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Nieuwsbrief 3        15 december 2003 
 
Beste sympathisanten, 
 
Graag presenteren wij U onze derde nieuwsbrief. Reacties zijn steeds welkom. Uiteraard kan u voor 
alle informatie, op onze website terecht, onlangs volledig aangevuld met foto’s enz. 
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Intro van Loraine 
 
Er is heel wat te vertellen deze keer. Er is zoveel gebeurd en gerealiseerd, en ik ben trots dat het 
ons gelukt is! 
De sponsering is rond voor dit jaar. Van harte bedankt iedereen voor jullie hulp!! Onder ons hebben 
we toch wel een speciaal iemand, een Mevr. uit Gent, die regelmatig een aanzienlijk bedrag stort 
en ons veel moed en felicitaties toewenst, ik denk vaak aan haar, het is iemand die een artikel van 
ons gelezen heeft in het volk, gans in het begin, bij het opstarten van de vzw, en me opbelde.  Ze 
volgt alles op de voet en ik draag haar mee in mijn hart,omdat ze zo uitzonderlijk is. Ik zou 
dolgraag haar eens willen ontmoeten. 
Bedankt Mevr. Leducq, U verdient het om eens in de bloemetjes gezet te worden, ik vergeet nooit 
wat U voor ons hebt gedaan. 
Voor 2004 zoeken we verder naar financiële hulp. Voor de kosten te kunnen volgen en voor wat 
materiaal bv.  Nog een  reserve pony, reserve dekens voor Nero en Stef, een pad hier thuis en 
misschien een tweede Tinkerbed. 
Verder gaat het uitstekend met de nieuwe Tinkers. Ze doen het perfect, Nero is ondertussen 
hersteld van zijn grote verkoudheid, toen hij hier toekwam, met behulp van kruiden, hebben we 
haar kunnen helpen, hoewel de veearts dacht, dat het niet goed kon komen. Stefke heeft een lelijk 
abces had onder zijn tong. De arts raadde aan om ze te laten opereren, het was een botstukje, dat 
naar buiten uitzweerde. Door toch te proberen met kruiden en 3 maal daags het schoon te maken, 
is ze er toch door gekomen, ze was mager geworden, want kon moeilijk eten, maar nu is ze aan het 
bijkomen. 



We hebben nog wat aanpassingen laten doen aan het huifbed. Door ermee te werken, wou ik toch 
nog wat veranderingen doen om nog meer veiligheid, voor mij, de Tinkers bv. aan de stoel waar ik 
op zit, armleuningen, de benen van de Tinkers beter te beschermen, door een zeil te plaatsen aan 
de zijkant vanonder, zodanig dat ze niet tussen de rails geraakten vanonder, als ze eens een vlieg 
zouden verjagen. Het ligzeil waar de mensen op liggen, hebben we een beter systeem om vast te 
leggen, inplaats met velcro, nu riempjes. Het dakzeil laten vast maken, door de wind klapperde dat 
en andere remblokken. De trainingskoets moesten we ook de remmen van laten herstellen. De 
vrachtwagen geraakte niet door de keuring, omdat aan de deuren wat doorgeroest was. Garage 
Lavaert heeft dit mooi kunnen lassen en zo was dat probleem ook weer opgelost en door de keuring 
geraakt. We hebben ook wat moeten zoeken naar de goeie manier van teugelvoering voor de 
Tinkers.De buitenste teugels leiden we om met behulp van twee extra haken, zodanig dat het nu 
beter sturen is, want de mensen lagen hierop. Er is hiervoor veel brainstormen over gegaan om tot 
een goeie oplossing te komen. 
Carine Danneels en Katien Acke hebben zich aan het naaien gezet, er zijn knie en hoofdkussens 
gemaakt met overslopen en een gordijntje voor de zon die in de zomer, te veel hindert door het dak 
van het huifbed. We hebben ook twee nieuwe vrijwilligers, Rita Persyn en Isabelle Dejoirdt, die 
helpen met de ritten. En ook iemand die het web wilt vertalen in het frans. 
Zoals in de vorige nieuwsbrief gezegd is, zijn we dus gestart met de therapie op het Tinkerbed op, 
12 augustus en hebben we de instellingen hiervan op de hoogte gebracht. Door de vele aanvragen 
die we krijgen, hebben we dit op max. uitbreiding gezet. De maandag, dinsdag en woensdag gans de 
dag, op donderdag voormiddag en op zaterdag namiddag, met het gevolg dat 2004 hier voor bijna 
volledig volzet is. De Franstalige instellingen hebben hun info, in december pas had, dus voor hen 
heb ik maar een paar data’s maar vrij. We zullen dus in de toekomst moeten denken aan een 
tweede huifbed. In het MPI Heilig Hart, waar Saskia verblijft, kunnen de ritten, zoals voorzien niet 
ter plaatse gebeuren. Het domein is daarvoor te klein. Voor hen was het ook te ver om naar Ronse 
te komen. Dus hebben we naar een oplossing hiervoor gezocht en gevonden! 
We hebben de toestemming van het stadsbestuur van Deinze, om de ritten in de Brielmeersen te 
doen, de achterzijde langs de vaart. Daar dit maar 2 km van het MPI gelegen is, is dit uiteraard een 
goede oplossing. 
Verder wensen we jullie een gezellig Kerstfeest en een succesvol jaar 2004 
Groetjes  Loraine 
 
