
           
 
                                                                                               
 
 
 
                                                                                                              
 
 
 
Nieuwsbrief 8                       
januari 2009 
 
Beste leden en sponsors, 
 
Eerst en vooral wens ik jullie een gelukkig en 
succesvol 2009. 
 
Intro door Loraine,                                      
Hier ben ik dan weer, met info over het voorbije werkjaar. We hebben 
een goed jaar achter de rug, met weinig obstakels deze keer.Ik ben 
terug op 14 april gestart, met het rijden voor de instellingen, na 
de wel verdiende rust van de pony’s.Ik heb één dag meer ingepland om 
te rijden, het voorbije jaar, dus rij ik nu van maandag tot en met 
donderdag iedere week, tot en met oktober. Er zijn dan ook een paar 
instellingen bij gekomen, die er van  kunnen genieten, zoals 
Waarschoot, Bornem, Bissegem en Landegem. 
Er zijn ook heel wat vrijwilligers bij gekomen, die hun steentje bij 
dragen. Eerst hebben we twee stagairs gehad, Leslie die 
dierenverzorging volgt, zij was bij mij van maart tot en met mei en 
Karen die ook een week stage liep in september. Verder hebben we 
Katrien Verdoodt, Jeanine Lievrouw, Lucy Vergeynst, Annie Vermeulen, 
als nieuwkomers. Katrien Acke, Elisabeth De Mulder, Liselot 
Vanderstraeten en Rita De Bosscher draaien al een tijdje mee als 
trouwe vrijwilligers. Het weer viel dit jaar mee, we hebben goed 
kunnen doorwerken. 
Nero is wel ziek geweest deze zomer, ze was over vermoeid geraakt en 
veel te mager geworden, door het voederen aan te passen en de 
training, is ze erdoor gekomen. Eind oktober hebben ze beiden 
problemen gehad met de darmen, hierdoor heb ik  dan ook een week 
vroeger de winterstop ingelast, zodanig dat ze konden herstellen. 
Verder was er een kleine herstelling aan het tinkerbed nodig en heb 
ik een stukje weide laten draineren, zand en houtsnippers er op 
gedaan, zo danig dat ze in de winter, niet meer in de modder moeten 
ploeteren.We zijn ook veranderd van hoefsmid dit jaar. Wat de twee 
reserve pony’s betreft die ik al een goed jaar aan het trainen was, 
heb ik de moeilijke beslissing moeten nemen, van er mee te stoppen. 
Ze waren niet betrouwbaar genoeg voor het Tinkerbed. 
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DE Trots van Vlaanderen Award.  
 
Met de trofee ‘De trots van Vlaanderen’ beloonden we 6 Vlamingen, 
die door hun dagelijkse inzet voor de medemens, onze wereld 
omtoveren tot een warmere plek. 
De 6 winnaars die uitgekozen waren door de jury, 
waaronder Loraine van het Tinkerbed, 
waren te zien op 28 nov. in de Gala Award Show op VTM, 
gepresenteerd door Cathérine Moerkerke. 
Naast eeuwige roem, kregen de 6 winnaars ook een prachtig,   
verzilverd kunstwerk, gemaakt door Peter Vermandere.                            
De jury wordt vertegenwoordigd door: Guy Verhofstad, Barones 
Janssens, Frieda Joris, Koen Wauters en Marc Herremans. 
  

 
 
Het was een unieke ervaring. Er werd een reportage gemaakt van het 
tinkerbed een paar weken op voorhand, die dan te zien was op 28 nov. 
op VTM.  
Ik heb er echt van genoten. De zelfde avond heeft mijn zus Claudine 
een meter en een peter gevonden voor de vzw. Dat was een wens van 
mij, die eindelijk uitkwam. 
Mag ik u voorstellen. Lieve Blancquaert als meter en Johan Terryn 
als peter. 
 

 
 
 



`De Pluim´ 
 

 
Wie verdiende de pluim 2008? 
Mensen die zich met veel energie en creativiteit inzetten voor 
andere mensen in de samenleving, die verdienen zeker een bedankje, 
een `pluim´. Per zendgebied van de Regionale TV-omroep werd één 
`Pluim´ uitgereikt. Daarvoor werden er per zendgebied vijf 
kandidaten waaronder, Loraine Vandewiele  van vzw Het Tinkerbed, via 
AVS met een reportage van hun project, op 5 dec. voorgesteld. De vzw 
met de meeste stemmen, won de prijs van 2000 euro. 

Eerst en vooral, wil ik iedereen bedanken voor de vele sms’jes en 
mails, die jullie samen hebben verstuurd. Helaas hebben we de pluim 
niet gewonnen, maar waren we tweede met een totaal van 700 stemmen. 
Toch kreeg ik een prijs van 500 euro, die ik dan weer schenk aan de 
vzw. 

 
Ik sluit af, met jullie een goed en gezond 2009 toe te wensen. 
Verder wil ik ook alle vrijwilligers en studenten bedanken, voor de 
leuke momenten en het werk, dat we samen doorgemaakt hebben, dit 
jaar. 
Loraine 
 
Wil je verder op de hoogte worden gebracht van onze activiteiten in 
2009, kan je  terug steunend lid worden door 10 euro te storten op 
het reknr. 733-8580328-29 
 
Bedankt voor de steun in 2008, beste leden en sponsors. 
 
Neem ook eens een kijkje op het web, de website is in een nieuw 
kleedje gestopt. 



Met dank aan de sponsors van 2008 
 
 

Fonds Lode Verbeeck              
 
Dit jaar wonnen we ook de prijs van het fonds Lode Verbeeck. 
Er werd een dossier opgestuurd en dit jaar waren we erbij. 
Het Fonds staat onder de koepel van de Koning Boudewijnstichting. 
kbs-frb.be 
 

WFCC bvba uit Gent pakte uit 
met dit briljant idee !!  
  
“WFCC besloot dit jaar zijn kerstwensen 
digitaal te versturen naar alle 
contacten ipv per post. Het bedrag dat 
zij hier anders voor uittrekken, werd 
geschonken aan het Tinkerbed. WFCC vindt 
het belangrijk hulp te kunnen bieden aan 
organisaties dicht bij huis. Zij wensen 
hiermee die mensen te bereiken die 
minder mogelijkheden hebben dan diegene 
waar zij dagelijks mee werken.“  
www.wfcc.be 

 

 

 
We zijn nog altijd op zoek naar sponsors voor het volgende jaar. 
Wil je ons steunen of heb je een kennis of kan je het voorleggen aan 
een service club in jouw buurt of heb je een ander idee, neem dan 
gerust contact met me op. 
 
Contactinfo: www.tinkerbed.be 
Loraine Vandewiele 
Voorzitter VZW Het Tinkerbed          KBC 733-8580328-29
Zandstraat 30                          
9600 Ronse                            GSM: 0472/924982 
 


