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Den Teirling in 2014 

15
de

 jaargang 

15 jaar Den Teirling: we blikken even terug op de inzet van dit project met wat cijfergegevens, 

enkele beschouwingen en de trend en nood vandaag in het geheel van de geestelijke 

gezondheidszorg in Brussel. 

In 1999 ging Den Teirling van start als een klein Nederlandstalig experiment, waar goed over 

nagedacht was en als gemeenschappelijk project van de vele Nederlandstalige partners in 

Brussel een goed fundament kreeg. Met een minimum aan middelen en een maximum inzet 

van de partners ontstond de vzw “Den Teirling dagactiviteitencentrum”. De basisvisie was sterk, 

slechts enkele criteria werden vastgelegd: het is een centrum met een lage drempel, het bereikt 

die mensen die geen plek vinden in Brussel, maar wel nood hebben aan dagbesteding en 

kansen op sociaal contact, er is geen “behandeling” of medisch dossier, er is geen beperking in 

de duur en geen verplichting tot deelname aan activiteit.  

in 2014 is Den Teirling niet meer weg te denken uit het Brussels netwerk met een aanbod voor 

personen met psychische kwetsbaarheid. Het jaarlijks aantal nieuwe aanmeldingen is nooit 

gedaald. Den Teirling is een model geworden, waar velen naar kijken. Toen we in 2004 samen 

met andere centra een pleidooi voor erkenning voerden en de kracht van een 

samenwerkingsverband aantoonden, werd dit niet door een overheid “gehoord”. Bij het 

opstarten van de nieuwe “psy107”projecten, kwamen organisaties uit Vlaanderen kijken hoe 

we er in slaagden om ons aanbod te realiseren in de trend van de vermaatschappelijking van de 

zorg.  

Het model van Den Teirling bewijst zijn noodzaak en kracht: het werkt en biedt een antwoord 

op een levende vraag. De vlotte toegankelijkheid, de ’gewone benadering’ zonder 

therapeutisch objectief, de club-vorm en de talrijke mogelijkheden voor activiteit in en 

buitenshuis, dat alles draagt bij aan de ‘evidentie’ die de bezoekers ervaren om er te mogen 

zijn, zicht de plek eigen te maken en er een steun te vinden bij een aanwezig team, dat niet 

stuurt maar wel begeleidt. Den Teirling is een onmisbare schakel tussen de zorg, de opleidings-

en tewerkstellingsprojecten en het autonome leven, waarin eventueel werk, maar ook vrijetijd, 

engagement en sociaal contact aanwezig zijn. 

In de nieuwe netwerken, die via de Psy107 door de overheid gestimuleerd worden, is oog voor 

het aspect dagbesteding in een stedelijk maatschappelijke context. Den Teirling kan geen 

eilandje zijn. Op meerdere plekken in Brussel zijn ontmoetingsplaatsen nodig, waar sociale 

contacten en creativiteit bijdragen aan een deelname in het maatschappelijk leven in de stad. 

Dat is de uitdaging die vanuit Den Teirling vorm krijgt, samen met meerdere partners in de GGZ 

in Brussel, maar ook met vele partners buiten de geestelijke gezondheidszorg. En daar is het 

tenslotte toch om te doen als we van ‘vermaatschappelijking’ spreken. Vanuit een visie van 

herstel en inclusie kan onze werking niet volwaardig zijn als we de link niet blijvend aanhouden 

met al wat ons omringt in onze stad en maatschappij. 
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1. 15	JAAR	MET	ENKELE	CIJFERGEGEVENS	

Het is gebruikelijk dat de bezoeker die zich aanmeldt voor Den Teirling, onthaald wordt met een 

kennismakingsgesprek en een voorstelling van de werking. Op het kennismakingsformulier 

worden minimale gegevens geregistreerd, zodat we een zicht hebben op: het aantal 

aanmeldingen per jaar, de leeftijd en geslacht, de verwijzers, de woonvorm en de woonplaats. 

Het belangrijkste in het kennismakingsgesprek is de wens of nood van de persoon te horen en 

daar een antwoord op te bieden als dat kan. 

Enkele van de cijfergegevens hebben we samengebracht om zicht te krijgen op de evolutie 

ervan in de loop van de 15jaar. 

In totaal werden meer dan 700 personen onthaald voor een eerste gesprek. Daarvan bleef een 

groot aantal komen en werd zo een vaste, geëngageerde bezoeker. Daarnaast is er de tijdelijke 

bezoeker(die gedurende een periode meer intensief aanwezig was), of een sporadische 

bezoeker (die af en toe langs komt of na een tijd weer opduikt). 

