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EDITORIAAL
Beste lezer,
Wij zijn verheugd om bij het aantreden van de lente u de eerste editie van ons ledenblad ‘de
Terrapeut’ te mogen aanbieden.
Als leden van Terra-Therapeutica delen we samen dromen van groen, groen dat komende lente en
zomer gaat groeien en bloeien.
In de ouderenzorg wordt letterlijk voorgezaaid, op andere plaatsen zijn we gestart met het proces
dat vooraf gaat aan de aanleg van een therapeutische tuin. Dit worden tuinen die op termijn voor
mensen in een moeilijke situatie het verschil zullen maken. Op deze twee paden, tuintherapie en
therapeutische tuinen, willen we graag jullie gids zijn.
Ellen Dehennin, directeur.
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VOORWOORD
Beste sympathisant,
Na het voorwoord van onze directeur zijn wij als redactieraad apetrots om onze eerste editie te
mogen voorstellen van ‘de Terrapeut’. Na maanden overleggen, knippen en plakken (vooral
knippen) is er een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van VZW Terra-Therapeutica aangebroken!
U bekijkt het eerste nummer van ‘de Terrapeut’ op uw computerscherm, of u heeft het afgeprint en
bekijkt de papieren versie. Dit eerste nummer zal iedereen die van ver of kortbij iets met de VZW te
maken heeft gratis ontvangen. Het volgend nummer, dat verschijnt op 21 juli, zal enkel nog naar
leden toegestuurd worden. Hoe je lid kan worden vind je terug op de laatste pagina van ons
ledenblad. ‘de Terrapeut’ zal vier keer per jaar verschijnen. Eén van die vier nummers zal een themauitgave zijn. We kunnen al wel melden dat deze eerste keer zal gaan over de ouderenzorg. Er is veel
vergaderd, gebrainstormd over wat we met VZW Terra-Therapeutica juist wilden met dit ledenblad
en wie we juist wilden bereiken. Dit ‘ledenblad’ zal in de toekomst een meerwaarde zijn voor onze
werking. We hebben dan ook getracht om elk facet van onze vereniging hier aan bod te laten komen
zodat de VZW Terra-Therapeutica een verrijking is voor iedereen die met onze materie te maken
heeft.
Herman Vereycken, samen met Chris Van Bastelaere, stuwende kracht achter onze VZW, bijt de spits
af met de voorstelling van de VZW. Het ontstaan ervan, de doelstellingen. Hij stelt in het kort ook de
medewerkers aan dit tijdschrift voor. Moncy Vidal vervolgt met een ‘project in de kijker’. Dit is
trouwens één van onze betrachtingen, om zoveel mogelijk met vaste rubrieken te werken zodat
iedereen snel zijn weg vindt. Chris neemt dan een hulpmiddel in de tuintherapie onder de loep.
Nadat Herman een interessant boek heeft voorgesteld is het tijd voor de jeugd. Jeugd die
gepassioneerd bezig is met tuintherapie en die wij hier een forum willen geven om zichzelf voor te
stellen.
Dat we met de VZW soms wel eens de aandacht van de pers krijgen kan u in een volgende rubriek
lezen. Ook zijn we niet blind voor wat er in het buitenland beweegt rond tuintherapie en
therapeutische tuinen. Als eerste stelt Herman de organisatie Thrive in Reading voor. Met de ‘Wist je
dat’ rubriek en de ‘plant van het seizoen’ proberen we de materie iets luchtiger te maken.
Een eerste nummer van een tijdschrift… Het is voor iedereen nog een beetje zoeken welke richting
de koers zal varen. Het traject dat we reeds afgelegd hebben vind U in de rubriek ‘Kalender…
Verleden’. Hier kan u onze escapades en verwezenlijkingen op de voet volgen. Deze rubriek wordt
natuurlijk gevolgd door ‘Kalender… Toekomst’. We sluiten dit nummer telkens af met een poëtisch
moment.
We wensen U in ieder geval veel plezier met dit eerste nummer. Maar toch zouden wij ook jullie
medewerking willen vragen. Hebben jullie eventuele opmerkingen, suggesties en/of andere ideeën,
verslagjes, en vooral aanvullingen op de kalender. Deze kan je ons steeds bezorgen op de adressen
die jullie in de colofon aangeboden worden.
Tot slot willen wij jullie hartelijk bedanken voor het vertrouwen!
Veel leesplezier,
Winand Van den Bergh en Moncy Vidal, voor de redactieraad.
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IN DE KIJKER…
VZW T.T.
Voorstelling VZW Terra-Therapeutica
Met ons ledenblad zetten we een volgende stap in de uitbouw van onze VZW. Als vereniging
mogen we ons eerste lustrum vieren!
VZW Terra-Therapeutica is ontstaan vanuit enkele vrijwilligers met een passie voor ‘mens en natuur’.
Meer bepaald speelde de vraag: “Hoe kan groen in zijn algemeenheid ingezet worden als middel om
het welzijn en de gezondheid van mensen met een bepaalde zorgnood positief te beïnvloeden”.
Hierbij denken we aan groepen binnen zowel de zorg- als sociale sector.
De rode draad doorheen dit verhaal is dat deze personen vanuit hun fysieke, psychische of sociale
toestand vaak in de onmogelijkheid verkeren te genieten van groen alhoewel ze er wel baat bij
kunnen hebben.
Meer concreet denken we aan bewoners van een woonzorgcentrum die gemiddeld 6 minuten per
dag buitenkomen, gedetineerden die amper hun cel verlaten, …

