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Nieuwsbrief nr 1  
4 maart 2003 
 
Beste sympathisanten 
 
Wij zijn vereerd u de eerste nieuwsbrief van onze VZW te bezorgen. Reacties zijn steeds welkom. 
Uiteraard kan u steeds voor alle informatie ook op onze website terecht. U kan deze nieuwsbrief 
afdrukken vanuit uw e-mailprogramma. 
 
INHOUD 

1. Kennismakingsbezoek voor professionelen vrijdag 11 april 2003 

2. Kennismakingsbezoek voor gebruikers zaterdag 12 april 2003 

3. Aäron vertelt: De tinkers mijn tweede bed 

4. Een prettig weerzien 

5. Wat voorbij is 

6. Onze sponsors 

7. Onze leden 

8. Onze eigen website 

9. Contactinfo 

 
1. Kennismakingsbezoek voor professionelen. 

Vzw Het Tinkerbed heeft het genoegen u uit te nodigen op een kennismakingsbezoek. Vanaf 
half april kunnen ernstig gehandicapte personen en kinderen genieten van het aanbod. De 
kennismakingsdagen gaan door op vrijdag 11 april voor begeleidende diensten en instellingen en op 
zaterdag 12 april voor directe gebruikers, ouders en de gehandicapte personen zelf. 

Op vrijdag 11 april voorzien we 3 momenten: om 11u, Om 13.30u en om 15u.  

Wat kunt u verwachten? 

 onthaal met een kop koffie. 

 uitleg over het huifbed: wat het is, voor wie het bedoeld is en hoe het werkt. 

 demonstratie: misschien kan u wel een ritje maken. 

 praktische info voor wie effectief geïnteresseerd is.   

De kennismaking gaat door op volgend adres: Zandstraat, 30, te Ronse. 

Mogen wij u vragen om, indien u wenst af te komen, contact op te nemen op voorhand. Dan kunnen 
we het uur afspreken en zijn de groepen niet te groot. Je kunt bellen naar Carine Danneels 
(0494/19.18.91) of naar Philip Vanmaekelbergh (055/21.88.06 na 18u).  

2. Kennismakingsbezoek voor gebruikers. 

De kennismakingsdag voor de gebruikers (ouders en gehandicapte kinderen en personen) gaat door 
op zaterdag 12 april van 10u tot 17u. Het adres is Zandstraat, 30, te Ronse.  
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Wat kun je verwachten? 

 onthaal met een drankje en een versnapering. 

 uitleg over het huifbed: wat het is, voor wie het bedoeld is en hoe het werkt. 

 demonstratie: met gelegenheid voor een proefritje. 

 praktische info voor wie effectief geïnteresseerd is.   

Mogen wij u vragen om, indien u wenst af te komen, contact op te nemen op voorhand. Dan kunnen 
we een uur afspreken en vermijden dat de groepen te groot zijn. Je kunt bellen naar Carine Danneels 
(0494/19.18.91) of naar Philip Vanmaekelbergh (055/21.88.06 na 18u). Laat dan ook weten of je 
geïnteresseerd bent in een proefrit. 

3. Aäron vertelt: De tinkers mijn tweede bed. 
Op een dag kreeg ik de eer van Loraine en Dirk om de tinkers te verzorgen. Die kans liet ik zeker niet 
voorbij gaan ( Hoe zou je zelf zijn ? ).  
Dirk stelde mij zelf voor om met de koets te gaan rijden. Het was geen makkie om te mennen. Ze zijn 
bovendien ook zadelmak. Ze kunnen goed galopperen. Maar je moet ze goed opdrijven. Nee , niet 
met benzine en olie.  
Nero en Stef heten ze. Je hebt het al gelezen in het vorige foldertje. Nero is iets kleiner dan Stef. Nero 
luistert het best naar de stem. Maar Stef daarentegen naar de benen. Dus Nero is beter voor in de 
koets.  
Als ik ze allebei op de piste laat zijn ze helemaal uitgelaten , ze bokken en ze spelen met elkaar. Ik 
kuis bovendien de stallen en help een handje mee in kleine klusjes. Mijn grootste droom was zelf een 
paard hebben. Die is al een beetje uitgekomen. Want de tinkers zijn een grote plaats in mijn hart. Ik 
droom de laatste tijd dat ik al het tinkerbed aan het mennen ben. Ik heb bij mezelf ook al een paar 
vragen gesteld? Hoe ziet een tinkerbed er uit? Hoe groot is een tinkerbed? 
Tot zo ver mijn nieuwsbriefje over de tinkers. 

4. Een prettig weerzien. 

Het was enkele maanden geleden dat ik de ouders van Bavo gezien had. Naar  aanleiding van de 
geboorte van hun jongste zoon ging ik bij hen op bezoek.  
Tijdens mijn bezoek komen ook de herinneringen terug aan de intense tijd toen Bavo nog leefde, en 
de bijzondere band bij het afscheid van Bavo. Bavo had thuis zijn eigen kamertje. Zijn eigen stekje, 
gelegen naast de keuken dicht bij de bijzondere aandacht van mama en papa, was ingericht naar de 
noden van een kind met een diep mentale handicap, incusief tillift.  