In de tabellen hieronder zien we: 

1) Het aantal aanmeldingen per jaar 

 

Er zijn 2 piekjaren met meer dan 60 aanmeldingen. In 2004 verklaren we het minder grote 

aantal aanvragen door de verhuis naar een ander pand in dat jaar. 

Opvallend is de grotere aanwezigheid van mannen (2/3
de

 ) tegenover 1/3
de

 vrouwen in Den 

Teirling.  

 

  

0 20 40 60 80

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

aantal aanmeldingen

aantal aanmeldingen



4 

 

2) De verwijzers bij aanmelding 

Deze grillige grafiek geeft aan dat de voornaamste verwijzingen gebeuren door het CGG, de 

initiatieven beschut wonen en het nachtcentrum (PSC Elsene of WOPS de NUIT), maar de 

verwijzers zijn divers en vrienden of familie zijn ook vaak aangegeven als verwijzer. 
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3) De woonvorm bij aanmelding 

Opvallend maar niet verwonderlijk: 1/3
de

 van de aanmeldingen zijn personen die alleen wonen. 

Het bevestigt de nood aan deze vorm van ontmoeting en dagbesteding, los van 

‘therapeutische’ instellingen, met vooral het verbindend element van de sociale contacten. 

 

Een beeld van de bezoeker van Den Teirling. 

In het totaal van de geregistreerde personen van de voorbije 15 jaar, zien we drie groepen:  

- Een vaste groep personen blijft komen na de aanmelding, op regelmatige basis, met 

interesse voor bepaalde activiteiten en met een engagement (+- 60p). Daarbij zijn 

personen die reeds van het begin bij Den Teirling betrokken zijn. Voor hen heeft deze plek 

een vaste waarde, een invulling in hun dagelijkse activiteiten. Het betekent ook dat de 

leeftijd mee opschuift.  

- De grootste groep zijn de mensen die tijdelijk veel aanwezig zijn. Het gebeurt ook dat ze 

een poos wegblijven en daarna terug keren naar Den Teirling om er meer aanwezig te zijn. 

Dat maakt dat de groep vaste bezoekers jaarlijks toch op een andere manier samengesteld 

is. (+- 120p) 

- Een derde groep noem ik de sporadische bezoekers: ze kennen Den Teirling, komen nu en 

dan eens langs, goeiedag zeggen, een koffie drinken, maar er zit geen regelmaat in hun 

aanwezigheid.(-+50p) 

De leeftijd van de meeste bezoekers in Den Teirling schommelt tussen 30 en 60 jaar. We 

bereiken niet echt jongeren, we hebben er ook geen specifiek aanbod voor. Het zijn meer die 

personen die reeds een parcours op vlak van rehabilitatie afgelegd hebben en nu vooral op de 

dagbesteding aangewezen zijn om in een sociale omgeving te vertoeven. 

Den Teirling heeft een heel eigen betekenis: ontmoetingsplek, dagbesteding en clubverband, 

voor elke bezoeker is er de mogelijkheid om deze te benutten naar eigen wens.  
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2. ACTIVITEITENAANBOD 

Dagdagelijkse activiteiten 

- kookgroep voor een warme maaltijd: 3x per week 

- bakkerij voor gebak 1x en eigengemaakte belegde broodjes 1x per week 

- sport: 1x één uur omnisport met sportmonitor in een sportzaal en 1x zwemgroep 

- muziek: 2x per week repeteert de band Rolling Dice met muzikanten en zangers 

- zang: het koor Choux d’XL repeteert 1x per week en is een gemengde groep met ook 

buitenstaanders 

- uitstap: 1x per week is er een culturele uitstap of wandeling; vanaf de lente ook 1x per 

maand een daguitstap 

- tuinieren 1x per week: het dakterras biedt gelegenheid voor kweek van groenten en 

bloemen in bakken; ook de kamerplanten krijgen de nodig zorg 

- bricoleren: op vraag naargelang van de nood 

- artistiek atelier: schilderen en tekenen kan op 2 dagen per week; keramiek 1x per week 

- krantje: een redactieploeg verzamelt artikels en wetenswaardigheden voor het krantje 1x 

per trimester. 

- kruidensnuiven: 1x per week een gezellig theemoment om de dag af te sluiten 

- Nl conversatie: 1x per week voor de anderstaligen die graag hun Nl wat bijschaven. 

Clubhuiswerking 

Het takenbord geeft weer welke dagelijkse of wekelijkse taken te doen zijn om het huis te 

organiseren. 1x per maand is er de ledenvergadering, een lunchmoment waar heel wat 

agendapunten aan bod komen en ieder zijn zeg heeft. Het verslag daarvan informeert ook de 

afwezigen. 