 
Het Tinkerbed in een koetsenmuseum? 
  
Ik hoor je al denken: “Staat het Tinkerbed al op stal?”. Wel integendeel! 
  
Om de sponsors van het Tinkerbed te bedanken met een receptie konden Loraine en Dirk gebruik 
maken van de accommodatie van het koetsenmuseum in Maarkedal. In dit unieke kader, ter 
beschikking gesteld door Dhr. Verdonckt, werden de meeste gulle donateurs op zondagmiddag  31 
augustus vergast op heerlijk 
gerstenat geschonken door Brouwerij Roman en hapjes van beenhouwerij Antoine uit Ronse. 
De uitgenodigde pers was talrijk aanwezig om het ontstaan en de uitwerking van dit project toe te 
lichten in kranten en tijdschriften. 
Bovendien kreeg iedereen de kans om zelf het Tinkerbed uit te proberen. Op dit voorstel werd 
gretig ingegaan. In spanning wachtten de omstanders de reactie van de gebruikers af. Zonder 
uitzondering waren de ervaringen positief. Uitlatingen zoals: “ ik voelde mijn buik”, “ de spanning 
in mijn rug is weg” of “ ik was zo ontspannen dat ik zou indommelen” waren niet uit de lucht. 
Tussendoor konden we kuieren langs de unieke koetsen in het museum, verwijlend bij de 
onderhoudende uitleg van de gids. 
Zoals iedereen weet komen de tongen los met een biertje in de hand. 
Nieuwe contacten werden gelegd, vriendschapsbanden werden nauwer aangehaald. In elk geval was 
het een gezellige bedoening.  
Met bijzondere dank aan alle medewerkers die deze ontmoeting mogelijk maakten, in bijzonder 
Anneleen, Katrien, Philip en Sam. 
  
Danneels Carine 
 
  



Dag van het paard te Oudenaarde  21 september 
 
Op uitnodiging van het organisatiecomité hebben we op de dag van het paard een demonstratie met 
het tinkerbed gegeven.Ondanks de massale drukte gedroegen Nero en Steffie zich voorbeeldig!Om 
14.00uur hebben we dan de werking van het huifbed laten zien met als proefpersoon Aaron erop om 
op deze manier een totaalbeeld te kunnen geven.De lift vond Aaron dan ook vreemd!Ondertussen 
gaf Loraine via de microfoon uitleg over de Vzw en de werking van het huifbed.De massa 
toeschouwers hebben dit dan ook met volle belangstelling gevolgd en met verbaasde blikken kennis 
genomen van het huifbed.Na de voorstelling hebben we rond het marktplein ritjes gemaakt met 
kinderen in ruil voor een kleine bijdrage voor de Vzw.Als afsluiting heeft Loraine bij de algemene 
parade ter afsluiting,een fles wijn overhandigd als bedanking voor de schenking van het huifbed aan 
Mr. Willy Naessens.Moe maar voldaan keerden wij en de tinkers terug naar huis! 
Dirk Bisschop 
 
 
Bezoek aan het Tinkerbed project in Ronse op zaterdag 15 november 2003. 
 
