
                                                            
 
 
 
 
 
                                                                    
 
 
 
Nieuwsbrief 5             
2 januari 2005  
 

Beste leden en sponsors,                        
                                                 

Eerst en vooral wens  
ik jullie een gelukkig en succesvol 2005 .  
   
 
                   Intro van Loraine       
 
We hebben een drukke zomer achter de rug,zijn zowat een beetje gans 
het land doorkruist,met behulp van de vrijwilligers .Roel een jongen 
uit Heynsdaele en Anneleen Verkest  gingen mee op stap, in de plaats 
van Katrien, die in augustus op reis was.Herlinde verstraete uit 
Brussel, kwam helpen met de ritten in Ronse als er Franstalige 
instellingen kwamen en Elisabeth ging voor drie dagen mee naar 
Tienen.De maandag,was Katrien Verkest paraat om in Deinze te helpen 
en de zaterdag was haar zus Anneleen weer van de partij.Carine 
Danneels herstelde de ligkussens en Katrien Verkest hielp met de 
laadbak van de vrachtwagen te verven,een groot werk,we zijn er gans 
de maand september aan bezig 
geweest.Maar de inspanning was 
de moeite waard,hij is weer 
zoals nieuw. 
Op zondag 12 september 
organiseerden we een gezellig 
samen zijn met de 
vrijwilligers,genoten van een 
lekker glaasje wijn ,die ik 
gekregen had voor mijn 
verjaardag van de mama van Tessa 
en ik had ook voor een  
maagvuller gezorgd met warme 
beenhesp.Het werd een gezellige avond,met veel verhalen over wat we 
allemaal mee gemaakt hadden met het Tinkerbed. 
Onze viervoeters hadden deze zomer veel last van de vliegen,om hen 
,het een beetje aangenamer te maken hebben we dan ook hun een 
vliegendeken gekocht. 
Verder hebben we wat ongemakken gehad,in Deinze op de parking reed 
er een autobus op de aanhangwagen,schade was niet erg,een paar 
deuken in de oprijgoten, 
Mr. Verdonck van het koetsenmuseum herstelde ze gratis voor ons. 
We zijn ook de gordijntjes kwijt geraakt,doordat ik ze vergeten 
afhalen was van het Tinkerbed als we vertrokken met de 
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vrachtwagen,Bertje heeft nieuwe gemaakt en de stof hebben we 
geschonken gekregen van Heytens uit Oudenaarde. 
Toen we in augustus in Roosdaal toe kwamen,zagen we dat de 
spanriemen,waarmee we het Tinkerbed vastbinden,losgekomen waren door 
het gedaver op het slechte wegdek,en ze ook verloren waren,we hebben 
geluk gehad dat het Tinkerbed er nog opstond, tevergeefs hebben we  
gezocht langs de weg,maar niet terug gevonden,met als gevolg dat we 
er nieuwe moesten kopen.We hadden om die dag toch veilig thuis te 
geraken materiaal gekregen van de instelling ter plaatse om het 
Tinkerbed vast te maken.De tillift  begaf het ook,de motor was 
stuk,maar deze heeft firma Handi-Move dan weer gesponsord.Met de 
vrachtwagen hadden we problemen met de richtingaanwijzers die waren 
te zwak en de pompen van de laadbrug gingen ook kapot.En als laatste 
ongemak hadden we twee weken na elkaar een lekke band vooraan het 
Tinkerbed.De eerste keer door in glas te rijden,er moesten nog drie 
personen op het Tinkerbed,maar konden dus niet verder doen en de 
tweede keer een klein nageltje dat erin geprikt was,we waren net 
klaar met rijden.We hebben nu een sterkere buitenband genomen om dit 
te vermijden. 
Verder hebben we op 15 augustus een 
demonstratie gegeven op de 
paardenhappening in Zottegem. Er was 
enorm veel volk en we hebben een leuke 
dag gehad, vzw Hippoc had ons 
uitgenodigd,zij zelf hebben een manége 
uitsluitend voor hippotherapie in 
Zottegem.Ze schonken ons 150 euro voor 
onze inzet die dag.Verder werd er dit 
artikel en foto gepubliceerd in het 
paardeblad de Hippo. 
“Toen het Tinkerbed binnenreed werd het 
even stil rond de ring.Dit speciaal ontworpen hippisch rijtuig zorgt 
in de hippotherapeutische behandeling dat de patiënt die nauw 
contact met de warme en bewegende paardenrug komt,de spieren en de 
reflexen even ontspannen.” 
Firma Cameleon business training,had de demonstratie gezien, belde 
me de dag nadien,en vertelde mij dat ze ons project wilden 
steunen,we konden met de gift een winter voorraad stro en hooi 
kopen. 