De link tussen clubhousemodel en Den Teirling  

Vorige jaren heb ik me verdiept in het Clubhousemodel en een manier gezocht om in Den 

Teirling de Clubhousefuncties wat uit te breiden en in de kijker te zetten. Via het grote witte 

bord kan iedereen elke dag volgen hoe en met wat ze Den Teirling kunnen helpen. Dit lukt 

gestaag, het ene clublid gaat bij het binnenkomen direct naar het bord toe om zich op te geven 

voor een taak, een ander clublid gaat eerder naar de bar of het atelier. En dat mag. Den Teirling 

is geen Clubhouse, georganiseerd volgens de internationale standards, waar alles rond die 

nuttige taken draait. In Den Teirling kunnen de mensen al 15 jaar ook terecht voor 

vrijetijdsactiviteiten of ontmoeting.  

Maar ook een echt Clubhouse zou een meerwaarde voor vele mensen bieden. Sinds mijn 

studiereis naar het Clubhouse van Helsinki, zijn er nog mensen uit de geestelijke 

gezondheidssector die daar zo over denken. Na het studiebezoek naar het Clubhouse van Parijs, 

met deze groep, is iedereen er nog enthousiaster over geworden. Maar omdat het een 

vrijblijvende groep bleef, met sporadisch een brainstorm-vergadering en niemand er echt tijd 

voor kon maken, bestond het risico dat het brainstormen op niets zouden uitdraaien. 
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Na een kort gesprek met Marijke, ben ik bij het netwerk HermesPlus terecht gekomen. Binnen 

de functie 3 van HermesPlus is er van in het begin interesse voor het Clubhousemodel en zij 

kennen de nood aan werkplekken voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. 

HermesPlus heeft geopteerd om mij voor zes maanden halftijds aan te nemen om het project 

op te starten. Daardoor ben ik vanaf september halftijds aan de slag om de opstart van een 

Clubhouse in Brussel te coördineren, naast mijn halftijdse job in Den Teirling. (Iris) 

Tijdelijke activiteiten in 2014 

- aandacht voor geest en hart in het lichaam: een reeks van 6 namiddagen o.l.v. Inge: in 

een kleine groep verkennen we onszelf als een geheel persoon, met beweging, creativiteit, 

gesprekjes. 

- voorbereidingen van de Zinnekeparade: met vele mensen uit verschillende organisaties 

waren er enkele kringgesprekken om het thema te bepalen en de workshops om Zinneke 

vorm te geven. Het werden de rode neuzen, of Cuberdons, die het beeld van onze zinnode 

bepaalden. Een vrolijke roze, lila, paarse groep trotseerde op 10 mei de weergoden in 

centrum Brussel. 

- de extra sportdagen: met Psylos een sportdag in Wachtebeke op 19/06, met de VGC en 

alle partners binnen GGZ Brussel op de campus van VUB Elsene op 02/09. 

- muzikaal: het optreden van de Rolling Dice in PLOEF! in kader van het lokale 

artiestenparcours te Jette. In oktober konden de Rolling Dice nogmaals optreden tijdens 

het Artiestenparcours in Elsene op 8 oktober en ze speelden te gast bij Indivo op hun feest 

in De Rinck op 8 november.  

- Het koor Choux d’XL nam deel aan het korenfestival “O les choeurs” in St Lambrechts-

Woluwe op 28 juni. Ook op het artiestenparcours van 8 oktober te Elsene zongen ze in het 

PSC. Het lentefeest op 4 april is een jaarlijks vriendenfeest in Den Teirling met de 

bedoeling financiële steun te vinden om de werking van het koor te garanderen. 

Activiteiten in samenwerkingsverband 

De Boekenbaz’art in de Sans Soucistraat is een jaarlijks feestelijk boekengebeuren om en rond 

de Nederlandstalige gemeentelijke bibliotheek Sans Souci. Den Teirling is er vaste partner 

samen met vele andere organisaties uit gemeente en buurt zoals het GC Elzenhof, de scholen in 

de straat, wijkwerking Mosaïque, de Franstalige gemeentelijke bib, het Museum van Elsene, 

bookshop Oxfam en nog zovelen meer. Ook de buurtbewoners worden er actief uitgenodigd 

om deel te nemen en bij te dragen aan het geheel. Op zaterdag 17 mei stond Den Teirling 

paraat met een gezellige drankjesbar. 

