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Voorwoord
2021, het semi-corona jaar.
Het was een jaar van 'zullen we', 'kunnen we', 'mogen we'. Sommige
activiteiten werden last-minute een online activiteit of een take-away.
Tijdens andere activiteiten werd het dragen van een mondmasker
verplicht, ook buiten.
2021, een pittig jaar, waar we nog steeds onze contacten met de
ziekenhuizen digitaal dienden te onderhouden, maar ook een jaar
waar we, mits de nodige aanpassingen, heel wat activiteiten wel
konden laten doorgaan!
2021, een jaar waarin we, ondanks de beperkingen, onze
naamsbekendheid, onze werking, onze vrijwilligerspoule en onze
sympathisanten zagen groeien. Er werd verder ingezet op bestaande
activiteiten die inspelen op de noden van de klantjes. Nieuwe
activiteiten werden geïntroduceerd om nieuwe kinderen en hun gezin
aan te spreken. Zo wil zorgboerderij LouTieJu er zijn voor meer
kinderen en meer gezinnen.
2021, een fantasTIES jaar wat betreft de steun die we mochten
ontvangen. Een steun voor twee jaar van Kom op Tegen Kanker.
Daarnaast kregen we ook steun van een aantal service clubs, bedrijven
en werd een samenwerking met Sunparks Kempense Meren opgestart.
Daarnaast kon vzw LouTieJu rekenen op de steun van vele
particulieren, sympathisanten. Wij zijn heel dankbaar voor al deze
steun. Dank je wel voor het vertrouwen en dank je wel om
zorgboerderij LouTieJu er samen met ons nog iets moois van te maken!

Robin & Esther, Louise, Ties

en Juliette

Inhoud
vzw LouTieJu
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vzw LouTieJu
Net voor het begin van 2021 kregen we het nieuws dat Kom op Tegen
Kanker (KOTK) mee haar schouders zet onder vzw LouTieJu. Samen
met de coach van KOTK werd de zorgboerderij als organisatie volledig op
papier gezet.
De doelgroepen werden gespecifieerd. Zorgboerderij LouTieJu is er aan
de ene kant voor kinderheldjes. Dit zijn de kinderen die niet meer alle
mogelijkheden hebben binnen onze maatschappij doordat ze lijden aan
een levensbedreigende ziekte (bv. kanker); een fysieke, mentale off
gedragsaandoening ervaren of opgroeien in een moeilijke thuissituatie.
LouTieJu is er niet enkel voor deze kinderen, maar ook voor hun gezin.

De werking voor onze kinderheldjes is niet mogelijk zonder de bijdrage
en aanwezigheid van onze rustzoekers. Rustzoekers zijn gezinnen die
de drukte van elke dag even achter zich willen laten en nood hebben aan
rust en verbinding.

Financiële cijfers 2021
Corona was in 2021 nog steeds in het land waardoor grote benefieten
en acties t.v.v. LouTieJu (zoals de Kerstkwis en Metal for life) niet konden
doorgaan. Gelukkig gingen we de online en take-away toer op!
Zo vond er in het voorjaar van 2021 de online-verjaardagsquiz plaats
alsook het take-away moederdagontbijt in augustus. Daarnaast
wandelden 15 personen de Boslandtrail voor LouTieJu. Verder konden
we ook rekenen op de steun van Kom Op Tegen Kanker. Hieronder vind
je alle inkomsten.

Inkomsten
Donaties (particulieren, bedrijven,
organisaties, Boslandtrail)
Publiciteitsinkomsten

€ 99.517
€ 18.026
€ 1.320

Inkomsten uit activiteiten

€ 13.869

Subsidie Kom op Tegen Kanker

€ 61.395

Donaties via de Koning Boudewijn Stichting

€ 4.907

Financiële cijfers 2021
Sinds 2021 heeft vzw LouTieJu één medewerker in dienst. Eerst voor 13u
en vanaf september voor 23u. Dit werd mogelijk gemaakt dankzij de
subsidie van Kom op Tegen Kanker. Daarnaast werd er verder
geïnvesteerd in de uitbouw van de infrastructuur van de zorgboerderij.
Er kwamen een aantal dieren bij en natuurlijk de hierbij horende kosten
wat voeding en verzorging betreft.