Dan nu het grote nieuws,in september 
hebben we een pad laten aanleggen dit 
was mogelijk dankzij de subsidie van 
de Provincie Oost-Vlaanderen ,zo 
moeten we nu niet meer naar het domein 
Heynsdaele,we kunnen nu veilig ook 
thuis de ritten doen en hoeven we niet 
meer die drukke baan over te steken. 
 
 
Over onze vrachtwagen hebben we het 

een en het ander te vertellen Op 14 september reden we naar 
Kortrijk,en ja ,je kan het wel raden,we kregen een te hoge 
temperatuur van de motor,we waren niet ver van de garage,dus gingen 
we eerst daar naar toe,want ik durfde niet verder te rijden.We 
kregen het slechte nieuws te horen dat de motor zijn beste tijd wel 
gepasseerd was.Dit viel als een koude douche over ons,hoewel het wel 
voorzien was dat we er niet lang gingen mee kunnen rijden, maar toch 
een paar jaar,we hadden om de kosten te drukken in de beginfase dus 
bewust wel een oude wagen gekocht,en niet veel geld moeten voor 
geven,eigenlijk de prijs van de laadbak waar de pony’s in staan,want 
die is nog maar een paar jaar oud.Toch hadden we gedacht dat hij het 



nog een tijdje zou volhouden,er was toch wel een crisis situatie 
ontstaan hier door.We kwamen met het bestuur de dag nadien 
tezamen,om te brainstormen hoe we dit probleem konden oplossen.Er 
stond ons dus heel wat werk te wachten om de financiën te vinden en 
dan wel op een korte periode,want alle dagen hadden we het risico 
dat we niet konden vertrekken.Nu twee dagen nadien kregen we een 
verlossend telefoontje, een Mevr. 
die ons al eerder financieel 
gesteund had,en ongelooflijk maar 
waar,onze anonieme schenker 
bracht een oplossing:we krijgen 
een grote gift die ons de 
mogelijkheid bood om zelfs een 
nieuwe vrachtwagen te kunnen 
kopen,ja je leest het goed ,een 
splinter nieuwe.Nu zijn we twee 
maanden verder en hebben een 
chassiscabine gekocht van het 
merk Ford,de laadbak is overgezet 
en zie het resultaat.  
Lieve zusjes ,we hebben hier 
woorden voor te kort en kunnen alleen zeggen: 
Recht uit ons hart bedankt om ons te helpen en een dikke knuffel van 
ons allemaal. 
Op 8 december hadden we bezoek van de Vrije basis school uit 
Moerkerke,met het doel een video opname en interview te maken van 
het Tinkerbed,en zo de kinderen van het kleuter en lager onderwijs, 
kennis te laten maken.Dit in het kader van hun kerststukjes die 
gemaakt  en verkocht worden ten voor dele van het Tinkerbed. 

