
  
 
                                                                                               
 
 
 
                                                                                                              
 
 
 
 
 
Nieuwsbrief 7                      2 
januari 2007 
 
Beste leden en sponsors, 
 
 
Eerst en vooral wens ik jullie een gelukkig en 
succesvol 2007. 
 
Intro door Loraine 
 
Hier zijn we dan weer,met info over het voorbije werk jaar.De pony’s 
hadden de rust wel verdient,maar moesten toch in conditie 
blijven,dus werden ze iedere week, bereden door Aron Viaene,Katrien 
en Anneleen Verkest en mezelf,  
tussen november 2005 en maart 2006. 
Deze keer zijn we niet op 1 maart,kunnen starten door het barre 
weer.Op 27 maart hebben we dan toch een poging kunnen doen.Maar 
april,mei, juni en augustus viel het toch heel erg tegen,we hebben 
de helft van de agenda maar kunnen afwerken. 
Op 27 mei, is mijn pa gestorven,na een slepende ziekte,dan heb ik 
ook een paar weken, het Tinkerbed stilgelegd. 
Dit jaar hadden we, een stagiair,Gaelle uit het Brusselse,die 
dierenverzorging studeert,en bij mij bleef logeren van de zondag tot 
en met de dinsdag en dit van maart tot eind juni;met volle moed 
begonnen we met de pony’s te scheren,te wassen en te longeren, als 
voor bereiding op hun komende werkdagen,na hun winterstop.Ook de 
vrachtwagen en het Tinkerbed en al het materiaal kreeg een grondig 
poetsbeurt. 
Onze eerste dag,reden we vol enthousiasme naar Deinze.Maar we hadden 
pech.Brute pech. Toen we de laadbrug open deden,kraakte die gewoon 
weg af en viel op de grond met een grote smak.We schrokken zo 
erg,dat we allebei aan de grond stonden genageld.Tja de pony’s 
konden er niet af,wat nu gedaan?In de verte,zag ik een bedrijf van 
metaalconstructie, dus trok ik naar daar om hulp te vragen;die 
mensen waren zo vriendelijk en wilden ons direct helpen. 
Eerst stap:ze legden  de laadbrug , voorlopig zo tegen de 
vrachtwagen, dat de pony’s eraf konden stappen.Wat geen gemakkelijke 
klus was,want die brug weegt lood zwaar,met behulp van een 
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heftruck,ging het wel.Dan namen ze de vrachtwagen mee om alles te 
lassen en tot we s’avonds gedaan hadden met te rijden,was onze 
vrachtwagen hersteld.Onze vaste vrijwilliger ,Katrien Acke kon dit 
jaar niet mee gaan,doordat ze in mei,een zware operatie nodig had  
en lang moest revalideren;gelukkig was er vervanging door opnieuw 
een stagiair,Jolien aerts uit Duffel,ze studeert voor ergotherapeut 
en bleef ook logeren bij mij, vanaf half september tot eind 
oktober,van de zondagavond tot en met de vrijdagavond.In juli en 
augustus, konden we rekenen op een aantal nieuwe vrijwilligers 