In het Verenigd Koninkrijk spreekt men over ‘Social and Therapeutic Horticulture’, in Duitsland
gebruikt men de term ‘Gartentherapie’. In Vlaanderen proberen we de begrippen ‘tuintherapie’ en
‘therapeutische tuinen’ ingang te doen vinden.
De doelstellingen van onze VZW situeren zich op volgende domeinen: het op de kaart zetten van
tuintherapie en therapeutische tuinen in Vlaanderen, het bundelen en verspreiden van kennis
hierover en komen tot een wetenschappelijk onderbouwde opleiding binnen het reguliere onderwijs.
Meer informatie vind je terug op onze website http://terra-therapeutica.be/
Je kan ons altijd contacteren op infoterratherapeutica@gmail.com
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Graag willen we ook de medewerkers voorstellen die zich geëngageerd hebben om aan dit ledenblad
mee te werken:
 Ellen Dehennin is directeur van onze VZW en werkt beroepshalve als ergotherapeut binnen het
Universitair Psychiatrisch Centrum, campus Kortenberg . Binnen de campus Kortenberg is ze al
vele jaren actief rond tuintherapie binnen de ouderenpsychiatrie. In september 2018 won Ellen
de posterprijs op het negende Vlaams Geestelijke Gezondheidscongres met haar poster
“Tuintherapie bij dementie”.
 Moncy Vidal heeft haar diploma ergotherapie behaald op de PXL te Hasselt. In 2017 behaalde
Moncy de Award ‘Social and Therapeutic Horticulture’ bij onze Britse zustervereniging Thrive in
Engeland. Ze werkt sinds 2010 in de ouderenzorg, waar ze de laatste jaren tuintherapie gebruikt
om het welzijn van ouderen te verbeteren.
 Jenny Löffel is Master in de biowetenschappen optie Tuinbouw en heeft werkervaring in
verschillende sectoren van de tuinbouw. Uit interesse voor de tuintherapie is ze 2014 gestart
met een opleiding begeleider-animator in de ouderenzorg. Ze heeft in verschillende
woonzorgcentra gewerkt waar ze veel groenactiviteiten op het programma zette.
 Herman Vereycken is master moraalwetenschappen en coördinator van vzw TerraTherapeutica. Als vrijwilliger heeft hij met diverse doelgroepen gewerkt rond tuintherapie
(mensen zonder papieren, mensen met een mentale beperking, ouderenpsychiatrie).
 Chris Van Bastelaere is het manusje van alles binnen onze VZW. Haar nuchtere kijk houdt ons
met beide voeten op de grond en verhindert ons weg te zweven naar exotische en utopische
plaatsen.
Herman Vereycken
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IN DE KIJKER…
Project
‘DAGELIJKS GROEN’
In 2017 heb ik als ergotherapeut samen met mijn enthousiaste collega’s het project ‘ Dagelijks
groen’ geïntroduceerd in ons dagcentrum. Ik zal eerst ons dagcentrum even situeren.
Ons dagcentrum behoort tot het Woonzorgnet-Dijleland vzw. Deze groepeert vier woonzorgcentra:
De Wingerd en Dijlehof in Leuven, Ter Meeren in Neerijse en Keyhof in Huldenberg.
Het woonzorgcentrum Dijlehof is gelegen in het centrum van Leuven, op een boogscheut van de
gezellige Oude Markt, met het groen en de rust van een oude kloostertuin. Met assistentiewoningen,
centrum voor dagverzorging en kortverblijf bieden we een waaier aan
professionele zorg, comfort en veiligheid.
Het Centrum voor Dagverzorging van Dijlehof is een
thuisondersteunende dienst die zich specifiek richt naar ouderen met
een fysieke zorgnood, ouderen die op zoek zijn naar activatie,
structuur en deugd hebben van sociale contacten. Wij zijn sterk in het ondersteunen, begeleiden en
revalideren van personen met de ziekte van Parkinson, alsook personen met een cerebrovasculair
accident (CVA). De opdracht van onze thuisondersteunende dienst is om personen zo lang mogelijk
thuis te laten wonen. We geven extra aandacht aan zorg op maat, laagdrempeligheid, samenwerking
en noodzakelijke ondersteuning van de mantelzorg en thuiszorg.
Wat willen we bereiken ons project ‘Dagelijks groen’? We willen onze bewoners en bezoekers
stimuleren om in de tuin te werken, stil te staan bij de schoonheid van de natuur,
natuurherinneringen van vroeger op te halen, een praatje maken… Met een gevarieerd aanbod aan
betekenisvolle groenactiviteiten willen we onze bezoekers weer in contact brengen met de natuur en
zo hun welzijn vergroten. Groen zet aan tot bewegen in de frisse buitenlucht en bevordert het sociale
contact. Wetenschappelijk onderzoek bevestigt dat de natuur bijdraagt aan de gezondheid en het
welzijn. In het dagcentrum hebben we een verhoogde bak op maat laten maken zodat
rolstoelgebruikers eronder kunnen rijden en optimaal kunnen meewerken. We werken met losse
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kleine plantenbakken die we in de verhoogde bak kunnen plaatsen. Het voordeel hiervan is dat we
bij slecht weer de kleine bakken mee naar binnen kunnen nemen. De groenactiviteiten worden mee
in de activiteitenagenda gepland. In samenspraak met de bezoekers zaaien en planten we kruiden,
groenten en bloemen, afhankelijk van het seizoen, de wensen en behoeften. De oogst daarvan wordt
gebruikt tijdens activiteiten in het dagcentrum. We merken dat dit project reeds leeft in ons
dagcentrum. Het is een onderwerp dat dagelijks wel aan bod komt. Het zien groeien van zaadjes tot
een plantje geeft voldoening en een doel om naar uit te kijken. De eerste oogst van groenten en
kruiden hebben al heel wat plezier gebracht. Deze tuinmicrobe is reeds doorgegeven aan onze
collega’s en zo hopen we dit project nog verder te kunnen uitbreiden naar het hele
woonzorgcentrum.