Op 12 december was ook op de kerstmarkt 
te Lochristi rond het Tinkerbed te doen. 
Ouders van een kindje dat verblijft in 
Deinze,verkochten  Cyclamen ten voordele 
van ons,en 
er was ook 
een levende 
kerststal te 
zien ,oud 
leden van de 
KSA zetten 

zich hiervoor ieder jaar in ,en ook de 
opbrengst hiervan was voor het 
Tinkerbed. 
                                                             
Onze tinkertjes zijn ook ziek 
geweest,koorts en diaree,een virale infectie op de darmen,goede rust 
en medicatie een paar weken,met als resultaat dat ze er terug 
bovenop zijn .Ik sluit af, met jullie een goed en gezond 2005 toe te 
wensen. 
Loraine 
 
 
                         
 
 



 
                                   Tessa en het Tinkerbed 
 
 
    Tessa is een jongedame van 19 jaar met een ernstige meervoudige 
handicap.Ze verblijft tijdens de week in het MPI.H.Hart te Bachte-
Maria-Leerne. Voor we naar het MPI rijden op maandagochtend maken we 
een aangename halte aan de Brielmeersen te Deinze. Daar wacht 
Loraine met het Tinkerbed. Zodra Tessa de paardjes ziet herkent ze 
de situatie en weet wat haar te wachten staat. Ze lacht en roept 
(praten kan ze niet) tot ze op het Tinkerbed mag. En dan is het 
zover, de pony’tjes stoppen,een ander kindje wordt eraf genomen en 
dan mag Tessa op het zeil liggen. Wat geniet ze van de rit. De zacht 
wiegende beweging van de paardjes onder haar brengt ontspanning . Ze 
kijkt afwisselend eens naar de pony’s en dan naar ons met een brede 
lach op haar gelaat. Ze geniet met volle teugen en ik weet echt niet 
wie er op dat moment het gelukkigst is ,zij of ik. 
Toen Loraine in september zei dat de 
camion om de pony’s te vervoeren het 
niet lang meer zou uithouden en er geen 
geldelijke middelen voorhanden waren om 
een andere wagen aan te schaffen was er 
toch een beetje paniek. Onmogelijk voor 
te stellen dat deze ,voor onze kinderen 
zo heilzame therapie ,zou stopgezet 
moeten worden. De sponsorzoektocht kon 
beginnen. Ik dacht onmiddellijk aan de 
51-one club van Waregem. Deze service 
club sponsort reeds vele jaren het MPI waar mijn dochter verblijft 
en dit op mijn vraag evenveel jaren geleden. Waarom dit jaar niet 
eens het Tinkerbed dacht ik, want hier is de nood heel hoog en 
tenslotte gaat het om kinderen uit hetzelfde  MPI. En jawel,ik 
klopte niet tevergeefs aan het 51-one deurtje. Op 9 december mocht 
ik alsnog een beetje Sinterklaas spelen en kon ik een cheque ten 
bedrage van 1250 euro,geschonken door de 51-one club,overhandigen 
aan Loraine. 
              
Graag wil ik alle 51 leden van 
deze serviceclub van harte 
bedanken namens Tessa en alle 
kinderen die op het Tinkerbed 
een beetje vrijheid vinden, 
zowel lichamelijk als 
geestelijk. En……volgend jaar 
koop ik zeker weer enkele 
kistjes van die goeie 51-one 
wijn, waarvan men met de 
opbrengst vele projecten in de 
gehandicaptensector steunt. Bij 
ieder slokje dat ik neem denk 
ik met een warm hart aan al die 
vrijwilligers die. 
het leven van onze andersvalide kinderen een beetje meer kleur 
geven. DANK U WEL!!!!!!!!!! 
Roobroeck-Demeyer Christa  



 
                        