Ann vertelt : Bij de naderende geboorte van Kobe, broer van Bavo, Liesbeth en Katoo werd het 
herinrichten van de kinderkamer steeds uitgesteld omwille van de speciale materialen die moesten 
worden uitgebroken. Kort daarna kwam een telefoontje van Philip Vanmaekelbergh (alsof het 
telepathie was), die polste of de tillift van Bavo niet mocht worden gebruikt voor een nieuw project: 
VZW Het Tinkerbed. Voor ons kwam dit op een ideaal moment. In een korte tijdspanne werd de tillift 
opgehaald en naar Ronse gebracht. 

Wij zijn blij dat de tillift van Bavo een duurzame bestemming heeft gekregen. Bovendien doet het ons 
deugd dat we mede daardoor mensen een plezierige tijd kunnen bieden. Wij zijn het intiatief van VZW 
Tinkerbed zeer genegen en kijken uit om het huifbed eens te zien. 

Wanneer 2 vrouwen samen babbelen is er altijd tijd tekort. De avond was dan ook te vlug voorbij. 
Maar er komt zeker een vervolg. 

In naam van de gebruikers van het Tinkerbed nogmaals bedankt voor de tillift. 

En een knipoog naar Bavo. 

Carine Danneels 
5. Wat voorbij is. 

 Op 18 januari 2003 waren wij te gast op de fakkeltocht van het Kerkemcomité te Maarkedal. 
Elk jaar organiseert het comité een grote barbecue in de zomer. Met stijgend sukses want de 
laatste jaren zijn er gemiddeld 800 mensen aanwezig. De opbrengst van deze barbecue wordt elk 



jaar geschonken aan een goed doel. Dank zij de enthousiaste inzet van Ronny Van Meerhaeghe 
en Françoise Blommaert, vrienden des huizes, werd dit jaar de opbrengst aan het Tinkerbed 
geschonken. Dit gebeurde plechtig op de kerstboomverbranding na de fakkeltocht. Loraine, 
voorzitster, André en Ingrid, beheerders, waren aanwezig. Loraine legde in het kort uit wat het 
Tinkerbed inhield. Er werden folders uitgedeeld en een aanzienlijke som werd in ontvangst 
genomen. Een bedrag voldoende om gedurende een gans jaar te voorzien in hooi en stro voor 
Stefke en Nero. Er was heel veel sfeer, heel goede glühwein en pittige Flemisch Coffee. Langs 
deze weg willen wij William, voorzitter van het Kerkemcomité en alle andere medewerkers 
bedanken voor hun gulle gift van 500 Euro. 

 Op zondag 1 december had eer een groot ruiterevenement plaats te Brugge, georganiseerd 
door Stal De Meersen. Na de wijding van de paarden en de koetsen 's morgens had er een 
boswandeling plaats. Bar weder met regen en windvlagen van 60 km/uur konden de deelnemers 
niet deren. Ze werden dan ook regelmatig voorzien van een hartverwarmende "klare". Na de 
bosavonturen was er een receptie in de prachtig versierde tent. Al gauw waren de stramme 
ledematen vergeten en toen de Vlaamse hutsepot op tafel kwam was het helemaal feest. 
Dirk gaf ondertussen een verhelderende uitleg met videobeelden over ons project. En dan volgde 
een fantastisch moment want Freddy, de organisator, overhandigde een cheque met niet minder 
dan 5.000 Euro! Dit geld werd samengebracht door hem, zijn zusterfirma's en enkele aanwezigen. 
Er volgden nog koffie, Damse taarten en nog heel wat gerstenat. 
Een geslaagde dag, een geslaagd evenement en een fantastische donatie van ongelooflijk 
enthousiaste mensen. Dank aan allen die dit mogelijk hebben gemaakt, dank ook aan alle 
medewerkers en deelnemers! 

6. Onze sponsors. 

Er werd de voorbije 3 maanden reeds een bedrag gesponsord voor een totaal van 22.000 Euro. 
Dit betekent dat ongeveer ¾ van het startbedrag reeds rond is. 

 De spits werd afgebeten door Transportbedrijf Dirk De Ruyck uit Kluisbergen die ons een 
aanzienlijk bedrag schonk. Daarnaast gaf hij gedurende een week een instructeur (Jefke uit 
Polen) mee die de pas aangekochte tinkers de eerste passen in de koets heeft aangeleerd. Ook 

leuk was het gebruik van het tuig die eerste weken. 

 

Op 18 november hadden Loraine en Dirk een gesprek met 
Willy Naessens (van Willy Naessens Industriebouw) in 
Wortegem-Petegem. Ondanks zijn enorm drukke agenda 
was hij graag bereid naar de uitleg over het Tinkerbed te 
luisteren. Groot was de verrassing toen hij vertelde het 

volledige huifbed + aanhangwagen te willen sponsoren! Dit vertegenwoordigt alleen reeds 
meer dan 1/3 van het startbedrag! 

 

 Brandstofbedrijf Mazout Expres uit Brugge organiseerde op zondag 1 december 2002 een 
ruiter-evenement met breughelmaaltijd. De opbrengst van de activiteit, niet minder dan 3.125 
Euro kwam volledig ten goede van Het Tinkerbed. 