In 2018 hebben collega’s uit het woonzorgcentrum de studiedag gevolgd op 23 oktober in DilsenStokkem. Hierdoor bevindt er zich nu op elke afdeling een praktijkboek tuintherapie om
groenactiviteiten ook daar te laten groeien. We kunnen dit alleen maar toejuichen!
Sinds 2018 hebben we de toestemming gekregen om een klein stukje grond te bewerken in onze
mooie tuin. Deze gebruiken we nu als kleine moestuin. Dankzij de warme, zonnige zomer hebben de
bezoekers kunnen genieten van onze mooie oogst komkommers, courgetten, tomaten…. Ook
hebben we een klein perkje dat we zelf beplanten en onderhouden. We hebben twee zaaibakken
aangekocht om voor te zaaien.
Het geeft een enorme voldoening als je ziet hoe gelukkig onze bezoekers worden om in de tuin te
werken en met groen bezig te zijn.
Het trekt ook bewoners en bezoekers aan, ze komen kijken wat we aan het doen zijn en wat er
allemaal in onze moestuin te vinden is.
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Dit jaar dingen we mee voor de premie van € 2500 die jaarlijks wordt uitgereikt voor een sociaal
project in Vlaams-Brabant door ZORG.tech.
Met dit geld willen we graag een mobiel ‘groeneiland’ maken; met dit GROENEILAND willen we het
groen naar binnen halen voor meer zorgbehoevende ouderen. In deze mobiele groenkar zouden zich
dan alle benodigdheden bevinden om een groenactiviteit uit te voeren. We gebruiken hierbij de
fiches van het Praktijkboek tuintherapie . Het personeelslid gaat dan het groeneiland halen en kan
onmiddellijk starten met de activiteit op de afdeling. Met de resultaten van de activiteiten, bv.
gezaaide kruiden, bloemen, gemaakte bloemstukjes, enz. zouden we dan rondgaan op de
afdelingen/kamers bij zwaar zorgbehoevende bewoners. Deze kunnen dan iets kiezen om op hun
kamer te plaatsen. Een soort bibliotheekkar maar dan met bloemen…
Ook willen graag een OPBERGUNIT laten maken om al ons tuinmateriaal in op te bergen. Als we nu in
onze moestuin gaan werken, moeten we eerst al het materiaal bijeen sprokkelen en dat nog samen
met de ouderen buiten krijgen. Als dit materiaal in een kar zou kunnen die gewoon meegetrokken
kan worden zou dit veel praktischer en ergonomischer werken zijn.
Ook hebben we nog aangepast tuinmateriaal nodig voor ouderen die minder kracht hebben en/of
minder mobiel zijn maar toch nog willen meewerken in onze moestuin. .
Ik ben enorm dankbaar dat ik deze kans krijg op mijn werkplek en wil langs deze weg de directie,
collega’s, technische dienst, vrijwilligers…. bedanken voor hun hulp en enthousiasme!
Moncy Vidal
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IN DE KIJKER…
Hulpmiddelene
en

Ergonomisch en lichtgewicht tuinmateriaal,
een zegen voor de tuin en onze gewrichten!
Bij het ouder worden of voor personen met een fysieke beperking zijn een aantal tuinklussen zoals
snoeien, onkruid wieden,… minder evident. Gelukkig zijn er aardig wat hulpmiddelen op de markt
die je toelaten je hobby te blijven uitoefenen.
In deze rubriek bepreek ik telkens een hulpmiddel of één specifiek toestel. De lichtgewicht en
ergonomische tuingereedschappen van Fiskars bijten de spits af. Dit bedrijf schonk ons 3 jaar
geleden, bij de oprichting van onze vzw, een aantal hulpmiddelen die we konden tonen bij onze
presentaties. Uiteraard is dit reclame voor hun producten, maar ondertussen hebben we hiermee
veel mensen kunnen helpen. Een oplossing voor een tuinprobleem hoeft niet ingewikkeld te zijn!
Een stukje geschiedenis

Fiskars is een kleine gemeente in het zuiden van Finland. In 1649 is daar een metaalverwerkend
bedrijf opgericht vernoemd naar deze plaats. Het is één van de oudste ondernemingen in de
Westerse wereld. De ijzerverwerkende nijverheid was vooral gericht op het maken van spijkers,
draad en messen. 2 eeuwen later wordt gestart met de machinewerkplaats waardoor de bouw van
grotere landbouwmachines mogelijk wordt. Nochtans blijft de productie van messen en scharen een
belangrijk onderdeel van de productie. De naam Fiskars staat sinds die tijd synoniem voor hoge
kwaliteit.