                              
                     De woensdagsnamiddag het Tinkerbed     
             
                        
Het is woensdag 17 november, een mooie, rustige herfstdag. De 
begeleiders van huis 6 zijn al druk in de weer om alles klaar te 
leggen voor een namiddag tinkerbed. De jassen, sjaals en mutsen 
worden klaargelegd. Ook wat speelgoed, massageolie en wat extra 
dekens worden in de curverbox gelegd. We vullen de wachttijd op door 
hen nog iets aan te bieden zoals een massage. 
We zijn bijna klaar, alleen nog eens de volgorde checken en kijken 
wie wanneer klaar moet zijn. Het is echt teamwork want we mogen geen 
tijd verliezen tussenin. 
Martien heeft het al in de gaten. Ze komt naar ons toegelopen om nog 
eens te plassen en om dan haar jas aan te doen. Ze gaat al klaar 
zitten in haar rolstoel. We maken ook Hilde klaar om mee te gaan. 
Wat gaat de tijd snel. Het is 13u45, tijd om te vertrekken. Gelukkig 
is het niet ver rijden. 
Hilde mag als eerste op het huifbed. Hilde loopt de laatste tijd 
niet zo goed rond. Ze is zeer nerveus en het is moeilijk om haar 
rust aan te bieden. Op het huifbed komt ze meestal na een tijdje tot 
rust. 
Terwijl Hilde op het huifbed ligt, maak ik een wandelingetje met 
Martien. Telkens we het huifbed passeren, kijkt ze vol enthousiasme 
naar de paarden. Na een drietal rondjes is het haar beurt. Hilde mag 
nu direct naar Ter Wilgen gaan om daar een lekker warm potje koffie 
te drinken. 
Martien ligt nu op het huifbed. Ze geniet er ten volle van en ze is 
zo rustig. Als ik nu kijk naar Martien en terug denk aan die eerste 
keer, ik kan echt zeggen dat het dag en nacht verschil is. Martien 
heeft het moeilijk met overgangen. Door haar regelmaat en structuur 
aan te bieden, hebben we heel veel bereikt. 
De drie rondjes zijn voorbij en het rode busje is juist aangekomen. 
De oudste bewoonster van onze groep is mee. Maria mag direct op het 
huifbed liggen want ze houdt helemaal niet van wachten. Ze geniet er 
vandaag ook van. Bij Maria kan haar enthousiasme verschillen van dag 
tot dag. Wanneer ze een mindere dag heeft komt ze ook op het 
Tinkerbed niet echt tot rust. 
Katrien wordt ook al uit de bus gehaald want straks is het haar 
beurt. Katrien is echt een genietertje. Wanneer Katrien op het 
huifbed ligt weet ze niet waar eerst gekeken. Ze geniet van alles 
wat rondom haar gebeurt. Ze straalt gewoon van geluk. 
Intussen is de andere begeleidster nog eens over en weer gereden.  
Monica staat al klaar om ook op het huifbed te liggen. Bij haar zie 
je niet veel gelaatsuitdrukkingen maar ik voel aan haar handen dat 
ze op haar gemak ligt en dat ze ervan geniet. ’t Is nu al 16u30. Ik 
hoor het al. Nicolas is aangekomen en is weer heel blij. We proberen 
zijn enthousiasme wat in te tomen en na een paar minuutjes is hij 
rustig. Ook hij geniet van wat er hem nu overkomt. Bij het laatste 
rondje vraagt Nicolas al om terug naar Ter Wilgen te gaan. In de bus 
zitten vindt hij namelijk ook heel fijn. 
Het is nu bijna 17uur. Het wordt stilletjes aan donker en het koelt 
snel af. Een paar druppels regen vallen op de grond. Het is nu niet 
erg meer want we staan klaar om te vertrekken. Het was weer een 
prachtige namiddag. Voor de begeleiders iets drukker door het heen 
en weer gerij, in en uit de bus, de bewoners klaarmaken,… Maar voor 
de bewoners was het weer een zalige rustige namiddag. Dat is toch 
het belangrijkste. Loraine, bedankt voor deze fijne namiddag   



Bewoners en begeleiders van huis 6 (Ter Wilgen) 
 
 
 

       
                           Onze grote meid Nike 

   
 

 
 