 Patsy De Pauw, vriendin des huizes, eigenares van een privéstal te Lochristie, schonk 
eveneens een groot bedrag. Dank u Patsy. 

 Rossinante te Zwevegem, handel in toebehoren voor ruiter en paard, schonken een 
staldeken voor Stefke  

 

Grandis Vof uit Ronse verzorgde gratis deze website. 

 

 Een tillift die gemonteerd zal worden in het huifbed, werd geschonken door de ouders van 
Bavo. 

http://www.naessensw.be/


 Bernard De Pourcq, dierenarts te Ronse zal tot eind 2003 gratis de medicatie verzorgen 
voor Stefke en Nero. 

 Stefaan Vandenberghe, boekhouder te Nazareth, zal tot 
eind 2003 gratis de boekhouding op zich nemen van de VZW. 
Website: http://www.vdbs.be 

 

BVBA Sitehosting verzorgt de domeinregistratie en de hosting 
van onze website ter waarde van 250 Euro.  

 

 Kortrijks Petroleumbedrijf schonk 1.000 euro. 

 De Service-organisatie De Ronde Tafel uit Ronse schonk niet minder dan 1.250 Euro! 

 Ronny Van Meerhaeghe en Francoise Blommaert met het voltallige Kerkemcomité te 
Maarkedal slaagden erin de opbrengst van de jaarlijkse Kerkemfeesten aan het project toe te 
wijzen: waarde 500 euro. De toekenning gebeurt plechtig tijdens de kerstboomverbranding op 18 
januari 2003.  

 Marc Rommel WVUR: levenslang shampoo voor de Tinkers  

 Kurt Deruyck hoefsmid uit Kluisbergen geeft 50% korting op het beslag van de Tinkers  

 Publiciteit wordt ons geschonken via diverse tijdschriften zoals Hippo Revue, Kiyari, Fovig, 
… 

 Bedragen tussen 75 en 300 euro werden geschonken door: 

• Luc Bisschop Tuinaanleg uit Brugge 
• Transport Yves uit Oedelem  
• Basisschool moerkerke 
• Military Waregem 
• Jachthoornblazers Rallue Ypara uit Nieuwkerke Heuvelland. Zij voorzien tevens een 

deel van de opbrengst van hun volgende CD. Bovendien willen zij ten voordele van het 
Tinkerbed optreden  

• Mr. en Mw. Marysse-Van Moorleghem uit Ronse sponsoren een staldeken voor Nero.  
• ’t Peerdegedoe uit Maarkedal 

 Verder werden er bedragen geschonken gaande van 25 Euro tot 60 Euro door: 

• VZW De Ast  
• NV Cardoen 
• Luc Maes 
• Jacques Ameye  
• Jean Acke  
• Mw Leducq  
• Pascal Vancoppenolle  
• Tom Ryckewaert, BLOSO centrum Waregem 
• Thuiszorgwinkel Gentbrugge schenkt hoofdkussen, 2 kersenpitkussens en 

verzorgingsmateriaal 

Wij danken al deze mensen voor hun fantastische giften. We zijn al een heel eind op weg, maar ons 
doel is nog niet bereikt. We gaan onverminderd door. 

7. Onze leden. 

Naast al deze sponsors hebben we ook al een heel aantal leden kunnen maken. Hierbij gaat onze 
dank vooral uit naar Mw Christelle Vergaerde Van Taxibedrijf Hendrickx die niet minder dan 13 leden 
maakte op haar eentje. Op dit moment telt de VZW 43 leden die allemaal 10 Euro schonken. 

http://www.vdbs.be/


8. Onze eigen website. 

Al vlug na de aanmaak van onze website drong de nood zich op om een eigen domeinnaam te 
hebben. We stelden de vraag aan de BVBA Sitehosting uit Waregem. Groot was onze blijdschap dat 
zij niet alleen gratis de domeinnaam registreerden, maar ons alvast een gans jaar gratis hosting 
schonken, alles samen voor een bedrag van 250 Euro. BVBA Sitehosting is een aanrader voor al wie 
een professionele en supergoedkope domeinregistratie en hosting zoekt voor een website. Alles 
Microsoft gecertificeerd. 

9. Contactinfo. 

Loraine Vandewiele 

Voorzitter VZW Het Tinkerbed 
Zandstraat 30 
9600 Ronse 
Tel 055/30.57.66 
KBC 733-8580328-29 
info@tinkerbed.be 
http://www.tinkerbed.be (volledig gesponsord door Sitehosting BVBA) 
 
Nog dit: u doet er ons een groot plezier mee als u deze nieuwsbrief doorstuurt naar een goede 
vriend van u. 
 
Voor problemen in verband met de ontvangst van deze nieuwsbrief kan u mailen naar André Van 
Butsel 
Indien u deze nieuwsbrief niet verder wenst te ontvangen stuur dan een leeg mailtje door hier te 
klikken 
 
Loraine, Ingrid, André, Philip, Dirk 
Het Tinkerbed Team 
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