Sinds september 2003 loopt in Gent een specialisatieopleiding Hippotherapie voor werkers in de 
gezondheids- en welzijnszorg. 
Deze cursus is een initiatief van de Arteveldehogeschool Gezondheidszorg te Gent,  
het Psychiatrisch Centrum Caritas Melle en de Hogeschool Gent Sociale Agogiek  
en kadert in een Europees Leonardo da Vinci project waaraan ook buitenlandse partners deelnemen. 
 
Op zaterdag 15 november konden 10 cursisten van deze opleiding met de keuzeoptie 
bewegingstherapie, kennis maken met het Tinkerbed project. 
Nadat in de voormiddag de principes van de hippotherapie theoretisch werden toegelicht heeft 
Patrick Algoet  kinesitherapeut en Bobath therapeut, ‘s namiddags de praktische toepassingen van 
hippotherapie aangetoond.  
Hierbij kon ook kennis gemaakt worden met het Tinkerbed.  
 
De sessie ging door in het provinciaal domein Heynsdaele te Ronse bij herfstig en zonnig weer. Eerst 
werd een sessie gegeven aan een jong volwassene met een zware handicap zodat we meteen 
konden zien hoe alles in zijn werk gaat. Zoals het gebruik van de lift om op het Tinkerbed te 
geraken, de positionering op het Tinkerbed en de rit met het huifbed gedurende 20 minuten. 
Nadat de sessie was beëindigd kregen de cursisten zelf de kans om op het huifbed plaats te nemen 
en te ervaren welk effect de ritmische beweging van de paardenruggen teweegbrengt.  
Tot slot besprak Patrick Algoet nog eens de mogelijkheden die het Tinkerbed biedt aan die personen 
voor wie de klassieke vorm van hippotherapie in zit op het paard niet meer mogelijk is. 
 
We danken het Tinkerbed team en wensen hun verder veel succes toe met het project zodat zo veel 
mogelijk personen met een handicap van deze unieke ervaring kunnen genieten. 
 
Godi De Vos 
Coördinator van de opleiding Hippotherapie 
Arteveldehogeschool COMPAHS SLP 
Sint Lievenspoortstraat 143 
9000 Gent 
09/ 269 91 17 
godi.devos@arteveldehs.be  
 
2-daagse van het Tinkerbed (25 en 26 november 2003) 
 
Op ons prikbord onder ‘belangrijke data’ stond reeds een tijdje 25 en 26 november 2003: Het 
Tinkerbed. 
En eindelijk was het zover.  Het was licht bewolkt maar het regende niet. 
Om 10 uur kon Wim De Smet als eerst het Tinkerbed bestijgen.  “Heel onwennig, een zoekende blik 
in zijn ogen, voor de eerste maal in zijn leven ervaarde hij zoiets.”  Loraine en Katrien hadden op 
dat moment een veilig rit achter de rug van anderhalf uur. 



Geert Van De Velde was bang in de tillift maar eens op het bed, vond hij het een fantastisch gevoel, 
het was zo ontspannend!  Geert lachte hartelijk “Oei, oei, d’en boom in” en maar lachen, hij was in 
zijn nopjes. 
Na Geert kwam Nicole Jacobs en Katy Van Ransbeeck en nog 8 andere deelnemers / bewoners en zij 
konden met volle teugen genieten.  De ontspannen mondhoeken, de verwonderde blikken of het 
aanvoelen van een ontspannen arm of been gaf bij ons, als begeleiding, iets warm van binnen in ons 
hart. 
En daar hield het nog lang niet bij op.  Loraine en Katrien bleven logeren in Habitar en de paarden 
Nero en Steffy brachten de nacht door op de kippenweide.  Op woensdag maakten ze nog 12 ritten.  
Het waren niet allen de deelnemers / bewoners op het Tinkerbed, die konden genieten.  Roel De 
Saeger, Willy Wuytack, Kris De Beule en Luc Buydts maakten enkele ritjes mee op de stoel 
achteraan het Tinkerbed.  Gerrit Van Dender, Elza De Wael en Carine Paridaens waren heel geboeid 
door de verzorging van de paarden. 
Alleen al het getrappel van de paarden gedurende 2 dagen op het terrein was een aangename 
verstrooiing. 
Kortom iedereen heeft er van genoten.  Ikzelf keerde op woensdagavond met een liefdevol, voldaan 
gevoel huiswaarts, … . 
Bedankt dat ik dit mocht organiseren, mijn batterijen zijn weer opgeladen. 
Paarden geven vleugels 
Die ons ontbreken. 
 
