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Voorwoord door de voorzitter   

 

Het leven is niet goede kaarten hebben, maar goed spelen met slechte kaarten. 

        (Oud Amerikaans gezegde) 

 

Iedereen krijgt in het leven eigen speelkaarten toebedeeld. Daarbij lijkt de verdeling tussen goede en 

slechte speelkaarten eerder willekeurig en voor iedereen verschillend. 

Sommigen onder ons krijgen goede – sociale, geestelijke en fysieke – kaarten in de hand ; anderen 

moeten het doen met moeilijkere kaarten… Zoals het bovenstaand gezegde suggereert is het de 

‘kunst’ om zich met mindere kaarten toch goed uit de slag te trekken. Wellicht speelt daarbij de 

toegepaste speltechniek een bepalende rol tussen winst en verlies in het (levens) spel. 

Met onze vzw Terra-Therapeutica zijn we er van overtuigd dat de techniek /het middel ‘Tuinieren en 

Natuurbeleving’ de minder bedeelde en kwetsbare medemensen onder ons  in hun ‘levenspel’ kan 

begeleiden naar winst bij hun zoektocht naar welbevinden. 

Zoals toegelicht in dit 2017 jaaroverzicht konden we vorig werkjaar heel wat initiatieven opstarten en 

ontwikkelen die bijdragen aan de realisatie van onze doelstelling(en).  

Dit was alleen mogelijk dank zij de inzet van heel wat vrijwilligerswerk.  

Waarvoor onze WELGEMEENDE DANK! 

 

         Luc Vanhoegaerden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Activiteiten binnen de vzw 

Werkgroep activiteitenfiches 

De leden van de werkgroep hebben heel wat werk verzet in 2017 . Er wordt gewerkt aan een reeks 

van zinvolle activiteiten voor gebruik in de woonzorgcentra.  

Korte historiek:  

- In 2016 heeft wzc ’t Kempken (Dilsen-Stokkem) via de VLM (Vlaamse Landmaatschappij) en 

met steun van de Limburgse afvalintercommunale Limburg.net een subsidie gekregen om 

tuintherapie te gebruiken voor de bewoners. 

- In academiejaar 2015-2016 heeft Moncy Vidal, als werkstudent, de eerste stappen gezet om 

het terrein te effenen. Ze heeft gesproken met directie, bewoners en verzorgend personeel 

om te zien wat de betrokkenen over het project denken. 2 medestudenten bekeken 

tegelijkertijd de situatie in andere wzc.  

- Jenny Löffel heeft op basis van naslagwerken uit Duitsland en Zwitserland een lijst van 

zinvolle activiteiten opgemaakt. Hiermee zijn naast Jenny ook Moncy, Ellen Dehennin (onze 

directeur) en Marlies Maurissen (student academiejaar 2016-2017) aan de slag gegaan. De 

activiteiten zijn uitgeschreven in een bruikbare vorm en de doelstellingen toegevoegd.  

- Tijdens haar projectstage in wzc ’t Kempken heeft Marlies een deel van de activiteiten 

uitgetest. Op basis daarvan is de lay-out aangepast, zijn sommige activiteiten uit de lijst 

geschrapt en andere toegevoegd. 

- In de tweede helft van 2016 heeft Moncy de bewoners en het personeel een eerste 

uiteenzetting gebracht over het project rond tuintherapie. 

- Vanaf mei 2017 heeft Moncy als vrijwilliger op regelmatige basis activiteiten met de tuin als 

middel verder uitgeprobeerd in ‘t Kempken. Ze heeft daarbij de mensen van de afdeling De 

Bakermat (afdeling voor mensen met cognitieve problemen) betrokken.  

Wat gaan we doen met al deze activiteiten en de ervaringen die hierbij zijn opgedaan? Eind 2018 is 

een beperkte studiedag gepland in wzc ’t Kempken om dan de gebundelde en weerhouden 

activiteiten voor te stellen. Het doelpubliek voor deze studiedag zijn de mensen die in de 

verschillende wzc in Vlaanderen dagelijks bezig zijn met het aanbieden van aangename, zinvolle 

activiteiten waarbij de natuur een rol speelt. 

Werkgroep therapeutisch tuinen 

De werkgroep neemt deel aan onze activiteiten en vergaderingen doch in 2017 hebben zij geen 

praktische opdrachten kunnen uitvoeren.  

Nochtans beweegt binnen deze discipline veel: zo is er voorbereidend werk gedaan naar de 

integratie van ‘therapeutisch groen’ in het toekomstige leerplan voor de opleiding ‘Tuin- en 

Landschapsarchitectuur’. 