nl.Yves De Mil uit Ronse en Chris Servais uit Dikkelvenne.De rest 
van de dagen werd opgevuld door,mensen die we al 
kenden,zoals:Lisbeth De Mulder,Tine Deketele,Aron Viaene en Katrien 
Verkest.Katrien Acke, heeft ook een paar dagen, op het laatst, een 
poging gedaan.Verder was er nog een studente,Lisbeth Soetincks uit 
Haaltert,die ervaring wou opdoen en een paar dagen mee ging in 
september. 
Op 1 november is dan ook terug de winterstop gestart. 
We hebben dit jaar wat investeringen moeten doen,zoals het bestaande 
rijpad in Ronse herstellen,door de vele regen was deze op sommige 
plaatsen weggespoeld.Het windscherm van het Tinkerbed was gescheurd 
en de trekzweng was ook afgebroken door slijtage.Ik heb ook eens 
gehaperd aan een andere auto die verkeerd geparkeerd stond en een 
spiegel van de vrachtwagen afgereden.De afspanning van de weide 
hebben we ook vervangen,deze liet niet overal elektriciteit meer 
door.Verder hebben we wat snoezel materiaal aangekocht, voor de 
mensen die een ganse dag naar Ronse komen en zo de wachttijd tussen 
de ritten, aangenamer te maken;er is een regenpomp geïnstalleerd om 
de pony’s te wassen,dat drukt de waterkosten op die manier;er is 
verlichting gekomen op de wasplaats,dit was nodig omdat we s’morgens 
vroeg beginnen als het nog donker is  en er is een solarium met UV 
lampen geplaatst om de pony’s sneller droog te krijgen na hun 
wasbeurt,hier mee vermijden we verkoudheden en spierpijn.Steffie 
heeft terug bloedwormen gehad en Nero heeft rugproblemen .Voor Nero 
hebben we er een kraker er bij gehaald,maar dat heeft niet veel 
geholpen,ze zal er blijvend last van hebben.We hebben veranderd van 
bit(mondstuk waarmee gereden word)en daarmee loopt ze wat beter.Het 
was een heel zoekwerk, wat voor bit beter was voor haar,daarvoor heb 
ik hulp gekregen van Geert Kerschaeve uit Maldegem,ervaren trainer 
van menpaarden.Weken hebben we ze thuis ingespannen,van alles 
geprobeerd om haar beter te doen lopen en de pijn te verzachten,nu 
ja ,dat rugletsel kunnen we wel verlichten, maar niet ongedaan 
maken.Met haar ander bit is het nu toch wat beter.Onze doelstelling 
voor dit jaar ,is dus deze winter nog, een nieuw tweespan zoeken en 
trainen ,om Nero met de tijd te vervangen.Dus weer werk aan de 
winkel.Geert heeft voorgesteld om me te helpen met de dagelijkse 
training, van de toekomstige pony’s,en dit  op vrijwilligers basis. 
Fantastisch van hem,want het vergt toch heel wat tijd,zo iedere dag 
een paar uur, zullen we er mee bezig zijn. 
Ik sluit af, met jullie een goed en gezond 2007 toe te wensen. 
Verder wil ik ook alle vrijwilligers en studenten bedanken voor de 
leuke momenten en het werk dat we samen had hebben dit jaar. 
 