In 1967 produceert Fiskars 's werelds eerste schaar met kunststofgreep. De schaar met oranje greep
is één van de bekendste producten van Fiskars. De ontwerper van de schaar had deze kleur niet
gekozen voor zijn prototype maar de zuinigheid van de machine operator zorgde voor de opvallende
oranje Fiskars kleur. Er was nog oranje kleurstof over van het vorige proces en dus kregen de eerste
scharen deze kleur. Later zijn nog prototypes gemaakt in zwart, groen en rood. Uiteindelijk zijn de
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kleuren zwart en oranje weerhouden, de kleuren die tot op heden nog steeds gebruikt worden.
Sinds begin 20e eeuw heeft Fiskars zich gericht op consumentenproducten en is door allerlei
overnames een multinational geworden. Bedrijven als Wedgwood, Royal Copenhagen en Royal
Doulton behoren eveneens tot de Fiskars Group.
Ontstaan van het gamma ergonomisch en lichtgewicht tuinmateriaal
Reeds in de 19e eeuw heeft Fiskars een kleermakersschaar voor linkshandigen ontwikkeld. Het is
echter in 1971 wanneer Olavi Lindén hoofd wordt van de productieafdeling van de scharen dat de
onderneming massaal inzet op het maken van ergonomisch correcte scharen voor linkshandigen.
Onder zijn leiding staat het functionele centraal maar vormt dit samen met technologie,
materiaalkeuze en vormgeving het design van het voorwerp. Zijn ganse team werkt samen aan het
ontwikkelingsproces en het resultaat, de schaar met de oranje grepen, staat symbool voor goed
ontwerp en functionaliteit. De Fiskars-schaar toont als het ware het DNA van het design! Momenteel
zijn er wereldwijd meer dan 1 miljard Fiskars-scharen verkocht.
In de loop van de jaren ontstond een gans gamma aan lichtgewicht en ergonomische hulpmiddelen
voor de tuin. De metalen delen zijn gemaakt uit aluminium, de kunststof elementen bestaan uit een
geavanceerd composiet van glasvezel. Elk werktuig kan aangepast worden aan de noden van de
gebruiker.
Ergonomische spaden en harken
Binnen het gamma van tuingereedschappen heeft Fiskars een selectie van spaden en harken
ontwikkeld met schuine assen en handgrepen die de belasting voor rug, hand en pols tot een
minimum herleiden.
Het gewicht van de verschillende werktuigen ligt rond de 2kg.
Lichtgewicht spaden en harken
Er is er een vergelijkbaar gamma lichtgewicht werktuigen ontwikkeld. Het gewicht bedraagt ongeveer
1,6kg en de lengte van de steel kan aangepast aan de lengte van de persoon en de uit te voeren taak.

Meer informatie kan je vinden op https://www.fiskars.nl/producten/tuinieren
Chris Van Bastelaere.
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IN DE KIJKER…
Boek
‘The Profession and Practice of Horticultural Therapy’