Het Elsense Artiestenparcours had in 2014 plaats op woensdag 8 oktober: het thema IN/OUT 

BOX werd gerealiseerd door de 3 partners (DT, PSC Elsene/KAOS en PVT Sanatia). Vanuit het 

centrale punt op het Fernand Cocqplein ging de wandelroute naar elke organisatie waar ter 

plaatse een eigen invulling aan de BOX gegeven was en een uitwisseling van de muziekgroepen 

en koor voor de muzikale toets zorgde. 
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Zinnekeparade was een belangrijk evenement in 2014 dat met diverse partners tot stand 

kwam. Een grote rol wordt daarin opgenomen door Caroline vanuit PVT Sanatia; zij is de 

netwerker bij uitstek waardoor vele linken gemaakt worden en een heel bijzondere creatieve 

samenwerking ontstaat, ondermeer met de scholen Le Phare, Sainte Bernadette TSO, De Fré 

hogeschool, Ecole de Samba, Accueil protestant met gevangenen van Vorst, bewoners van PVT 

Sanatia. De voorbereiding van de parade heeft vele aspecten: hier komt het bricoleren sterk 

aan bod voor het opmaken van de paradewagen. Ook stoffen verven en accessoires stikken 

voor de kostuums was een bedrijvige bezigheid gedurende meerdere weken. 

Den Teirling begint meer en meer bekend te geraken in de buurt. We hebben in de loop van de 

jaren aangename samenwerkingen en partnerschappen aangegaan met verschillende Elsense 

organisaties, maar ook bij de gewone mensen vanuit de buurt, krijgt Den Teirling meer en meer 

bekendheid.  

We zetten minstens drie maal per jaar onze deuren open voor iedereen, op ons traditioneel 

spaghettifeest, onze jaarlijkse fuif en het Elsense artiestenparcours en we hebben ook dit jaar 

met Den Teirling bar gehouden op de Boekenbaz’art.  Nieuw en succesvol dit jaar, was de 

rommelmarkt in september rond de Malibranstraat. Door onze openheid en engagement op 

zulke evenementen komen we toch telkens nieuwsgierige buurtbewoners tegen en wordt ons 

netwerk aangevuld met interessante, frisse mensen, wat tot onverwachte resultaten kan 

leiden.  

Zo heeft onze bovenbuurvrouw Aisling met een paar vriendinnen een gezellige Kerstmarkt 

georganiseerd in Den Teirling, waarbij de winst van de organisatie ervan ten goede kwam aan 

Den Teirling.  

En heeft Alessandra, een andere buurvrouw, ons gelinkt aan Italiaanse kunstenaars die graag 

met ons beeldend atelier een project willen uitwerken.  

Bijzondere projecten en activiteiten 

• Rookbeleid 

In 2013 kon Den Teirling samen met het LOGO van Brussel een rookstopprogramma aanbieden. 

Het programma met de deelnemers liep tot eind 2013, maar er werden ook resoluties genomen 

voor het rookbeleid in Den Teirling. Daartoe werden enkele gespreksmomenten vastgelegd, 

zodat de beslissingen ook gedragen werden door de clubleden, zowel rokers als niet-rokers. De 

ondersteuning om dit beleid door te voeren gebeurde door Valerie, preventiewerker in CGG 

HOUBA; zij begeleidde ook de groep rookstoppers. 

Dat er niet meer in het gebouw zou gerookt worden werd algemeen aanvaard en de definitieve 

stap om daartoe over te gaan gebeurde n.a.v. de spaghetti-avond op 25 april. Er was overleg 

met onze buurman van de eerste verdieping om de toegang naar het terras te 

vergemakkelijken, maar hij was daar geen voorstander van.  Het werd de rokers ontraden om 

voor de deur op straat te gaan staan, wat een onaangenaam beeld en bovendien vuile stoep 

teweeg bracht. De handige harry’s timmerden op het dakterras een mooi afdakje, dat in de 

zomer ingehuldigd werd en een mooie tegemoetkoming is voor het probleem van het roken. 



9 

 

• Daguitstappen 

De stad even ontvluchten voor een uitstap naar buiten is een goede gewoonte geworden. Er 

stonden meerdere daguitstappen op het programma in 2014. In april trokken we naar Ieper 

om, in het kader van de herdenking van de eerste wereldoorlog, ter plaatse kennis te maken 

met dit ingrijpende gebeuren uit onze geschiedenis. 