Uitgaven
Aankopen zorgboerderij en activiteiten
zorgboerderij
Personeelskosten
Afschrijvingen
Andere bedrijfskosten
(onderhoud&herstellingen, opstal, website,
drukwerk, verzekeringen, ...)

€ 49.436
€ 8.157
€ 17.827
€ 3.271

€ 20.181

Team
vzw LouTieJu werd in 2019 opgericht door Esther Geboers en Robin
Peeters gesteund door Kim Peeters en Eveline Kerkhofs. De voorbije
jaren is de ondersteuning voor de vzw gegroeid. Hierdoor kan de vzw
sinds 2021 rekenen op zeven bestuursleden, twee extra leden in haar
Algemene Vergadering en een coördinator.
Verder telt de vzw drie vaste vrijwilligers die zich wekelijks inzetten op de
zorgboerderij. Dit door het verfraaien van de infrastructuur en het
uitbouwen van LouTieJu's netwerk of door het begeleiden van LouTieJu's
activiteiten.
Daarnaast kan vzw LouTieJu rekenen op een zes-tal vrijwilligers die zich
inzetten bij het begeleiden van de kinderen tijdens de zomerkampjes.

Subsidie KOTK
Net zoals in 2020 keurde Kom op tegen Kanker ons subsidiedossier
voor 2021 goed. Door de steun van KOTK kon er een persoon deeltijds
aangeomen worden om de zorgboerderij verder uit te bouwen.
Daarnaast trok KOTK een budget uit om een coachingtraject op te
starten en de coördinator van vzw LouTieJu professioneel te begeleiden.
Samen met de coach werd het business model van vzw LouTieJu in kaart
gebracht en op punt gesteld. De vier waarden van LouTieJu werden meer
naar voor gebracht. vzw LouTieJu is ontstaan uit LIEFDE en is een plaats
waar je PLEZIER beleeft, RUST vindt en in VERBINDING komt met de
natuur, elkaar en jezelf.
Er werd verder hard ingezet op het verder ontwikkelen van competenties
om zorgboerderij LouTieJu verder te laten groeien.

Infrastructuur
In september 2021 kon LouTieJu rekenen op de steun van Ford Belgium
voor de opbouw van de nieuwe stal. Naast financiële steun kreeg de
zorgboerderij ook werkkrachten van Ford ter beschikking om de stal te
bouwen.
Door de hulp van Ford Belgium stond deze stal onder dak in vijf dagen!
Hierdoor konden zowel de pony's, paarden als de konijnen overwinteren
in hun nieuwe verblijf en waren modderhoeven en -poten verleden tijd!
Heel dankbaar voor de hulp en steun!

Activiteiten
Onze bekende activiteiten zoals paardenknuffelen, boerderijpret en
LouTieJu komt naar je toe werden ook in 2021 verder gezet. Door de
aanwerving van een deeltijdse medewerker werden ook de activiteiten
gedurende de weekdagen uitgebreid.
Er werd een samenwerking met vzw De Schakel opgestart waarbij
een begeleid werker een aantal uur op de zorgboerderij onder
begeleiding komt helpen met het onderhouden van de infrastructuur en
het verzorgen van de dieren. Deze samenwerking werd in het najaar
uitgebreid. In december kan vzw LouTieJu rekenen op de hulp van 3
begeleid werkers en een leefgroep die telkens voor 1,5 uur komen
helpen.
Tijdens de schoolvakanties werden de individuele activiteiten aangevuld
met workshops en zomerkampjes. Zowel de kinderen als de
begeleiders genoten!
Hieronder enkele sfeerbeelden:

Werken aan het vertrouwen in het eigen
kunnen tijdens een paardenknuffel.

Tijdens boerderijpret worden er
naast een paardenknuffel ook
boerderijtaakjes gedaan.

Een zomerkampje combineert boerderijtaakjes, paardenknuffels met
knutselactiviteiten, bal-, plein- en waterspelen, op tocht gaan en samen
koken en eten.

Met mooie herinneringen
aan 2021, op naar
nieuwe uitdagingen in 2022!!