Het meest recente overzichtswerk rond tuintherapie is ‘The Profession and Practice of
Horticultural Therapy’ (Rebecca Haller, ea, 2019). Het is een werk waaraan diverse auteurs hebben
meegeschreven vanuit diverse invalshoeken. De auteurs hebben een jarenlange ervaring in
tuintherapie binnen de Verenigde Staten, hetgeen zich vertaalt in dit standaardwerk over
‘tuintherapie’.
De hoofdstukken kunnen afzonderlijk gelezen worden maar het gevaar bestaat dat men verdwaalt in
de hoogst specifieke invalshoek die Amerika hanteert bij tuintherapie. Vandaar dat het aangewezen
is de inleidende hoofdstukken te lezen om zich de specifieke terminologie eigen te maken.
Hetgeen de leesbaarheid ten goede komt is dat elk hoofdstuk afsluit met een korte samenvatting en
sleuteltermen. En voor wie meer wil weten is er telkenmale een uitgebreide referte- en literatuurlijst
opgenomen.
Herman Vereycken
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IN DE KIJKER…
Student
Onze eerste ‘Student in de kijker’ is Barbara Sternotte. Ze studeert ergotherapie aan de
Hogeschool PXL Healthcare te Hasselt. Ze is geboren en getogen in Hasselt. Thuis spreekt ze Frans
en Nederlands aangezien haar mama afkomstig is van Luik en ze de kans heeft gekregen om
tweetalig opgevoed te worden. Ze heeft verschillende hobby’s. Namelijk paardrijden, pilates,
gitaar spelen, zingen, componeren en ze is een grote
dierenvriend. In haar vrije tijd is ze bovendien actief als
vrijwilligster in het Erika Thijs Huis in Hasselt.
Waarom heb je deze opleiding gekozen?
De opleiding ergotherapie heb ik gekozen omdat het een brede
basis geeft aan verschillende mogelijkheden. Het is een zeer
creatieve opleiding waar je als toekomstige ergotherapeut veel
keuzemogelijkheden hebt en jezelf kan ontplooien op diverse
domeinen. Ik voelde mij onmiddellijk thuis in de opleiding.
Welke onderzoeksvraag heb je gekozen voor je bachelorproef?
Onder supervisie van Johan Lemmens van de PXL Hogeschool, werk
ik samen met student-collega Marleen Jacobs rondom een
onderzoeksvraag omtrent tuintherapie met als doelgroep ouderen in woonzorgcentra. Marleen
Jacobs heeft haar projectstage reeds afgerond in het woonzorgcentrum ‘De Bloemelingen’. Van
hieruit heeft ze de betekenisvolle activiteiten methode gebruikt als middel om een praktisch plan van
aanpak uit te voeren voor tuintherapie met ouderen van het woonzorgcentrum.
Nadat zij haar stage had afgerond, ben ik gestart in het woonzorgcentrum ‘Demerhof’ te Bilzen. Mijn
onderzoeksvraag gaat als volgt: “Wat zijn de behoeften, wensen en noden van ouderen, familie en
mantelzorgers, hulpverleners, vrijwilligers en betrokkenen van het woonzorgcentrum voor het
gebruik van een therapeutische tuin en balkon voor de gesloten afdeling?”
Ik ben vervolgens op basis van semi- gestructureerde interviews mijn focusgroepen gaan bevragen.
Deze interviews worden individueel of groepsmatig afgenomen of via de post verstuurd.
Het uiteindelijke doel is om het resultaat van mijn stage en die van Marleen te laten samensmelten
tot één gemeenschappelijke onderzoeksvraag die dan uitgebreid besproken zal worden in onze
bachelorproef.
Waarom heb je dit onderwerp als eindwerk gekozen?
Ik heb dit onderwerp gekozen omdat ik zeer geïnteresseerd ben naar het gebruik van tuin als middel
binnen de ouderenzorg. Zelf was ik nieuwsgierig op welke manier we betekenisvolle en/of zinvolle
groenactiviteiten kunnen gebruiken binnen een bepaalde doelgroep vanuit een ergotherapeutische
visie.
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Bovendien is het een erg actueel onderwerp dat steeds meer aan bod komt in onze maatschappij.
Denk bijvoorbeeld aan het klimaat, biologische voeding, vergeten groenten van vroeger of boeken
over groen en gezondheid die we alsmaar meer op de voorgrond zien komen.
Hoe ziet een stagedag eruit?
Ik draai mee als junior collega bij de dagelijkse activiteiten van het woonzorgcentrum. Een voorbeeld
hiervan is dat ik bewoners hulp biedt bij hun ochtendtoilet of tijdens maaltijdbegeleidingen.
Daarnaast werk ik ook aan mijn projectstage voor de bachelorproef. Ik organiseer onder andere tuinen groenactiviteiten met de bewoners van de open en gesloten afdeling.
Tijdens de tuin- en groenactiviteiten bied ik de nodige hulp, begeleiding en ondersteuning voor de
bewoners. Daarnaast observeer ik de activiteiten en reflecteer ik vervolgens op welke manier er
nood is aan aanpassingen. Als junior collega overleg ik mijn observaties met andere teamleden en
communiceer ik ook de resultaten van de afgenomen vragenlijsten.
Mijn stagedag ziet er vrij druk uit. Er is altijd wel iets te doen. Soms is het voor mij moeilijk om mij
aan mijn planning te houden omwille van een overvolle agenda en talrijke ideeën. Mijn stagementor
Katya Piette helpt mij hier gelukkig mee door onder andere een gestructureerde agenda op te stellen
waarin de georganiseerde activiteiten binnen het woonzorgcentrum staan beschreven.
Hoe ervaar je tuintherapie/therapeutische tuinen op stage?
Het voelde voor mij aan als een ontdekkingstocht. Niet alleen is dit een ontdekkingstocht en een
ervaring voor de bewoner zelf, maar ik heb bovendien zelf veel mogen bijleren over tuin en natuur.
De bewoners hebben mij veel bijgeleerd over hoe ze vroeger tuinierden of groenten kweekten.
Ga je later in je werk indien mogelijk tuintherapie toepassen?
Als toekomstige ergotherapeut baseer ik mij op de wensen en noden van de bewoners en om samen
op zoek te gaan naar activiteiten die voor hun als betekenisvol ervaren worden. Maar iets heeft pas
‘betekenis’ als de persoon het ook als betekenisvol ervaart. Dit is voor iedere persoon anders. Het
kan even goed kunst of muziek zijn dat als middel gebruikt kan worden. Het is daarbij mijn taak om te
achterhalen wat de persoon wenst en de mogelijkheden te creëren om tot betekenisvol handelen te
komen. Dus indien de mogelijkheid zich voordoet, zal ik zeker trachten gebruik te maken van
tuintherapie in mijn toekomstige job.
Heb je mooie anekdotes ivm tuin/groen op je stageplaats?
Dat is een moeilijke vraag. Ik heb meerdere leuke anekdotes. Maar de meeste frappante anekdote
die bij mij is bijgebleven, is toen ik samen met de bewoners een wensboom heb gemaakt. Op deze
boom konden de bewoners hun wensen en voorkeuren aangeven omtrent het aanleggen van een
therapeutische tuin in het woonzorgcentrum . Het toeval wil dat er al een voorgemaakte boom
klaarstond in de berging. Alle materialen waren aanwezig en leken gewoon op mij te wachten om
gebruikt te worden in een activiteit.
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Heb je om te eindigen nog bemerkingen of ideeën die je wilt meegeven?
Ik ben zeer blij dat ik tuintherapie gekozen heb als onderwerp voor mijn projectstage. Ik heb erg veel
bijgeleerd op verschillende vlakken zoals tuin en natuur, de bewoners en over mijzelf. De bewoners
en teamgenoten vanuit het woonzorgcentrum, Hogeschool PXL en Terra-Therapeutica hebben mij
enorm ondersteund en ik ben hen daarvoor erg dankbaar. Het was voor mij een leerrijke ervaring
met vooral plezierige en mooie momenten.

