenfiches/praktijkbeschrijvingen 

heeft reeds heel wat werk verzet en een eerste publicatie over dit onderwerp staat gepland 

tegen het einde van 2018. Daarnaast ontvangen we af en toe sponsering uit opbrengst van 

boekenverkoop of rommelmarkten. 

 

- Dank aan Limburg.net: Sinds het prille begin mogen wij rekenen op de logistieke steun van 

deze Limburgse Intercommunale. Zij stellen ons vaak een lokaal ter beschikking voor onze 

vergaderingen en voorzien ons hierbij van koffie en frisdrank. Dank zij hen is het eveneens 

mogelijk voor ons om contacten te leggen waar we anders moeilijk toegang toe krijgen. 

Hierbij denken we aan PXL Hogeschool en een aantal verenigingen in Limburg waar we ons 

kunnen voorstellen en onze doelstellingen toelichten. 

 

- Dank aan PXL Hogeschool in Hasselt: Om kennis op te bouwen heb je mensen nodig die de 

context creëren om dit mogelijk te maken. In Hogeschool PXL hebben we hierin een heel 

fijne partner gevonden. Vanuit de departementen Healthcare en Tech mogen studenten 

onderzoek doen naar de mogelijkheden en aanwezigheid van ‘Groen en Natuur’ in de meest 

verscheiden settings. Een zeer gewaardeerde bron van informatie voor onze vzw. 

 


