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Wandeling met therapie-minipaardjes

Zoersel Aan de school in de Zandstraat in Zoersel vertrok zondag een wandeling met
minipaardjes ten voordele van de vzw Siann. Binnen in de school kon er iets gedronken
worden. De vzw Siann heeft vier therapiepaardjes die ingezet worden in rust en verzor
gingsinstellingen, scholen en ziekenhuizen. Anneke Hollanders, een van de initiatief
neemsters, verloor een vriendin aan kanker. Toen zij op de palliatieve afdeling lag, wil
den haar vrienden graag met haar paard nog langskomen. “Wat praktisch gezien onmo
gelijk was, want het paard was veel te groot om het gebouw binnen te gaan. We hebben
dan via het raam contact kunnen leggen, zodat ze nog een laatste maal haar paard kon
zien”, vertelt Tim De Bondt. “Ze beleefde daar enorm veel deugd aan. Na die ervaring is
Anneke met haar vriendin Sigrid de vzw Siann gestart met minitherapiepaardjes. Dat
loopt zo goed, dat we nagenoeg al volgeboekt zijn voor 2015. De opbrengst van de wan
delng in Zoersel is nog niet bekend, maar het weer was in elk geval schitterend.” KMA
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Kinderen Irishof steunen Bring a Smile

Kapellen Basisschool Irishof trapte de kerstvakantie vrijdag op gang met een sfeervol
le kerstmarkt waarvan de opbrengst bestemd is voor Music For Life. De school koos er
voor om de lokale vzw Bring a Smile te ondersteunen. “De leerlingen en kleuters hebben
hard gewerkt om de kerstmarkt te doen slagen. De zesdejaars maakten lekkere soep en
de kleuters versierden de popcornzakjes, maakten mooie theelichtjes en stelden ook
kransen samen met lekker zaad voor de vogeltjes. Dit wordt allemaal verkocht op onze
kerstmarkt”, vertelt juf Jepke. Samen met enkele andere leerkrachten zal zij de opbrengst
naar De Schorre in Boom brengen. Twee jaar geleden organiseerde de school ook reeds
een kerstmarkt voor Music For Life, toen het Glazen Huis in Antwerpen stond. “We kozen
nu voor Bring a Smile omdat we het belangrijk vinden dat onze kinderen zo iets voor an
dere kinderen kunnen doen”, aldus nog juf Jepke. Bring a Smile organiseert activiteiten
voor ernstig zieke kinderen. ENV
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Huize Walden knutselt kerstboompjes

Westmalle, Zoersel Huize Walden, een gezinsvervangend tehuis voor fysiek gehan
dicapte volwassenen in Westmalle werd op vraag van een bewoner aanvaard als goed
doel. Ze verkopen zelfgemaakte minikerstboompjes aan 3 euro het stuk, te koop in Huize
Walden of krantenhandel Perspektief in Oostmalle. Nog in Malle organiseren atletiekclub
DAL, Bert Van Dyck en vzw Feestvarken dinsdag 23 december een recreatieve loop en
wandeltocht van 7 kilometer. Deze sportieve avond vindt plaats rond Sporthal Mintjens
aan de Heidemolenbaan, waar van 19 tot 21u vertrek en de aankomst plaatsvinden. vzw
Feestvarken bezorgt verjaardagspakketten aan kansarme kinderen. Baloise Insurance or
ganiseerde in haar kantoren dan weer een kerstmarkt ten voordele van o.a. ‘Voor Elize en
de Wetenschap’, het fonds voor wetenschappelijk onderzoek dat Dorien Franssen uit
Zoersel oprichtte, na het verlies van haar dochtertje Elize (3) aan leukemie. JVS
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Kleuters maken wenskaarten voor ALS

