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Steun ons
De  vzw is ontstaan vanuit de gedrevenheid 
van een aantal professionelen uit de zorgsector 
en wordt ondersteund door tal van vrijwilligers, 
een netwerk van deelnemers, buren en 
verenigingen.

Om onze dagelijkse werking te financieren gaan 
wij zelf op zoek naar personen of bedrijven die 
ons willen steunen. Hiermee kopen wij werk-
materiaal voor het atelier, keukentoestellen om 
fruit te verwerken of tuinmachines aan.

De Koning Boudewijnstichting verleent haar 
medewerking aan dit project. Giften zijn fiscaal 
aftrekbaar vanaf 40€. Storten kan op de project- 
rekening van vzw Leefboerderij De Kanteling 
beheerd door de Koning Boudewijn-
stichting, op rekening BE10 0000 0000 0404, 
BIC: BPOTBEB1 met gestructureerde mededeling 
128/2889/00077.

wijn
Maak kennis met het assortiment wijnen dat 
zorgvuldig geselecteerd werd door Le Petit 
Vigneron. Dankzij onze fijne samenwerking is 
de volledige opbrengst van deze wijnen ten 
voordele van de dagelijkse werking van de 
leefboerderij.

Je kan deze wijnen proeven op onze degustatie 
of ontdekken op onze kaas- en wijnavond.

Heb je iets te vieren? Of ben je op zoek naar een 
goede wijn om te serveren op jouw evenement? 
Informeer dan naar onze prijzen en plaats je 
bestelling via e-mail of via onze website.

Schenk vzw Leefboerderij De Kanteling een 
mooie toekomst!

vrijwilligers
Beschik je over groene vingers, bak je 
graag eens met ons een taart of deel je 
onze liefde voor dieren?

Misschien ontbreekt het je aan tijd om 
af en toe eens langs te komen, maar wil 
je ons wel helpen op een opendeur-of 
klusjesdag?

Vrijwilligers helpen ons mee bouwen aan 
de toekomst!

VZW



de kanteling aanbod
Vzw Leefboerderij De Kanteling is een kleinschalige 
organisatie gelegen in een landelijke, natuurrijke 
omgeving. Binnen dit groene kader bieden we 
arbeidsmatige en/of belevingsgerichte activiteiten 
aan, die eigen zijn aan een leefboerderij.

Uit deze ruime waaier aan taken en activiteiten 
wordt een programma gemaakt op basis van de 
mogelijkheden en interesses van elke persoon. We 
begeleiden de activiteiten en zorgen voor ondersteuning 
op maat, waarbij we vooral inzetten op de talenten van 
onze deelnemers.

Bij ons komen (jong) volwassenen 
met een zorg- en ondersteunings- 

vraag, die interesse hebben in 
dieren, tuinieren en het 

onderhouden van natuur. 
We bieden hen de kans 
om kennis te maken met 
arbeidsgerichte taken, 
zonder dat er tijds- of 

prestatiedruk is.

Er wordt ook tijd gemaakt 
voor belevingsgerichte activi-

teiten waar het genieten van 
dieren en natuur centraal staan.

de kanteling
leefboerderij

De dagbesteding is voor volwassenen met een 
zorgvraag die wekelijks één of meerdere dagen 
langskomen. Wij zijn geregistreerd bij het VAPH als 
een groene zorginitiatief. Naast BOB (basis onder- 
steuningsbudget) of PAB (persoonlijk assistentie- 
budget) kan het PVF (persoonsvolgend budget) in 
cashvorm besteed worden.

Tijdens een aantal vooraf afgesproken dagen 
kunnen  jongeren vanaf 14 jaar langskomen 
gedurende een bepaalde periode. Vb: Je schrijft je in 
voor enkele dagen tijdens de schoolvakantie.

Jongeren die de schoolloopbaan wensen te combineren 
met de leefboerderij omwille van schoolmoeheid of 
time-out kunnen dit aanvragen mits overleg met 
Steunpunt Groene Zorg, het CLB en de school zelf.

Personen met een zorgnood die een antwoord 
vinden binnen dit groene kader kunnen deelnemen 
aan de dagbesteding in overleg met hun vergunde 
zorgaanbieder.

Groepen die wensen een dagje deel te nemen aan 
de activiteiten of die een bezoekje willen brengen 
aan de leefboerderij heten we van harte welkom!

Buitengewone Inzet
Het project “Buitengewone Inzet”  van vzw Leef- 
boerderij De Kanteling werd mogelijk dankzij 
Leader. Het project Buitengewone Inzet ontplooit de 
mogelijkheden die kunnen ingezet worden in de 
landelijke sector zoals bij land- en tuinbouwers, 
dieren- en natuurverenigingen. Naast het aanleren 
en inoefenen van de nodige vaardigheden, begeleiden 
we de deelnemers ook ter plaatse. 

Ook al kan men geen loon uit arbeid halen, het op 
eigen tempo en mits begeleiding enkele aangepaste 
klusjes mogen uitvoeren heeft enorm veel betekenis!

Met steun van ELFPO

AANMELDEN
Ben je op zoek naar dagbesteding 
en zou je graag meewerken in de 
keuken, in de tuin of de dieren
 helpen verzorgen?

Je kan je aanmelden bij ons door 
jouw gegevens in te vullen op het 
aanmeldingsformulier op de website: 

www.leefboerderijdekanteling.be 
of via het nummer 0468/160521 of 
via info@leefboerderijdekanteling.be

We plannen eerst een kennismakingsgesprek 
waarbij we luisteren naar jouw verwachtingen 
en geven extra informatie over onze werking. 
Nadien kan je een dag meehelpen op de  leef- 
boerderij vooraleer je de beslissing neemt om je 
in te schrijven.

De dagelijkse activiteiten lopen elke werkdag 
van 09u00 tot 16u00.

“ Deelnemers de kans bieden 
om hun mogelijkheden te
laten zien én in te zetten 

in de landelijke sector.”