Hilde De Wandel 
Begeleidster Papaver. 
 
 
 
 



 
We zullen je missen Romeo 
 
"Paardje", een van de eerste woorden die Romeo mooi kon zeggen.  Elk weekend wou hij mee gaan 
kijken hoe zijn oudere nichtje paard reed.  Een mengeling van fascinatie en angst stond duidelijk op 
zijn 3 jarig gezichtje te lezen.  De fascinatie is gebleven, de angst verdwenen .  Eenmaal intern in 
het Mpi te Bachte ging Romeo regelmatig paardrijden.  Heel natuurlijk, mooi rechtop, één met het 
grote rustige dier.  Sinds enkele jaren werd Romeo te zwak om nog paard te rijden.  Tot deze zomer 
plots de tinkerponies op het toneel verschenen.  Gedragen door het veilige en stabiele huifbed kon 
Romeo weer de rust en het plezier ervaren van de zacht schommellende beweging, veilig boven op 
de warme paardenruggen.  Voor zijn verjaardag trakteerde Romeo de kindjes van zijn leefgroep op 
een ritje op het huifbed.  Want het is echt een ervaring om te delen! 
Dank je Loraine, voor dit prachtige initiatief  
Mama van Romeo 
 
Het tinkerbed, een nieuwe ervaring. 
 
Onze zoon Bram is nu bijna 17 jaar en is zowel motorisch als mentaal zwaar gehandicapt van bij de 
geboorte. Toen hij wat jonger en ook kleiner was, gingen we paardrijden... maar door zijn grootte 
gaat dit niet meer. Veel andere ontspanningsmogelijkheden heeft hij niet door zijn beperkte 
motoriek. 
Zowat twee maand geleden kwam de kinesist opgewonden langs met de mededeling dat hij een 
geschikte ontspanning voor onze zoon had gevonden. Hij liet ons op zijn digitale camera foto’s zien 
van het Tinkerbed. Wij als leken wisten niet wat tinkers waren, laat staan een tinkerbed. Na zijn 
deskundige en overtuigende uitleg, besloten we enthousiast contact op te nemen met de menster. 
Maar tot onze grote ontgoocheling pasten de beschikbare uren niet  voor onze zoon, daar hij tijdens 



de week in een instelling verblijft. Maar na enkele weken vernamen we dat de eigenares er een 
mouw aangepast had.   
Met spanning zagen we uit naar de eerste rit. Het was een heuse belevenis voor hem maar daarom 
niet minder voor het ganse gezin. Bram werd met de tillift op het bed gelegd. De zorgzame Loraine 
zorgde voor kussen onder zijn benen zodat hij in een comfortabele houding lag. Verder werd hij 
ingestopt met een donsdeken om hem te beschermen tegen de kou. 
Nu rijdt onze Bram geregeld op zaterdagnamiddag een half uur. Hij geniet van de bewegingen van 
de paarden en ontspant heel goed. Het moet voor hem een geweldige ervaring zijn, want op geen 
enkele manier kan hij zijn volledige lichaam zo laten bewegen. Hij laat zich meedeinen op de 
golvende bewegingen van de paarden. Verder geniet hij ook van de geluiden van de paarden. Dat hij 
geniet, zie je duidelijk aan zijn lachende gezicht. Van zodra hij op het bed ligt, wil hij vertrekken 
en begint reeds te roepen. De paarden blijven daar uiterst kalm bij en wachten rustig op het teken 
om te vertrekken. Kort daarna zie je al dat Bram ontspant: zijn armen gaan losser liggen, zijn 
handen openen... Zo zie je geleidelijk zijn volledige lichaam ontspannen. Die ontspanning blijft 
steeds langer merkbaar, zelfs de zondag is dat nog te zien. Na het paardrijden is hij heel rustig en 
soms ook moe.  
Wij willen langs deze weg Lorainne en de vrijwilliger (die steeds paraat is om mee te stappen naast 
de paarden) danken voor de inzet en de volharding waarmee ze steeds bereidt zijn om dit te 
volbrengen. Tevens zijn we blij dat we een kans kregen om onze zoon een nieuw, aangenaam 
tijdsverdrijf te bezorgen. Alsook zijn we aangenaam verrast dat er zoveel mensen nog warm te 
maken zijn voor de steun die ze verlenen om dit mogelijk te maken. 
We hopen verder nog vele ritjes te kunnen maken met het tinkerbed. 
 