Zandhoven De kinderen van de gemeentelijke kleuterschool van Zandhoven gingen
donderdag persoonlijk de opbrengst van hun actie overhandigen in De Schorre in Boom.
Om tien na twaalf waren ze zelfs te horen op Studio Brussel. Ze haalden 2.858 euro op.
“Wij hebben met onze kleuters kerstkaarten gemaakt voor de ALS Liga”, vertelt juf Veerle
Grandsart. “Elke kleuter heeft een eigen gepersonaliseerde kerstkaart gemaakt. Ze moes
ten aan de hand van hun eigen webshopje zoveel mogelijk mensen mobiliseren om hun
kaarten te kopen. Dit deden ze door mails te versturen en reclame te maken.”
De school koos voor de ALS Liga, omdat de vader van een van de leerkrachten ALS had.
Hij is tijdens het maken van de kaarten spijtig genoeg overleden. “Dank aan alle kleuter
juffen en de directie van de gemeentelijke basisschool Zandhoven”, zegt juf Veerle.
KMA
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een Jacques-Brel-benefiet om muziek-
therapie in het Revalidatiecentrum op te
starten. “Yven leefde toen nog. Na zijn
overlijden, heb ik demoed niet gehad om
nog eens in Pulderbos te komen. We
moeten zijn kleren zelfs nog ophalen,
maar voorlopig kan ik het emotioneel
niet aan. Toen ik hoorde dat de centen op
waren voor de muziektherapie wou ik
iets terugdoen voor al die mensen van
het Revalidatiecentrum. Vorig jaar had
ik ook al eens een brownies-actie gedaan
in het kader van Music for Life ten voor-
dele van De Speelhoeve in Vremde, waar
Yven ook vaak is geweest. We haalden
toen 15.000 euro op. Maar vorig jaar zat
ik nog vol adrenaline na dat overlijden
van Yven. Nu voelde ik me eerder leeg en
uitgeblust. Het rouwproces is volop be-
zig. Ik wist dat er 12.000 euro nodig was
om het muziektherapieproject met een
jaar te verlengen. Dat bedrag is mijn doel
geweest.”
Duizend eieren, meer dan vijftig kilo
chocolade: Ellen en haar vriendinnen
gingen zelfs in de grootkeuken van het
werk van haar man bakken om aan de
grote vraag tegemoet te komen. “Vorig
jaar had ik een Facebookpagina ge-
maakt, maar daar had ik nu geen energie
voor. Ik kon eigenlijk alleen maar bak-
ken, al de rompslomp errond werd me al
gauw te veel. Maar tot mijn eigen verba-
zing ging de brownies-actie enorm hard.
Enkele affiches in de bistro, bloemen-
winkel en supermarkt volstonden om
een geweldige campagne op gang te krij-
gen. Hove en Boechout, waar we vooral
verkochten, zijn dorpen met een groot
hart. Volgend jaar willen we opnieuw
iets doen met brownies. Iemand sugge-
reerde om ze aan te kopen. Maar ik wil
alleen volgens mijn eigen recept gebak-
ken koekjes verkopen, omdat alleen het
allerbeste goed genoeg is voor Yven. We
hadden ook heel mooie verpakkingen,
met in het klein een fotootje van Yven
op.”
Omdat deze kerstperiode zwaar is, ook
voor Yvens zusjes, willen ze liever geen
foto van hem in de krant.

Emoties uiten
Eline Geenen (27) uit Turnhout, die de
muziektherapie in het Revalidatiecen-
trum Pulderbos opstartte, kan wel een
foto bezorgen van zichzelf aan de piano
in actie met Siebe. Ze is enorm blij dat de

muziektherapie dankzij Music For Life
kan worden verdergezet in 2015.
“Muziektherapie is eigenlijk een psycho-
sociale therapie. Het is niet de bedoeling
dat ze echte notenleer krijgen of zware
muziekstukken leren spelen”, vertelt Eli-
ne, die aan het Lemmensinstituut een
Master in de Muziektherapie haalde en
later nog haar lerarenopleiding afrond-
de. “Ik leer hen de beginselen aan de pia-
no, of ze slaan op de conga, en in die in-
strumenten kunnen ze hun emoties kwijt
en zich uiten. Het is een heel andere ma-
nier van communiceren dan in een stoel
bij een psycholoog.”
Eline startte de muziektherapie in janu-
ari 2014 op. “De oude kapel werd omge-
bouwd tot muzieklokaal. Het plafond
hebben we verlaagd voor de akoestiek en
de bakstenen muren kregen een houten
bekleding. Ik ben zelf een tweedehands-
piano gaan uitkiezen en we hebben nog
instrumenten in Duitsland besteld. Het
muziektherapeutisch aanbod is in Pul-
derbos echt op de vraag van de ouders
gekomen. De kinderen die er zitten, van
baby’tjes tot opgeschoten tieners, hebben
een diverse problematiek, van respiratoi-
re problemen, tot niet-aangeboren her-
senletsels na verkeersongevallen. Veel
van die gasten moeten een trauma ver-
werken. Terwijl ze voor de rest ook wel
willen experimenteren en jong zijn zoals
andere leeftijdsgenoten.”

Filmmuziek
Als ze ziet dat zo’n piano met 88 toetsen
toch wat imponerend is voor sommige
kinderen, speelt Eline een bekende song
of filmmuziek.
“Muziek maakt veel los in een mens.
Daarna volgt meestal een gesprekje. Dat
ik zelf nog maar 27 jaar oud ben, vinden
zeker de tieners wel leuk.”
Directeur Steven Hazenbosch van het
Reva is Ellen en haar browniebaksters ge-
weldig dankbaar. Er worden trouwens
nog meer acties ten voordele van het Re-
va georganiseerd in het kader van Music
for Life, zoals een kerstdrink in Oelegem
en een marktje in Laakdal.
“Maar soms zijn we daar zelf niet van op
de hoogte. Voor ons centrum betekent
Music for Life in ieder geval enorm veel.”


