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vzw LouTieJu bestaat al één jaar. 2019 was een opstartjaar waar niet
stil gezeten werd. Vaak kregen we tonnen energie door de lachende
gezichten die genoten van één van onze activiteiten (LouTieJu gaat
vreemd, yoga in nature, sporten in nature, paardenknuffelen), maar er
waren ook momenten dat niet alles liep zoals gepland en de
vermoeidheid, door het harde werk, lag af en toe ook op de loer!

Toch bleven we doorgaan en ons inzetten om vzw LouTieJu een goede
start te bezorgen en de infrastructuur uit te bouwen. We mogen trots
zijn op de verwezenlijkingen van 2019: een goedgekeurd dossier en
bijhorende steun van Kom Op Tegen Kanker, de verkregen
bouwvergunningen, een nestje babykonijntjes, fijne opkomst bij de
georganiseerde activiteiten, een maandelijks bezoekje met de
knuffeldieren aan een school van het bijzonder onderwijs en een
aantal bezoekjes aan een lokaal woonzorgcentrum. 

Vele particulieren, maar ook bedrijven en verenigingen hebben het
voorbije jaar onze jonge vzw financieel gesteund door een vrije gift,
zelf een actie op te zetten of deel te nemen aan (één van) onze
activiteiten. Jullie steun was van onschatbare waarde en gaf ons de
mogelijkheid een mooie start te maken.  Dank jullie wel hiervoor! 
Met jullie hulp maken we er iets fantasTIES van!

Robin & Esther, Louise, Ties     en Juliette

Voorwoord
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Wie is vzw LouTieJu    
Missie

getroffen zijn door een ernstige of chronische ziekte 
een ouder hebben die getroffen is door een ernstige of chronische
ziekte
in een moeilijke gezinssituatie leven (economisch, familiaal)
een gedragsaandoening ervaren
een fysieke of mentale beperking ervaren

Vzw LouTieJu is een zorgboerderij die haar werking voornamelijk richt
op kinderen die niet (meer) alle mogelijkheden hebben binnen onze
maatschappij.
Dit kan zijn doordat deze kinderen: 

Met haar werking wil zorgboerderij LouTieJu de mentale gezondheid
van haar gebruikers positief beïnvloeden en ervoor zorgen dat
positieve energie opgedaan kan worden.  

Het welzijn van haar gebruikers positief beïnvloeden bekomt ze door
activiteiten aan te bieden die positieve energie geven en die het
welbevinden van het individu versterken. Verder vertoeft iedere
gebruiker in de mooie, ontspannende en rustgevende omgeving van de
zorgboerderij tussen de dieren en in de natuur. Het  kleinschalige
karakter van zorgboerderij LouTieJu draagt bij aan de verdere
ontplooiing van haar gebruikers. Gebruikers krijgen de mogelijkheid
om successen te ervaren, vertrouwen op te doen en meer
zelfvertrouwen te krijgen.

Visie



Team

In 2019 kon vzw LouTieJu al rekenen op een beperkt, maar enthousiast
en gedreven team die op vrijwillige basis activiteiten begeleidde,
beleid schreef en verder aan de zorgboerderij bouwde.

Raad van Bestuur

Vaste vrijwilligers



Dieren
Het voorbije jaar werd het aantal dieren licht uitgebreid. Er
kwamen wat konijntjes, geitjes en paarden bij. Jammer genoeg
moesten we ook van een aantal dieren afscheid nemen. Zo waren
er babykonijntjes die hun eerste levensdagen niet overleefden en
onze geit, Cesar, die een niercrisis niet te boven kwam.



Activiteiten 2019

Paardenknuffelen

Het werken met paarden heeft een positieve invloed op het
welbevinden van diegenen die ermee werken. 

LouTieJu gaat vreemd

Niet voor iedereen is het mogelijk om zelf naar zorgboerderij LouTieJu
te komen. Daarom gaat LouTieJu op locatie! Op deze manier
krijgen meer personen de kans te genieten van en te ontspannen door
de aanwezigheid van dieren. De konijntjes en hond kunnen geknuffeld
en geaaid worden. Als er ook een paard aanwezig is dan is er naast
het knuffelen en aaien ook de mogelijkheid om enkele toertjes op het
paard te doen. 

Door de vele werkingsmogelijkheden (aaien,
borstelen, grondwerk, oefeningen te paard)
worden alle zintuigen gestimuleerd.

In 2019 werden reeds een aantal activiteiten ingesteld specifiek voor
de doelgroep. Daarnaast kon het brede publiek ook bij zorgboerderij
LouTieJu terecht voor een ontspannende yoga of een inspannende
bootcamp!



Sporten zorgt voor een gezonde geest in een gezond lichaam.
Het maakt gedachten vrij terwijl het lichaam wordt getraind.

Sporten in de buitenlucht, in de natuur geeft die extra boost voor
een gezonde geest in een gezond lichaam.

Yoga is een eeuwenoude oosterse
methode waarbij door middel van
oefeningen en ademhalings-
technieken de geest tot rust
gebracht wordt en ontspanning van
het lichaam gezocht wordt.

In combinatie met de geneugten
van de rustige omgeving van
zorgboerderij LouTieJu en het
achterliggende natuurgebied van
de Vennen is het zalig ontspannen
en tot rust komen tijdens deze
yoga-sessies.

Yoga in nature

Sporten in nature



Cijfers 2019

Inkomsten

Giften
Publiciteitsinkomsten
Inkomsten uit activiteiten
 (paardenknuffelen, LouTieJu gaat vreemd, yoga en
bootcamp)

Crowdfunding

€ 5.525,20
€ 6.520,00

€ 2.011,72

€ 1.453,98

Uitgaven

Aankopen voeding en verzorging dieren 
Aankopen materiaal voor onderhoud en
herstellingen zorgboerderij
Website
Drukwerk
Wettelijke kost neerlegging statuten
Verzekeringen
Dierenartskosten
Bankkosten

€ 505,39
€ 1.236,57

€ 143,98
€ 94,41

€ 196,14
€ 229,79
€ 600,18

€ 41,05

€ 15.510,90

€ 3.047,51

Het voorbije jaar mocht vzw LouTieJu reeds een mooi bedrag aan
inkomsten optekenen voornamelijk door de vele giften en acties door
bedrijven en verenigingen. Vanaf de tweede jaarhelft van 2019
worden  de kosten van de verzorging en het onderhoud van de dieren
door de vzw gedragen. 



Een valse start van het jaar 2020 door de vele regen in januari en
februari en de corona-crisis zorgden ervoor dat de benefiet in maart
in het water viel en de werking op z'n gat lag.

Toch werd er niet stilgezeten! De infrastructuur werd geoptimaliseerd
en de bouwwerken werden gestart. Er werd verder gewerkt aan een
vervolgdossier voor Kom Op Tegen Kanker en er werden nieuwe acties
en activiteiten bedacht voor het vervolg van het 2020. Daarnaast
mochten we een lieve kitten verwelkomen... .

Wat brengt 2020