Inzet en opvolging van stagiaires. Net als in de voorbije twee academiejaren heeft de afdeling 

Ergotherapie van Hogeschool PXL-Hasselt onder de enthousiaste leiding van hun docent Johan 

Lemmens studenten ingezet om het begrip ‘tuintherapie’ meer bekendheid te geven in Vlaanderen 

en tegelijk praktische kennis uit te bouwen. 

o 2016-2017: 1 student heeft een projectstage van 7 weken doorlopen in WZC ’t 

Kempken. De bevindingen van deze stage zijn opgenomen in de activiteitenfiches. 

 

o 2016-2017: 2 studenten hebben telkens 7 weken stage gedaan in het ‘Centrum voor 

Verslaafdenzorg Katarsis’ te Genk. 



o 2016-2017: 4 studenten hebben gedurende 7 weken werken in de penitentiaire 

instelling van Wortel gewerkt in het kader van hun projectstage. 

 

o 2017-2018: In dit academiejaar worden 5 studenten ingezet om verder te 

bestuderen wat ‘natuur’ als middel kan betekenen in ergotherapie. Over hun 

projecten lees je verder meer. 

Inzet en opvolging van stagiaires. In het kader van de Banaba Geestelijke Gezondheidszorg van UC 

Leuven is onze VZW ook in 2017 gecontacteerd om een studente te begeleiden voor haar bachelor 

proef. Gedurende 12 weken heeft Ermien Caron stage gelopen in FPA (Eenheid voor geïnterneerden 

met psychotische problematiek of persoonlijkheidsstoornis) in UPC Sint-Kamillus in Bierbeek.  

Haar onderzoeksvraag luidde: Integratie van 'Tuintherapie' binnen een gesloten afdeling? Het 

integreren van 'tuintherapie' op een gesloten afdeling is geen evidentie. Dit zowel door het 

ontbreken van de nodige ruimte als het ontbreken van vrijheden of opbouwen van vrijheden aan de 

hand van regels. 

Inzet en opvolging van stagiaires.  Lukas Roose,3de jaar student landschap- en tuinarchitectuur aan 

de Erasmus Hogeschool te Brussel maakt een ontwerp voor  een revalidatietuin/park. 

Projecten waar Terra-Therapeutica in 2017 in participeerde 

Eerste sessies tuintherapie in ’t Kempken in Dilsen-Stokkem 

Dank zij het voorbereidend werk van de werkgroep die zinvolle activiteiten voor ouderen ontwikkeld 

heeft Moncy op regelmatige basis proefsessies georganiseerd in wzc ’t Kempken. Elke sessie 

gebeurde in samenwerking met ergo of animatie en vaak met inzet van vrijwilligers. Mensen die op 

professionele basis activiteiten organiseren voor de bewoners kunnen door hun ervaring vrij snel het 

gebruik van dit nieuwe middel ‘natuur’ integreren in hun werking, voor de vrijwilligers wordt de 

nodige begeleiding door Moncy voorzien. In 2017 heeft zij na voorstelling van het project aan de 

familieraad van het wzc en een afdelingsvergadering 11 sessies begeleid. Foto’s van deze sessies zijn 

te zien op onze Facebook-pagina, en een klein voorproefje hieronder. 

   



Opening van ’t Hofke, een therapeutische tuin in Dilsen-Stokkem 

In wzc ’t Kempken is, dank zij de subsidie van de Vlaamse Landmaatschappij, een therapeutische tuin 

gerealiseerd aan de afdeling De Bakermat waar mensen met dementie verblijven. De directeur van 

het wzc, Katja Cipullo, heeft ervoor gekozen de zwaksten onder de bewoners eerst de mogelijkheden 

van een mooie tuin aan te bieden. Op 9 juni 2017 is in Dilsen-Stokkem de eerste therapeutisch tuin, 

waaraan onze vereniging meegewerkt heeft, geopend. Enkele sfeerbeelden …  

 

  

 



     
 

Penitentiaire instelling van Wortel 

Dit bijzondere project is van start gegaan in academiejaar 2016-2017.  

- Als eerste heeft Soetkin Driesen eind 2016 zowel personeel als deelnemers door haar 

enthousiasme warm gemaakt voor het project. 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 zijn naar hun interesse. Omwille van de soms moeilijke 

communicatie met de gedetineerden heeft Soetkin gewerkt met een systeem van collages. 

Met de hulp van vrijwilliger Frans is een stuk grond voorbereid als moestuin. Geen 

eenvoudige taak door de aanwezigheid van steenslag in de ondergrond. 