We bedanken Barbara voor deze mooie getuigenis en wensen haar nog heel veel succes in alles wat
ze nog zal ondernemen!
Moncy Vidal
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T.T. IN DE PERS…
1. Het Nieuwsblad van 17/1/2019
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2. Het Belang van Limburg van 16/2/2019
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NIEUWS UIT HET BUITENLAND

Thrive is de toonaangevende organisatie binnen het Verenigd Koninkrijk voor ‘Social and
Therapeutic Horticulture’. Thrive is opgericht in 1978 door een jonge tuinier Chris Underhill
gesteund door Dr. Geoffrey Udall, dominee en kinderarts. Dr Udall stelt in 1989 het familiedomein
met een ommuurde tuin van 1.2 hectare in Beech Hill bij Reading ter beschikking van de
organisatie. In deze kleine stad ongeveer 70 km ten oosten van Londen is nu hun nationaal
hoofdkwartier en een demonstratietuin gehuisvest.

Naast de opvolging van een duizendtal projecten verspreid over gans Groot-Brittannië verzorgt
Thrive jaarlijks de begeleiding van ongeveer 20.000 personen met een zorgnood. Hiernaast bieden
ze een groot pakket van vormingen aan, gaande van e-learning, workshops van 1 dag tot langdurige
opleidingen.
Een aantal van hun inleidende on-line cursussen zijn gratis en zijn een aanrader als introductie tot
tuintherapie
https://thrivelearn.org.uk/portfolio/
Voor vele Europese organisaties is Thrive een toonaangevend voorbeeld op het vlak van
tuintherapie. Zelf hebben we in 2015 de organisatie met een aantal medewerkers van het eerste uur
bezocht. In 2017 was Damien Newman, een medewerker van Thrive, als gastspreker op onze
studiedag.
Herman Vereycken
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WIST JE DAT ?












… het expertisecentrum Dementie Vlaanderen een mooie recensie geschreven heeft over
ons praktijkboek ‘Tuintherapie’. Dit artikel kan U bekijken op
https://www.dementie.be/documentatie/recensies/praktijkboek-tuintherapie/.
… onze medewerker en hobby ornitholoog Johan Lemmens de wolvin Naya gespot heeft.
Deze gevaarlijke ontmoeting kan U lezen op
https://www.hbvl.be/cnt/dmf20190129_04138611/op-zoek-naar-vogels-en-plots-oog-inoog-met-wolf.
… het binnen de 4 muren van bepaalde gevangenissen niet enkel maar grijs en grauw is maar
dat er ongekende pareltjes van moestuinen, therapeutische tuinen, … aanwezig zijn.
… er binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie gedacht wordt aan ‘safe & comfort gardens’
waarbij de kinderen en jongeren in een mooie tuin tot rust kunnen komen.
… Hogeschool PXL Healthcare een Summerschool ‘Tuintherapie & Therapeutische tuinen’
organiseert in de zomer van 2020.
… er in het academiejaar 2018-2019 zestien studenten van Hogeschool PXL hun projectstage
en bachelorproef doen rond ‘Tuintherapie & Therapeutische tuinen’.
… er van onze eerste publicatie ‘Praktijkboek tuintherapie: Betekenisvolle (groen)activiteiten
binnen de ouderenzorg’ nog maar enkele exemplaren beschikbaar zijn bij uitgeverij Politeia.
https://www.politeia.be/nl/publicaties/55089-praktijkboek+tuintherapie+map
… de directie van een woonzorgcentrum na de opening van hun therapeutische tuin vragen
van familie van bewoners kreeg . Ze wilden graag hun familielid laten overbrengen naar de
gesloten afdeling omdat deze gelegen is aan een therapeutische tuin zodat ze ook mee
kunnen genieten van de voordelen van zo een tuin.
… eerstejaars studenten van de bacheloropleiding Ergotherapie Howest Kortrijk gestart
zijn met de keuzeminor ‘Experience & Challenge’. Eveline Van Cauwenberghe,
opleidingscoördinator, gaf de studenten inspiratie mee rond tuintherapie/betekenisvolle
groenactiviteiten. De studenten hebben de opdracht gekregen om voor een oudere persoon
uit hun omgeving een betekenisvolle groenactiviteit uit te werken.