 
Nike wordt er binnenkort 22, maar voor ons is ze er altijd 3 – 4 
gebleven. De 20 eerste levensjaren zijn er geen om naar terug te 
verlangen, maar nu heeft ze eindelijk de levenskwaliteit waar ze 
recht op heeft. Wij hebben 2 jaar terug een plaats voor haar kunnen 
bemachtigen in de Branding te Heule onder de vorm van nursing. Ze is 
beter gehuisvest en begeleid dan we ooit hadden durven hopen, en als 
slagroom op de taart vernamen we op een dag dat het tinkerbed om de 
veertien dagen ter plaatse komt om de zwaksten eens extra te 
verwennen.  
Wij moesten het doen met de website, want een bezoekje brengen zit 
er voor ons niet onmiddellijk in. Van zodra zij één van ons ziet 
binnenkomen in de leefgroep, veert zij met een glimlach tot aan haar 
oren uit haar zetel, loopt ons straal voorbij richting kapstok, en 
met haar jas slepend over de grond staat zij aan de deur te wachten. 
Het bestand 
C:\Favorieten\Chauffeur\Auto\Huis\Keuken\Koelkast\Eten.exe is al 
geopend en daar kan niets aan gewijzigd worden zonder een fatale 
systeem-crash. Met andere woorden: ofwel halen we haar op  haar 
vaste namiddag, ofwel laten we ons daar niet zien. 
Maar uitzonderingen zijn er nu eenmaal om de regel te doorbreken en 
een goed moment hiervoor is de jaarlijkse oudernamiddag. Het team 
van opvoeders versiert dan het zaaltje met slingers, snoezelspullen, 
foto’s, geuren en kleuren. De constante aanbreng van drankjes en 
hapjes kan Nike ervan overtuigen om daar met ons allen de namiddag 
door te brengen zonder naar de auto te willen stappen. Een reden te 
meer om daar te blijven is het Tinkerbed dat aangekondigd is. Na een 
korte wandeling op het terrein is Nike aan de beurt om te tinkeren. 
Vroeger liep ze op een paard toe en snoof ze met haar neus tegen de 
snoet de geur op. Nu stapt ze gezwind naar 
de stoel waar het harnas klaar ligt, ze 
wordt vastgeklikt, en de lift tilt haar op. 
Nog vooraleer ik bekomen ben van het 
technisch vernuft ligt ze al goed en wel op 
de glooiende ruggen. Nero & Steffie beginnen 
aan hun zoveelste rondje voor die dag en 
koelbloedig als ze zijn stoppen ze na iedere 
rondgang ter hoogte van de vrachtwagen. Wie 
niet probeert, niet wint denken ze, maar na 
een lichte aansporing zijn ze weer weg om 
het straks nog eens te proberen. Ondertussen 
geniet Nike met een blik op oneindig. Na een 
half uurtje is het de beurt aan de volgende 
en zo gaat het maar door de ganse namiddag. 
Pet af voor Loraine en haar schare 
vrijwilligers, je moet het maar doen, elke 
dag opnieuw.  
 
Marc Claerhout  
 



 
Nog een paar belangrijke mededelingen      
Noteer alvast in jullie agenda : 
zaterdag 5 juni en zondag 6 juni organiseert den 
Hotond in Kluisbergen Molenfeesten ten voordele 
van het Tinkerbed. 
Doorlopend gans de dag de zaterdag rommelmarkt–
wandeltochten 5 km of 9 km fietstocht van 18 km – 
kinderanimatie – vanaf 18 h eetfestijn barbecue en 
vanaf 21 h fuif 60-70-80-90 door coverband. 
Voor de menners is er een koetsentocht :start om 
13h à 14h                                       

Opgeluisterd door jachthoornblazers, 20 km met stop voorzien van 
drank en hapje,bij aankomst barbecue mogelijk. 
 
De zondag doorlopend rommelmarkt – kinderanimatie - wandeltochten – 
karaoke – strogevecht – ballonwedstrijd - Karamelleworp.Om 11h 
aperitiefconcert – vanaf 11h30 barbecue – 19h opstijgen warme 
luchtballon.Voor de menners koetsentocht : 
start om 9h à 10h met jachthoornblazers 
,afstand 15 km ,stop voorzien in het 
koetsenmuseum,barbecue, vervolg 
koetsentocht, 15 km met stop. 
Inschrijven kan tot 25/5/2005 bij ons via 
tel of mail 
0472/924982/loraine@tinkerbed.be 
Barbecue 12,5 euro/pers  kinderen 7,5 
euro/pers 
Koetsentocht 7 euro/pers 
Koetsentocht en barbecue 20 euro/pers  
We zoeken nog kandidaten om te helpen met kaarten verkoop voor de 
barbecue en koetsentocht.En personen voor verkoop drankbonnekes ter 
plaatse. 
 