- In maart zijn Istvan Daniëls en Stef Venken gedurende 7 weken samen met de geselecteerde 

gedetineerden en onder begeleiding van de projectleiders aan de slag gegaan in de tuin. Er is 

gespit, gezaaid, geplant en veel gepraat.  

- Vanaf de maand mei ging Amber Kiesekoms aan het werk. Aan de hand van de ervaringen en 

behaalde doelen heeft de gezamenlijke bachelorproef van de studenten vorm gekregen. 

- In het academiejaar 2017-2018 kan door onvoorziene omstandigheden slechts één student 

aan het project werken. Dit lijkt weinig maar is onontbeerlijk voor een degelijke opvolging. 

 

    



 

 

Centrum voor verslaafdenzorg Katarsis te Genk 

Het centrum wil tuintherapie langzaam integreren in hun dagelijkse werking. In dit project staan we 

pas bij het begin van een traject dat tot 10 jaar kan duren. In het academiejaar 2016-2017 zijn twee 

studenten gestart met het bekijken van mogelijke pistes. Hun werk wordt dit jaar verder gezet. 

Psychiatrisch ziekenhuis Asster in Sint-Truiden 

In het lopende academiejaar gaan twee studenten op stage in de instelling. Ze zullen nagaan wat de 

instelling zelf voor ogen heeft met de inzet van de tuin als middel voor de cliënten, wat reeds bestaat 

en wat de mogelijkheden zijn voor een ergotherapeut. 

Sociaal Huis Riemst 

De gemeente Riemst heeft in 2016 subsidie gekregen van de VLM voor de aanleg van een samentuin 

met bijzondere aandacht voor kansarmen. De bouwaanvraag voor het tuinhuis annex ruimte om 

samen te zitten is nog niet rond. Het terrein is klaargemaakt om in 2018 aan de slag te gaan. Over de 

invulling met betrekking tot de kansarmen wordt overlegd, echt aan de slag kunnen we pas als de 

samentuin effectief kan gebruikt worden. In dit project werken we samen met vzw Velt. 

Projecten waarbij onze kernleden bij betrokken zijn 

In het Dienstencentrum WZC Dijlehof probeert Moncy ‘tuintherapie’ mondjesmaat ingang te doen vinden door 
activiteiten met en in het groen aan te bieden.  

In het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven – Z.org KU Leuven zijn meerdere mensen met 

de onderwerpen tuintherapie en therapeutische tuin binnen de ouderenzorg bezig. Ellen als 

ergotherapeut en Jelena als tuinontwerper werken hierrond.  



Organisaties die ons pad kruisten  

(Met onderstaande organisaties hadden we contact. Er zijn nog geen concrete stappen gezet maar wel 
toekomstgerichte engagementen afgesproken)  

- UGent - biowetenschappen Stuurgroep Biodiversiteit en kwetsbare mensen 
- Expertisecentrum dementie 
- Happy Aging Project 
- Burn-out en werk, een initiatief van UHasselt   
- UK (Thrive) prison gardening 
- Tsjechië (Lipka): Horticulture therapy in palliative care 
- Finland (via Domus Mundi project Rewind): social and therapeutic horticulture for the 

inmates 

Informatiesessies voor studenten van Hogeschool PXL te Hasselt 

Net als vorig jaar blijven we inzetten op jonge mensen. Via presentaties leggen we aan studenten uit 

wat tuintherapie kan betekenen en hoe therapeutische tuinen hierin kunnen helpen. 

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

stagiaires die met tuintherapie aan de slag gaan op 9 oktober 2017.  

- Op 23 november 2017 mochten we op uitnodiging van Ingeburg Digneffe, Docent Ethiek, aan 

de studenten van het 3e Bachelor Groenmanagement een presentatie geven over onze visie 

op het medium ‘Natuur’ in een therapeutische setting. Herman heeft na een theoretisch 

uiteenzetting via een workshop de studenten laten meedenken over de invulling van vragen 

die wij krijgen voor toekomstige projecten. De resultaten geven een verfrissende kijk op hoe 

jonge mensen een groene omgeving bekijken in functie van een bepaald doel zoals burn-out 

preventie, detentie en de aanpak van psychiatrische problemen. 

Studiedagen die Terra-Therapeutica bezocht 

Natuur inspiratiedag Genk op 24 februari 2017 

Op deze studiedag, georganiseerd door Provinciaal Natuurcentrum Genk, konden we kennis maken 

met andere actoren binnen Limburg die bezig zijn met de ‘Groene omgeving’. De lezingen waren 

vooral bedoeld voor gemeenteambtenaren en schepenen enerzijds en milieuorganisaties anderzijds. 