Moncy Vidal
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Plant van ‘t seizoen
Therapeutische kijk op planten: Viooltjes
Ben je op zoek naar een plant die de winter en
de lente opfleurt, dan zijn viooltjes vrolijke
bloemen die het voorjaar kleur geven.
Viooltjes zijn dankbare bloemen die ook in de
therapeutische tuin of bloembakken hun
waarde bewezen hebben. Zij zijn een ideale
vulling voor plantenbakken zowel op het terras
als op een balkon en kunnen gecombineerd
worden met bloembollen.
De plantjes zijn winterhard, bij strenge vorst
gaan ze slap hangen, maar ze herstellen zich
snel en vormen dan volop bloemen. Ideaal om
de periode te overbruggen tot aan de ijsheiligen, begin mei, om plaats te maken voor de
éénjarigen. De kleinbloemige hoornviooltjes zijn het sterkst van alle soorten.
Door regelmatig de uitgebloeide bloemen te verwijderen zorg je voor een weelderige bloei en kan je
de planten langer aanhouden. Het verwijderen van de verwelkte bloemen is een tuinactiviteit die je
kan uitvoeren samen met een cliënt/patiënt. Wil je echter zelf zaad oogsten laat je in juli de
uitgebloeide bloemen staan zodat er zaad gevormd kan worden. Als je de openspringende zaaddozen
oogst kan je die eind juli zelf uitzaaien. Let wel, de zelf gezaaide viooltjes zullen waarschijnlijk kleiner
zijn en een andere kleur hebben dan je moederplanten. Het zaad is immers niet kleurvast omdat er
vooral F1-hybriden verkocht worden. Maar dat zorgt voor een bijkomend verassingseffect! Als je met
ouderen werkt en je plantgoed aankoopt, kies je best voor felle kleuren rood, geel en oranje. Blauw
en lila worden door oudere bewoners minder goed waargenomen.
Dan hebben we het nog niet gehad over de therapeutische meerwaarde van deze lentebloeier!
In de ouderenzorg wordt dit plantje door de meeste bewoner herkend, ze kennen ze uit hun eigen
tuin toen ze nog thuis woonden. Bewoners met dementie kunnen vaak nog de naam van de plant
benoemen. De kenmerkende geur brengt vaak positieve herinneringen aan vroeger naar boven, denk
maar aan de geuren van toen die in de zepen gebruikt werden. Ook slechtziende bewoners kunnen
deze planten herkennen door te voelen en te ruiken!
De bloemen kunnen ook mooi gedroogd worden omdat ze felle kleuren bevatten en de
bloemblaadjes in één vlak liggen. Met de gedroogde bloemen kan je collages maken, of bloempotjes
versieren. Ook het ‘kopiëren’ van viooltjes op doek of papier lukt vrij aardig.

19

de Terrapeut - jaargang 1 – nummer 1

19

Omdat de bloemen eetbaar zijn, hoef je ook niet bang te zijn dat bewoners met dementie ze per
ongeluk opeten. Deze eigenschap kunnen we dan weer benutten voor allerlei verwerkende
activiteiten.
Vroeger werden de paarse viooltjes die in het wild voorkomen (Viola
odorata) en in maart bloeien, gebruikt als gesuikerde decoratie op taarten
en nagerechten. De bloemetjes worden hiervoor in een suikeroplossing
gedompeld en nadien gedroogd. In de hedendaagse keuken zie je viooltjes
meer en meer opduiken om gerechten en slaatjes te versieren.
Eventueel kan je ze ook verwerken tot siropen of een gelei, dan moet je
natuurlijk heel wat bloemetjes verzamelen en snel verwerken. Gedroogde
bloemen kan je toevoegen als een kleurige toets in een kruidenzout.
Het enige nadeel dat ik kan bedenken, is dat de viooltjes niet geschikt zijn als snijbloem in een
vaasje. Maar verder dus vele mogelijkheden om dit eenvoudig plantje te gebruiken in
groenactiviteiten maar vooral als geurende lentebloeier die de grijze winterperiode doet vergeten!
Neem zeker een kijkje in ons Praktijkboek tuintherapie met betekenisvolle groenactiviteiten. Hier
vind je de voorgestelde activiteiten uitgewerkt in handige fiches.

Plantenpaspoort viooltjes
Latijnse naam: wilde vormen zoals Viola odorata (maarts viooltje) en V.
tricolor (driekleurig viooltje). Gecultiveerde soorten o.a. Viola cornutahybriden (hoornviooltje) en de grootbloemige Viola wittrockiana .
Hoogte: 10- 20 cm
Kleur: paars (maarts viooltje), hybriden zijn in vele kleurcombinaties
beschikbaar.
Standplaats: zon of halfschaduw, Viola odorata in de schaduw.
Grond: elke goed tuingrond.
Zaaien: eind juli op vochtige grond, nadien verspenen van de zaailingen.
Jenny Löffel
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KALENDER
Verleden