Loraine 
 
 
 



Wetenschappelijk onderzoek geplant voor 2007 
door deelname van de volgende personen: 
 
Actoren :Tinkerbed (Mevr. Lorraine Vandewiele   
UZ Ganglabo Gent :Dr Plasschaert  (orthopedist)  
Malcolm Forward (ingenieur) 
 Algoet Patrick (kinesitherapeut). 
 
Populatie : Ernstig motorisch gehandicapte patiënten, met weinig 
bewegingsmogelijkheden. 
Doel : relatie tussen  sessie op  het tinkerbed en de kwaliteit van 
het leven van de patiënt.  
Studie : het meetbaar maken van de bewegingen van de patiënt, 
tijdens de  tinkerbedsessie, door hypermoderne meetapparatuur van 
ganglabo’s ,te monteren op het tinkerbed. 
 
Tijdens de sessies met het tinkerbed,  ondervinden we een verlaging 
van de tonus in de romp, bij stijve en spastische patiënten. 
Een heel belangrijk gegeven, voor mensen die de ganse dag niet 
bewegen en in een rolstoel zitten of in bed liggen. 
Hoe groter en ouder deze categorie van patiënten wordt , hoe minder 
ze worden bewogen , hoe stijver ze dus worden. 
Hoe groter de patiënten worden, hoe minder kandidaten ,om met deze 
patiënten manueel te werken en ze te doen bewegen., de ergonomische 
reglementering zorgt er ook voor, dat ze minder worden aangeraakt en 
meer met tiltoestellen worden verplaatst. 
Gevolg : waar er soms nog een beetje zelfstandig helpen was in de 
verplaatsing,verdwijnt dit na een tijd volledig. 
Door het stijf worden krijgen de patiënten meer pijn en gaat de 
kwaliteit van leven achteruit. 
Therapeutische waarde( eigen bemerkingen): 

Ik zou vooral de nadruk willen leggen, op het sterk inhiberend 
(tonusreducerend) karakter van het Tinkerbed , men moet het zeil 
waarop de personen liggen zien als een oppervlakte,  waar  alle 
plaatsen gelijk bewegen en waar mee kan (in therapeutische 
gedachtegoed) gespeeld worden : tussen de schouders  van de paarden, 
is er een kleine bewegingsuitslag ,men kan zich daar meer nissen , 
het is  geschikt voor meer stabiliteit en alignement aan een patiënt 
te geven, zonder hem de kans te geven te verstijven in die houding , 
het hoofd is goed beveiligd , blijft op een as met de romp liggen  
en kan geen kwaad zelfs voor zeer hypotone  en subcomateuze 
patiënten.Ter hoogte van de achterhand ( de heupen,het bekken .. 
voor de paarde-analfabeten) is de deining veel sterker en 
onregelmatig , de bewegingsuitslag is hier veel groter en meer  
onvoorspelbaar (de patiënt ligt met de benen op de heupen tussen de 
achterhand van beide paarden), soms stappen ze in cadans, soms uit 
cadans, soms moeten ze draaien en  stapt het paard aan de binnenkant 
bijna ter plaatse, terwijl het ander grotere stappen moet nemen.Dit 
gedeelte van het bed is dan ook, meer geschikt om inhibitie, via 
beweging en druk te geven.Men kan dus de patiënt via de 
positionering en al naargelang de plaats waar hij meest fixeert,  
leggen in gene of andere richting.Persoonlijk hebben wij de test 
gedaan met een spastische (ernstig-4pl)adolescente patiënt, met 



vooral fixeren ter hoogte van de heupen en een jongere patiënt 
(spast, onderliggend hypo, 4pl) met heel sterke rompfixatie, in 
flexie ter hoogte van de dorsale zuil. In beide gevallen was de 
tonus gezakt en waren de gefixeerde lichaamsdelen mobieler.De 
grootte van de bewegingsuitslag kan geregeld worden door het zeil 
hoger, lager of strakker boven de paardenruggen aan te spannen. 
Noteer evenwel dat het therapeutisch gebruik ervan in samenspraak 
met een therapeut moet gebeuren, die het kind kent ,zijn 
belangrijkste fixatiepunten in zijn lichaam kent en ook de 
sensorische en orthopedische toestand van de patiënt kent. 

Waarom op het Tinkerbed ? 

Je moet jezelf niet uitputten, waarde collega, een patiënt van 80kg 
ga je niet zomaar losmaken , het Tinkerbed kan een aardig 
alternatief zijn  -en het is nog leuk ook. 

Doel van dit wetenschappelijk onderzoek 

1) door het meten van de bewegingsuitslagen van de gewrichten van 
de patiënt  is het mogelijk te achterhalen waar het 
tonusreducerend karakter van de Tinkerbed zich bevindt. Is het 
de bewegingsuitslag? Is het de regelmaat van de beweging? Is 
het de impredictibiliteit van de beweging? 

Voor de eerste keer zouden we dat kunnen meetbaar 
maken !! 

2) Indien we erin slagen van dit te meten , zou het kunnen omgezet 
worden in een mechanische beweging , en is het mogelijk van 
misschien op een budgettair aanvaarbare manier deze patiënten 
mobiel te houden , dus gezonder ,minder stijf en met minder 
pijn door het leven te laten gaan. 