Project 2005 de wacht en 
snoezelruimte 
 
We hebben tot nu toe al heel wat 
bereikt,aangezien we nu hier in 
Ronse een rijpad hebben, is er 
nood aan een plaats waar  de 
begeleiders en hun bewoners 
terecht kunnen om te eten en de 
verzorging en de wachttijden te 
overbruggen.Dit willen we zo 
aangenaam mogelijk maken , met 
in te richten naar hun noden.We 
ramen dat dit alles zo een 25000 
euro zal kosten.  
Langs deze weg zou ik dan ook graag jullie hulp willen inroepen.Ken 
je iemand, een bedrijf - serviceclub – particulier – of een 
organisatie die mogelijks ons wilt steunen,aarzel dan niet om ons te 
contacteren,alle hulp is welkom. 
 
Wil je verder op de hoogte worden gebracht van onze activiteiten in 
2005,kan je  terug steunend lid worden door 10 euro te storten op 
het reknr. 733-8580328-29 
Bedankt voor de steun in 2004,beste leden. 
Neem ook eens een kijkje op het web,deze is terug in een nieuw 
kleedje gestopt. 
 



 
 
 
Met dank aan onze sponsors in 2004 
 
 
 
 

Kerstmarkt in Lochisti (2004)  
Groothandel bloemen en planten Naudts van 
Lochisti,ouders van Ewoudtje die verblijft in H.H.Hart 
te Deinze,verkochten Cyclamen ten voordele van het 
Tinkerbed.  
 

 
 

 
Kerstmarkt in Lochisti (2004)  
De oud leden van de KSA te Lochisti,zijn ieder jaar 
te zien met een levende Kerststal op de 
kerstmarkt,de opbrengst schenken ze aan een goed 
doel,dit jaar was het ten voor dele van het 
Tinkerbed.  
 

 

 

 
Carrosserie Verschueren Rober 
(2004)  
Carrosserie Verschueren uit Avelgem schonk 50% 
korting op het verplaatsen van de laadbak op de 
nieuwe vrachtwagen.  
 

 

 

 
Ruitersclub Horto Bagy (2004)  
Ruitersclub storte anoniem een bedrag van 
261,43euro. We waren niet op de hoogte hier van,en 
langs deze weg wil ik ze dan ook bedanken. Mag ik 
vragen om jullie gegevens eens door te geven,zo 
kan ik jullie ook onze nieuwsbrief bezorgen.  
 

 
  

 
Tanja Molenberghs verkocht voor 
805 euro steunkaarten (2004)  
Tanja uit Niel verkocht met een paar vrienden,voor 
de vzw de steunkaarten.In weer en wind gingen ze 
bij hun ,in het dorp ,bij de mensen aan 
kloppen.Bedankt Tanja en een dikke proficiat voor je 
resultaat.  
 

 
  



 
 
Fifty-one van waregem (2004)  
OP 9/12 kwam Christa Demeyer,mama van 
Tessa,met veel trots ons de cheque overhandigen 
van 1250 euro,Christa had ons project ingediend bij 
de fifty-one.  
  

 

 

 
artikel verschenen in Hippo (2004)  
OP 15-8-2004 waren we te zien op de 
paardenhappening te zottegem.Toen het Tinkerbed 
binnenreed werd het even stil rond de ring.Dit 
speciaal ontworpen hippisch rijtuig zorgt in de 
hippotherapeutische behandeling dat de patiënt die 
nauw contact met de warme en bewegende 
paarderuggen komt,de spieren en de reflexen even 
kan ontspannen.  
http://www.hippo.be 

 

 

 
Ongelooflijk maar waar. (2004)  
Een Mevr. die anoniem wenst te blijven schonk ons 
een groot bedrag,waarmee we een nieuwe 
vrachtwagen konden kopen.  
 