Seminaries tuintherapie en therapeutische tuinen
binnen de ouderenzorg
Op 23 oktober 2018 hebben we in Woonzorgcentrum ’t Kempken te DilsenStokkem de voorstelling gedaan van onze Praktijkboek Tuintherapie:
Betekenisvolle groenactiviteiten binnen de ouderenzorg.
Deze praktijkboek werd mede gerealiseerd door uitgeverij Politeia. De
samenwerking met de uitgeverij Politeia resulteerde tot het organiseren van
studiedagen rond tuintherapie en therapeutische tuinen binnen de
ouderenzorg.
Er hebben ondertussen 2 seminaries plaatsgevonden nl. 19 november 2018 te
Brussel en 26 februari 2019 in Gent. We konden als VZW hierdoor onze kennis en ervaringen
doorgeven aan 31 enthousiaste deelnemers.
Een seminarie bestaat telkens uit een theoretisch gedeelte waarin de deelnemers kennismaken met
de basis van tuintherapie en therapeutische tuinen. In het tweede gedeelte kunnen ze door een
praktijkoefening aan de lijve ondervinden wat een betekenisvolle groenactiviteit juist inhoudt en hoe
zo een sessie juist verloopt. Er wordt ook voldoende tijd genomen om de deelnemers zelf aan het
woord te laten. Het is fijn om te horen waarom ze deze vorming gekozen
hebben en in hoever ze zelf al staan rond de toepassing van tuintherapie en
therapeutische tuinen. Dankzij al deze waardevolle informatie komen we
meer te weten over zowel positieve ervaringen als knelpunten. Deze punten
kunnen wij dan meenemen om zeker aan bod te laten komen in volgende
studiedagen!
Voor onze praktijkoefening in Brusssel deden we de activiteit ‘vogelhuisje
maken’. We wilden hier de deelnemers laten ondervinden wat zo een sessie
inhoudt. Ze leerden al gauw de voor- en nadelen kennen van het nagelen
van een vogelhuisje. Deze opgedane ervaringen en kennis tijdens zo een sessie kunnen zij dan
gebruiken bij het organiseren van een betekenisvolle groenactiviteit.
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Voor de praktijkoefening in Gent hebben het iets anders aangepakt. We hebben een sessie
nagebootst hoe deze kan verlopen in een woonzorgcentrum. We hebben onze deelnemers in
groepjes verdeeld. Per groep kregen ze het nodige materiaal om de activiteit uit te voeren nl
zaaien/planten . Per groep moesten de deelnemers een rol op zich nemen : één iemand was
bewoner, één iemand begeleider, één vrijwilliger en één observator. De bewoner kreeg een
bepaalde beperking toegewezen bv slechtziend, slechthorend of beperkte fijne motoriek. Zo leerden
de deelnemers welke hulpmiddelen/alternatieven/mogelijkheden er allemaal bestaan om met een
bepaalde beperking toch een betekenisvolle groenactiviteit te kunnen uitvoeren.

Dankzij de ingevulde evaluaties aan het einde van de dag kunnen we onze studiedagen steeds meer
up to date maken!
Moncy Vidal
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KALENDER
Toekomst

25 april 2019: Vorming ‘Betekenisvolle groenactiviteiten binnen de ouderenzorg’ aan
studenten ergotherapie in de Artevelde Hogeschool te Gent.
4 december 2019: Terra incognita, Een ontdekkingsreis naar betekenisvolle activiteiten in de
ouderenzorg. Van 9u30 tot 16u. Provinciehuis Leuven (programma volgt)
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Even stilstaan…
Poëtisch moment

Tekstfragment: Hermann Hesse, In de tuin, Ambo, 2003
Een groot deel van zijn leven bezat Hermann Hesse een eigen tuin, waarin hij schilderde en
mediteerde. Tussen de bloemen, struiken en bomen deed hij inspiratie op voor zijn boeken. “In de
tuin” is een verzameling beschouwingen en gedichten over de vreugde die aan een tuin te beleven
is en over de rust die uitgaat van het leven in harmonie met de natuur. Uit onderstaand fragment
blijkt hoe belangrijk zijn tuin voor hem was, zeker toen zijn gezondheid het liet afweten.
“… Soms stort ik me op een stukje van de stervende weide, ga de wild
opgroeiende, woekerende planten met hark en vingers te lijf, kam zonder
medelijden de moskussentjes tussen de in het nauw gebrachte graspollen uit, ruk
een mandje vol groen van de bosbessen met de wortels uit zonder toch te geloven
dat dit enig nut heeft, zoals mijn hele getuinier in de loop der jaren tot het spel
van een kluizenaar zonder enige praktische zin is geworden, dat wil zeggen, zulk
een zin heeft het slechts voor mij alleen, als persoonlijke hygiëne en economie. Ik
heb, als de pijn in ogen en hoofd, me te lastig worden, een afwisseling van de
mechanische activiteit nodig, een fysieke overschakeling. Het jarenlang door mij
voor dit doel bedachte schijnwerk als tuinman en kolenbrander moet niet alleen dienen voor deze
lichamelijke omschakeling en ontspanning, maar ook voor meditatie, het verder spinnen van
fantasiedraden en de concentratie van gemoedsstemmingen… Het uurtje dat ik geknield een
groentebed wied, dan verdwijnt de pijn en alles… Het eeuwig herhalende van het wieden als een
eredienst… Al dat werk in de tuin, ongetelde maar honderden uren en dit voor enkele mandjes
groenten… In de aarde en de plantenwereld is niets veranderd sinds we kinderen waren en dat is een
hele geruststelling…

Hermann Hesse

Ergens thuis zijn, een stukje land hebben en bewerken, niet alleen bekijken en schilderen, delen in het
bescheiden geluk van boeren en herders, in het Vergiliaanse, tweeduizend jaar lang onveranderd
ritme van de boerenkalender, dat leek mij een fraai, bewonderenswaardig lot… Voor het moment
smaakt het heerlijk, dit gevoel van gevestigd-zijn, van het hebben van een huis, het gevoel van
vriendschap met bloemen, bloemen, aarde,… het gevoel van verantwoordelijk zijn voor een stukje
aarde, voor 50 bomen, voor een paar perken met bloemen, voor vijgen en perziken,… “
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