Inspiratiedag ‘Natuur en Gezondheid’ op 18 april 2017 ingericht door Natuurpunt 

Stakeholdersoverleg Limburg 3.0 – Groen Gezond Gelinkt op 21 november 2017 in Hasselt 
Onder de noemer Limburg 3.0 – Groen Gezond Gelinkt willen Happy Aging (1), de Universiteit Hasselt 
(UHasselt), de Regionale Landschappen en de provincie Limburg alle Limburgse relevante actoren uit 
verschillende domeinen (milieu en natuur, gezondheid, toerisme, economie, mobiliteit, ruimtelijke 
planning, …) samenbrengen om te onderzoeken welke opportuniteiten en projecten er kunnen 
opgezet worden die de gezondheid van onze samenleving kunnen verbeteren. Terra-Therapeutica 
was hierop uitgenodigd om eventuele samenwerking in de toekomst te bekijken. 

Symposium Annimal Assisted Intervention in Hasselt op 14 december 2017 

De therapeutische effecten van het betrekken van dieren bij educatie en hulpverlening werden de 

laatste jaren uitvoerig wetenschappelijk gedocumenteerd. Omdat het doel van het inzetten van 

dieren in de zorg deel uitmaakt van de pijler ‘Care & Therapy’ denken wij dat op termijn 

samenwerking mogelijk moet zijn.  

 



De Ronde Tafel en 2 studiedagen op 20 en 21 maart 2017 

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

welzijn. De partners (Groene Zorg, Hogeschool PXL, Landelijke Gilden, Limburg.net, Natuurpunt en 

Vzw Velt) hebben in de loop van het voorbije jaar 3 maal vergaderd. Op de laatste bijeenkomst 

schoof Regionale Landschappen mee aan tafel. 

Op 21 maart hebben we met een aantal onder hen een gemeenschappelijke studiedag rond ‘Groen 

en Gezondheid’ georganiseerd.  

De mix van theorie en praktijk, van binnen- en buitenlandse sprekers en de visie van verschillende 

spelers in de sector trok een publiek van zo’n 150 toehoorders. Eén van de getuigenissen is gebracht 

door Soetkin Driesen. Zij is lid van onze vereniging, was in maart nog student en is nu zelf docent aan 

Hogeschool PXL. (zie ook project Wortel) 

 

 
 

 

Een andere spreker en medewerker van onze vereniging is Wim Collet, tuin- en landschapsarchitect. 

Hij sprak over mogelijkheden en valkuilen van de Healing Environments. 

Voorafgaand aan de studiedag heeft Terra-Therapeutica een informatiedag georganiseerd met 

medewerking van PXL Hogeschool. Zij stelden infrastructuur en netwerk ter beschikking en wij 

leverden de sprekers. In totaal hebben 150 mensen deelgenomen aan één van de vier 

praktijkgerichte vormingen. 

 



     

  

Zowel voor de studiedag als de vormingen hebben we Damien Newman van Thrive, de organisatie 

die tuintherapie promoot in het Verenigd Koninkrijk, als spreker uitgenodigd. Thrive heeft een 

expertise van 40 jaar en waar het gaat over het inzetten van ‘Natuur’ in therapeutisch settings zijn zij 

ons grote voorbeeld. 

Eén van de vormingen gebeurde door Maite Grugeon, eveneens medewerker van Terra-

Therapeutica. Haar onderwerp ‘Ontwerp van een tuin voor personen met dementie in een wzc: hoe 

begin je eraan?’ was heel praktisch en zal in 2018 onderwerp uitmaken van het programma 

‘vormingen’ door onze vereniging. 

Concrete resultaten van de ‘Ronde Tafel’ 

 

 



De vertegenwoordiger van Natuurpunt heeft in 2017 geijverd voor het bekomen van een ‘Hoorzitting 

in het Vlaams Parlement’. 

Op 23 september 2017 heeft Johan Lemmens, docent Hogeschool PXL Departement Healthcare, op 

de hoorzitting het standpunt van de vertegenwoordigers van de ‘Ronde Tafel’ die zich richten op 

‘Nature Based Care & Therapy’ vertolkt.  

Uit de informele gesprekken na de zitting bleek dat de interesse voor wat in de zorg gebeurt 

aanzienlijk is. De groep die dit onderdeel van bovenstaand schema vertegenwoordigt is nadien 

uitgenodigd voor verdere gesprekken met twee fracties in het Vlaams Parlement.  