Hier noteren we, dat er niets boven gaat, een beleving van de 
patiënt op het tinkerbed ,  aangezien het om een totaalbelevenis 
gaat (geluid ,geur ,kleur, temperatuur). 

Bedoeling van het onderzoek is het distilleren van de 
bewegingscomponenten als basis voor het bijdragen tot de 
kwaliteit van leven van de patiënt. 

Algoet Patrick (kinesitherapeut). 
 

 

 
 
 



        Stage op de vzw het tinkerbed, een 
onvergetelijke ervaring. 
 

Drie jaar geleden, begon ik met mijn studies dierenzorg, ieder 
jaar moest er stage gelopen worden, op een bedrijf of 
organisatie met dieren. Daar ik reeds langer in mijn hoofd had, 
iets met dieren te doen, om mensen te helpen, ging ik vorig jaar 
voor mijn 2e jaarsstage, op zoek naar een geschikte stageplaats, 
waar dit aan bod kwam. Na veel opzoekingen op internet en 
mailtjes ,geraakte ik uiteindelijk bij het tinkerbed. In het 
begin van mijn stage, hielp ik in het weekend met de verzorging 
van de tinkers en het kuisen van het tinkerbed, vrachtwagen en 
het materiaal. 
Op maandag (en later ook dinsdag), ging ik dan mee met Loraine 
en de tinkers voor de therapie. Hier leerde ik een heel andere 
wereld kennen. Ik was namelijk nog nooit eerder in contact 
gekomen, met deze problematiek. Daar  ik van Brussel kom, bleef 
ik telkens bij Loraine overnachten gedurende mijn stagedagen. 
Het contact  met de mensen op mijn stage (voornamelijk Loraine) 
verliep al snel heel vlot, Loraine was steeds bereid om te 
helpen en uitleg te geven indien nodig. Tijdens mijn stage, 
leerde ik heel wat bij, over paarden en hun verzorging.  
Ik heb een enorme voldoening gevoeld, tijdens mijn stage en weet 
nu zeker dat, dit de richting is, dat ik verder uit wil gaan. 
Het zien van, hoeveel deze mensen genieten van de therapie, hun 
zien glimlachen en hun stralende ogen geven echt een goed 
gevoel. Dit is zeker zo, als men van hun begeleiders (dit zijn 
opvoeders of ergotherapeuten die regelmatig met hen bezig zijn) 
te horen krijgt, dat ze,de gasten, nooit of zelden zien lachen 
of dat de patiënten gelukkig zijn, als ze weten, dat ze die dag, 
op het tinkerbed mogen.  
In Nederland heb ik via mijn studies dier- en veehouderij kennis 
gemaakt met animal applied therapy en animal applied activity 
(AAT en AAA). Het aanbieden van therapieën of activiteiten met 
dieren kan een echte hulp en steun zijn voor deze mensen en de 
combinatie van het bezig zijn met dieren en mensen helpen, sluit 
erg goed aan bij wat ik wou gaan doen. Bij mijn studiekeuze, 
dacht ik er namelijk ook aan, om iets met verpleegkunde of 
verzorging te gaan doen.  
Door mijn stage bij de vzw het tinkerbed heb ik heel wat 
bijgeleerd en heb ik ook de bevestiging gekregen, dat dit de 
richting was waar ik, in verder wou gaan. Na mijn leuke, 
geslaagde stage van vorig jaar heb ik dus ook voor dit jaar een  
stageplaats gezocht die zich bezighoud met therapieën voor 
mensen.  
Ik vergeet de lachende gezichten en de glinsterende ogen nooit 
meer, wil later zelf bijdragen om mensen te helpen en dit te 
combineren met mijn passie voor dieren.  
 
Gaëlle Lievens. 
 
 
 

Het Tinkerbed gezien door de gedachten van Saskia. 
 