Mama van Bram 
 
 
Dag beste lezers, 
 
In September stonden we met VZW Het Tinkerbed in het boekje “Readers Digest”. Loraine werd uit 
verkozen voor Bezondere Belg. In Juli Hebben ze de foto’s komen trekken. Het was een lastige 
vrijdagnamiddag. Ze hebben maar liefst 120 foto’s getrokken. En ze hadden er maar 2 foto’s van 
nodig. Wat een zonde van al die andere foto’s. Maar ja , dat was nog het minste. Ze schonken 500 
euro en een artikel in het boekje. Door dat boekje werden we bekend in België. Maar in de Walen 
een nummer 1. We hebben vele teleloontjes gekregen.Radio 2 nam ook rechtstreeks een interview 
af met Loraine,misschien hebben jullie het hoort. Dit is wel goed hé. De tinkers waren heel rustig 
bij het nemen van de foto’s. 
 
Aoron 
 
 
Sponsoring Vzw Het Tinkerbed    
    
Willy Naessens industriebouw Wortegem-Petegem huifbed en aanhangwagen 9660  
Rossinante ruiterswinkel Zwevegem  staldeken 191  
Bernard De Pourcq dierenarts Ronse gratis medicatie   
Ouders van Bavo tilift 3200  
Marc Rommel WVUR  Nieuwpoort levens lang gratis shampoo   
Kurt Deruyck hoefsmid kluisbergen 50% korting op het beslag   
Thuiszorgwinkel Gent-Brugge 2 kersepit kussens   
Site Hosting Waregem gratis domeinnaam 250  
Stefaan Vandenberghe gratis boekhouding   
Greensleep  Wevelgem lambrecht georges volgend huifbed  2500   
Grandis  Ronse gratis website   
Noeky ruiterswinkel Ronse leidsels 36  
Gordium 42 hooi   
Hippo,'Tcva-tje artikel gepubliceerd   
Readers Digest artikel gepubliceerd   



Copie Flash Ronse gratis copies   
Garage Lavaert gratis onderhoud vrachtw.   
Brouwerij Morres Ronse frisdrank en wijn receptie   
Brouwerij Roman Oudenaarde bier receptie   
Beenhouwerij Antoine Ronse snacks receptie   
Verdonckt koetsen museum zaal en museum receptie   
Rossinante ruiterswinkel Zwevegem  hersteling dekens en singels   
    
    
Dirk Deruyck transportbedrijf en paardehandel Kluisbergen 250   
Yves transport Oedelgem 250   
Mazout Express Brugge 3125   
Patsy Depauw   privestal Lochristie    
Kerkemcomité 500   
Luc Bisschop  tuinaanleg Brugge    
T'Perdegedoe  Maarkedal 100   
De ronde tafel Ronse 1250   
Vrije basisschool Moerkercke 150   
Kortrijks petroleum bedrijf 1000   
I.C. Oppenheim N.V. Brussel    
Stad Ronse 125   
Cera Holding 6000   
ST. Antonius college Ronse 585   
Mevr. Leducq Gent    
Jacques Ameye Marcke    
VZW De Ast  Kluisbergen    
Jean Acke Kortrijk    
Pascal Vancoppenolle  Ronse    
N.V. Cardoen Anzegem    
Jachthoornblazers  Nieuwkercke    
Luc Maes Brugge    
Militry Waregem    
Tom Ryckewaert bloso Waregem    
Herman Morres Ronse    
Taxi Hendriks Gent    
Rita Persyn Ronse    
Bakkerij Ghesquiere Ronse    
Wim Focquet BVBA WFCC Gent    
Leden 810   
Marnixring Ronse 500   
Bakkerij De Klok Niel    
Readers Digest 500   
steunkaarten 66   
 
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  



 
Het Tinkerbedteam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