… en ook dit kwam op onze weg in 2017! 

3e Open dag van het Dienstencentrum Stockheim in Dilsen-Stokkem op 10 september 2017 

Hier was Terra-Therapeutica aanwezig met een infostand. Als onderdeel van een zoektocht mochten 

de deelnemers aan onze stand een praktisch proef doen, een bloempotje maken met krantenpapier 

en hierin een jong plantje overzetten. 

 

Internationale Gartentherapie-Tage in Grünberg op 22 en 23 september 2017 

Door de voorzitter van IGGT (Internationale Gesellschaft für Gartentherapie), Andreas Niepel, is aan 

Terra-Therapeutica gevraagd om in 2017 een woordje uitleg te geven over onze werking en 

projecten.  

Soetkin Driesen en Chris Van Bastelaere hebben deze presentatie voor hun rekening genomen. Chris 

heeft het ontstaan en de doelstellingen van de vereniging geschetst, Soetkin heeft een voorbeeld uit 

de praktijk toegelicht, namelijk het ontstaan van de tuin in de penitentiaire inrichting van Wortel. De 

interesse voor het project blijkt uit het grote aantal vragen die werden gesteld. En voor ons is de 

uitwisseling van kennis en ideeën uiteraard zeer welkom.  

 

 

 

   

 

 

 



Open Bedrijven dag in Roeselare op 01 oktober 2017 van 10 tot 17 uur 

Op uitnodiging van ACD, een bedrijf dat hobbyserres maakt, trokken Herman en Chris ter 

gelegenheid van Open Bedrijvendag naar Roeselare met een gamma aan tuingerei voor mensen met 

speciale noden. Doorheen het bedrijf was een geleide wandeling georganiseerd en zo zijn de meeste 

bezoekers voorbij onze stand gewandeld. Deze stond opgesteld in een serre, speciaal uitgewerkt 

voor mensen die zich verplaatsen met een rolstoel of rollator. Naar schatting een 1000-tal bezoekers 

hebben zo de kans gehad onze hulpmiddelen te leren kennen. 

 

 

   

 

 

 

Enkele cijfers 

Het is een jaar met vele uitdagingen geweest. Samen met een kleine maar zeer toegewijde kern 

hebben we een berg werk verzet.  

Een overzicht 

- 12 sessies tuintherapie in wzc ’t Kempken in Dilsen-Stokkem 

- De verdere uitwerking en het uittesten van 50 activiteitenfiches door enkele vrijwilligers  

- 45 vergaderingen overwegend in Limburg en Antwerpen 

- Een 10-tal presentaties en gesprekken in geïnteresseerde instellingen 

- Verschillende docenten en medewerkers van Hogeschool PXL die studenten toelaten voor 

onze vzw praktijkstudies te verrichten 

- 12 studenten ergo die, zowel in vorig als dit academiejaar, zich de materie ‘Natuur als middel 

in therapie’ eigen maken en door hun eindwerken hun steentje bijdragen aan de evolutie van 

onze vereniging 

 

 

 

 



Dankwoord 

Langzaam maar zeker wordt de kern van medewerkers groter. Het netwerk wordt gestaag groter en 

daardoor bereiken we steeds meer doelgroepen. 

- Dank aan onze vrijwilligers! Heel wat mensen zijn in de loop van het voorbije jaar vaste 

medewerkers geworden. De ene werkt achter de schermen een project uit, de andere treedt 

naar buiten en brengt in praktijk wat ‘Natuur’ kan betekenen voor zij die er weinig of geen 

toegang toe hebben maar het vaak het meeste nodig hebben.  

- Dank aan Limburg.net: Net als in de voorbije drie jaar zijn zij onze logistieke steun en 

toeverlaat. Heel wat vergaderingen hebben zij gefaciliteerd door een lokaal ter beschikking 

te stellen en voor catering te zorgen. Voor de volgende jaren zal een structurele 

samenwerking uitgebouwd worden waardoor onze aanwezigheid in Limburg nog beter tot 

uiting zal komen. 

- Dank aan PXL Hogeschool in Hasselt: De samenwerking met deze onderwijsinstelling is reeds 

zijn derde academiejaar ingegaan. Het is een zegen voor ons dat de directie en de docenten 

ons de mogelijkheid bieden jonge mensen via stages bij onze projecten te mogen betrekken. 

Indien de Vlaamse Overheid besluit onderzoeksprojecten rond tuintherapie te ondersteunen 

zal de band met de Hogeschool wellicht in de komende jaren nog intenser worden. 
 