Ik hou van de zonneschijn, 
De warmte op m’n gezicht vind ik heel fijn. 
Ik hou van dingen die heerlijk geuren 
En van lampjes met mooie kleuren. 
Als je me omdraait ben ik soms bang, 
Ik zit graag in m’n stoel, maar liefst niet te lang. 
Vroeger kon ik lopen en springen, 
Rondhuppelen en liedjes zingen. 
Nu ben ik al die dingen kwijt, 
Maar vanbinnen ben ik nog steeds dezelfde meid. 
Gelukkig heeft mama veel moed. 
Ze zorgt voor mij en dat doet ze goed. 
Ze begon met het Tinkerbed, niet alleen voor mij. 
Zo maakt ze ook vele anderen blij. 
Op het Tinkerbed ga ik tekeer: 
Heel m’n lichaam schommelt heen en weer. 
De paarden stappen flink door, 
Zodat ik het geluid van hun hoeven hoor. 
Ik ben graag buiten, dus ik kijk in het rond. 
Die buitenlucht is ook heel gezond. 
Ik zie de blaadjes aan de bomen, 
Dit is een moment om weg te dromen. 
Ik ben gelukkig op het Tinkerbed. 
Je ziet me soms glimlachen als je goed oplet. 
Wat mama doet is heel speciaal, 
Daarom krijgt ze een dikke zoen van ons allemaal! 

 
Jolien Aerts 
 
 
Wil je verder op de hoogte worden gebracht van onze activiteiten in 
2007, 
kan je  terug steunend lid worden door 10 euro te storten op 
het reknr. 733-8580328-29 
 
Bedankt voor de steun in 2006,beste leden en sponsors. 
 
Neem ook eens een kijkje op het web,deze is terug in een nieuw 
kleedje gestopt. 
 
 
 
 
 
 
Met dank aan onze sponsors in 2006 
 

Provencie Oost-Vlaanderen   
Terug subsidie gekregen voor dit jaar.  
http://www.oostvlaanderen.be 

 

 
Beyne Bruno chiropractor Brugge  
Gratis behandeling van Nero.  

 



http://www.diergeneeskundigechiropractie.be 

 
Anonieme schenker uit Gent   
Schonk ook dit jaar weer een aan zienlijk bedrag.  
 

 

 
Het span Oosterzele  
VZW Het Span uit Oosterzele schonk de rest waarde  
van hun stop gezette vzw.    2305,93 euro  
 

 

 
Collectebus   
De bus staat in Bakkerij Ghesquere te Ronse en bracht 70 euro op.  
 

 

 
kadosa uit Dendermonde (2006)  
 

 

 
Verkest Steven   
Een gedeelte van de opbrengst van de fuif werdt geschonken 250 euro  
 

 

 
Fifty-one van Waregem   
Schonk ook dit jaar een bedrag van 1250 euro  
http://www.fiftyonewaregem.be 

 

 
Exento Knokke-Heist   
http://www.hm.be 

 

 
H.M. Brussel   
http://www.hm.be 

 

De Lionsclub van Ronse   
Sponsorde voor 2500 euro  
http://www.rothnacum.be 
 

 

 
Bakkerij Ghesquiere uit Ronse   
 

 

 
Acke Jean uit Kortrijk   
 

 



 
Deswaene Lochristi   
 

 

 
Copie Flash uit Ronse  
Gratis copies.  
 

 

 
De Pourcq Bernard uit Ronse   
Verzorging van de Tinkers.  
 

 

 
Vandenberghe Stefaan uit Nazareth   
Gratis boekhouding.  
http://www.vdbs.be 

 

 
BVBA Sitehosting uit Waregem   
BVBA Sitehosting verzorgt de domeinregistratie en de hosting van onze 
website terug dit jaar.  
http://www.sitehosting.be 

 

 
Kurt Deruyck uit Kluisbergen   
50% korting op het hoefbeslag van de Tinkers.  
 

 

 


