
de kanteling
contact

Sylvia Goossens - Piia Parkkonen
Molenstraat 51, 9550 Herzele

0468 16 05 21

info@leefboerderijdekanteling.be

www.leefboerderijdekanteling.be

facebook.com/leefboerderijdekanteling

Heb je vragen over de werking
van Leefboerderij De Kanteling
of heb je interesse om je aan te
melden?

Sylvia en Piia helpen je graag
verder tijdens een verkennend
gesprek.

Steeds welkomSteun ons
Als niet gesubsidieerde voorziening

staan we zelf in voor alle kosten en

hierbij kunnen we jullie steun gebruiken.

Wil je een bijdrage schenken?

Dan kan dit op de rekening van

VZW Leefboerderij De Kanteling

BE71 7340 4157 0569

Voor info over fiscale attesten verwijzen

we je graag naar onze website.

Wil je jouw steentje bijdragen en

actief meehelpen op onze

Leefboerderij ?

Beschik je over groene vingers, bak je

graag een taart met ons of deel je

onze liefde voor dieren?

Dan is vrijwilligerswerk bij

De Kanteling wel iets voor jou !

Neem vrijblijvend contact met ons

op.

VrijwilligerS



Opstart

Leefboerderij Wat kan je hier doen?

de kanteling
leefboerderij

° In jouw eigen moestuintje kan je spitten,

zaaien en planten, wieden, kruiden kweken,

je groenten oogsten, enz...

° Op de boomgaard verzorgen we kleine

boompjes tot ze groot en sterk worden.

° De dieren verzorgen en voederen, pony's

en ezels borstelen, het hok van de konijnen

en kippen netjes houden,...

° In de keuken koken we samen lekkere

dingen met eigen groenten en fruit.

° In het atelier kan je meubelen opfrissen,

een fiets herstellen, creatief zijn met hout of

andere klusjes klaren...

Vanaf 5 september 2016 gaat de

Leefboerderij van start. De dagelijkse

activiteiten lopen elke werkdag van 09u00

tot 16u00. Meer informatie kan je vinden

op onze website.

Op 31 mei '16 stellen we de

Leefboerderij voor aan alle

geïnteresseerden.

Je bent welkom om 20u00 in de

Wattenfabriek Solleveld 35 te

Herzele.

Infoavond

VZW Leefboerderij De Kanteling is een

kleinschalige organisatie gelegen in het

landelijke Woubrechtegem, deelgemeente

van Herzele. Door het kantelmoment binnen

het zorglandschap, ontstaat de kans om zelf

een initiatief op te starten voor bijzondere

mensen. We bieden dagbesteding aan voor

(jong)volwassenen met een beperking die

graag actief bezig zijn in een

groene omgeving. We

organiseren onze

activiteiten op

basis van de

mogelijkheden

en de interesses

van elke persoon.

De Kanteling