 
  

 
Jachthoornblazers van Nieuwkerke 
schonken terug een optreden ter 
waarde van 375 euro. (2004)  
 

 

 

 
Heytens van oudenaarde schenkt 
gratis stof voor het maken van 
gordijntjes in het Tinkerbed (2004)  
http://www.heytens.be 

 

 

 
Koetsen Verdonckt uit Maarkedal 
(2004)  
Gratis herstel oprijgoten van aanhangwagen.  
http://www.koetsen-verdonckt.be 

 

 



 
Provincie Oost-Vlaanderen: 
subsidie Welzijn en Gezondheid 
(2004)  
De bestendige Deputatie besliste op 25 juni een 
projectsubsidie toe te kennen van 4961 euro.Deze 
beslissing is gebaseerd op het advies van de 
Provinciale Adviesraad voor Moderne 
Gehandicaptenzorg.  
http://www.oost-vlaanderen.be 

 

 
Handi-Move (2004)  
Onderhoud van tillift en schenking tildoek  
http://www.handimove.be 

 

 

 
Cameleon business training BVBA 
Vilvoorde (2004)  
schenkt een voorraad stro, hooi en voer voor de 
komende winter ter waarde van 1500 euro!  
http://www.cameleontraining.be 

 

 

 
VZW Hippoc Zottegem (2004)  
Schonk 150 euro  
 

 
  

 
  

Wandelclub De Vlam Ronse (2004) 
Schonk 250 euro  
http://www.vlamronse.be 

 

 

 
Rommel Marc WVUR (2004)  
Levenslang gratis shampoo  
http://www.wvur.be 

 

 

 
Vandenberghe Stefaan (2004)  
bied ook voor het jaar 2004 gratis boekhouding  
http://www.vdbs.be 

 
  

 
T’Perdegedoe Maarkedal (2004)  
http://www.tperdegedoe.be 

 

 



 
BVBA Sitehosting uit Waregem 
(2004)  
BVBA Sitehosting verzorgt de domeinregistratie en 
de hosting van onze website terug dit jaar;  
http://www.sitehosting.be 

 

 

 
Copie Flash ronse (2004)  
gratis copies voor de komende jaren  
 

 
  

 
Artikel verschenen in Nema (2004)  
http://www.nema.be 

 

 

 
Artikels verschenen in Bobath-
Journaal en ’T cva-tje (2004)  
 

 
  

 
De Pourcq Bernard dierenarts 
Ronse (2004)  
gratis medicatie voor de komende jaren  
 

 
  

 
Garage Lavaert Kluisbergen (2004)  
gratis onderhoud vrachtwagen voor de komende 
jaren  
 

 
  

 
Deruyck Kurt hoefsmid 
Kluisbergen (2004)  
50% korting op het beslag voor de komende jaren  
 

 
  

 
Bisschop Luc tuinaanleg Brugge 
(2004)  
 

 
  

 
Vanlysebettens Antoine Brakel 
(2004)  
 

 
  

 
Anonieme schenker uit Gent (2004)  
Storte terug een aanzienlijk bedrag  
 

 
  

  
  



Van De Velde Kris Gent (2004)  
 

 
Acke Jean Kortrijk (2004)  
 

 
  

 
Dierickx Gwenda Erondegem (2004)  
 

 
  

 
Leden en collectebussen (2004)  
Leden 435 euro  
Collectebussen 128,5 euro  
 

 
  

        
Al zal je nooit zo zijn                            
als andere kinderen 
Nooit dat kunnen 
wat anderen doen 
Jij kreeg iets extra’s 
wat anderen missen 
We hopen dat een ieder 
die jou kent 
zich niet zal vergissen 
En van je houden zal 
zoals je bent.    
                                                             
   
Contactinfo. 
Loraine Vandewiele  zandstraat 30           KBC 733-8580328-29 
9600 Ronse                                               
http://www.tinkerbed.be 
Voorzitter VZW Het Tinkerbed                 Het Tinkerbedteam 
 
 