Andere tochten gingen naar Kester in het Pajottenland, naar Gent, naar Genk, en niet te missen 

naar Oostende. Een verslagje van Atia:  

Sinds enkele jaren maken wij in de zomer jaarlijks een uitstap naar de zee, naar Oostende, 

Blankenberge, of De Panne. De deelnemers kijken er altijd naar uit om in de zon aan de zee 

rond te wandelen, zich te ontspannen en even uit de dagelijkse sleur te zijn. De uitstappen naar 

de zee worden dan soms ook gekoppeld aan een museumbezoek, een tijdelijke tentoonstelling 

of een bezoek aan een historisch gebouw.  

Dit jaar hebben wij een wandeling aan de zee gekoppeld aan een bezoek aan de Disney 

zandsculpturen ‘Sand Magic’. Na dat bezoek aan de zandsculpturen maakten wij een wandeling 

aan de zee en hebben er afgesproken met Jean en Gerry. Die waren op eigen houtje naar 

Oostende gekomen en hadden er de nacht doorgebracht. Het is mooi om de leden van Den 

Teirling te zien evolueren in de vijf jaar die ik nu voor het dagcentrum werk. Een paar jaar 

geleden zou ik nooit hebben durven denken dat  twee van onze leden samen -en helemaal 

zelfstandig- de trein zouden nemen. Sinds enige tijd weten wij ook dat zij graag zelf het initiatief 

nemen om zelfstandig op reis te gaan. 

In de namiddag zijn wij dan samen met Jean en Gerry iets gaan drinken. Het was leuk. Zij 

vertelden over hun verblijf in Oostende en wij brachten verslag uit over ons bezoek aan de 

zandsculpturen en de wandeling op de dijk. Daarna zijn wij in de richting van het station gestapt 

om de trein te nemen.  

• Artistieke werking 

Het beeldend atelier en de keramiekatelier zijn belangrijke plaatsen waar men graag vertoeft 

en rust vindt in de creatieve expressie. Er werden enkele tentoonstellingen in huis 

georganiseerd: 

- Marc Van Daele stelde zijn aquarellen tentoon van 21/01 tot 14/03 

- Marc Tenret stelde zijn foto’s tentoon van 28/03 tot 16/05 

- de keramisten opteerden voor een groepstentoonstelling van 13/06 tot 20/08 

- daarna was de tentoonstelling met keramiek en schilderijen van Dominique Mortelmans 

aangekondigd, maar deze heeft niet kunnen plaats vinden 

- in het najaar was er een mooie groepstentoonstelling van schilderwerken in het Cultureel 

centrum Westrand te Dilbeek. Ter gelegenheid van een viering van de serviceclub Fiftyone 

Dilbeek werden er ook enkele werken geveild. 
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- op de open deur-dag voor 15 jaar Den Teirling werden heel wat kunstwerken ter 

beschikking gesteld voor een ruilbeurs. 

 

• Feest met CLUB 51 in Dilbeek 

Naar aanleiding van een feestviering van de serviceclub Fiftyone te Dilbeek, werd Den Teirling 

gevraagd om mee te doen aan een tentoonstelling met veiling van kunstwerken uit het artistiek 

atelier. Deze gelegenheid om met de kunstenaars naar buiten te komen lieten we niet 

voorbijgaan. 

Er was heel wat vergaderwerk voorafgaand aan het gebeuren, waar we samen met het Creatief 

Atelier o.l.v. Jacky Duyck uit Dilbeek zelf, de voorbereidingen bespraken voor tentoonstelling en 

veiling. Het resultaat was mooi: een geslaagde tentoonstelling in de galerij van het CC Westrand 

en daaraan gekoppeld een verkoop van meerdere schilderijen ten voordele van de kunstenaars 

en Den Teirling. 

En een nieuwe activiteit: Broodjes op vrijdag 
In 2014 ontwikkelde er zich een nieuwe activiteit op 

vrijdagvoormiddag: (bio) broodjes bakken en met 

de restjes van de week creatief zijn om zelf beleg te 

maken, zonder hiervoor extra inkopen te doen. Dat 

is de uitdaging en tot nog toe wordt het resultaat 

goed gesmaakt. Als het koor dan klaar is met zingen 

rond 14u, presenteren we een lekkere en gezonde 

hap voor alle aanwezigen. Iedereen is ook welkom 

om een handje toe te steken bij het bakken, 

beleggen of de afwas. 
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3. 		@ 	

Sinds een paar jaar bestaat er een deelwerking van dagactiviteitencentrum Den Teirling in de Noord-

West-rand van Brussel. Deze werking, KYVOS genaamd, moest tegen de zomer 2014 op zoek naar een 

nieuwe locatie. Na een lange zoektocht, konden we terecht in ALLEE DU KAAI, een ‘spontane actiezone’ 

aan de rand van het kanaal waar verschillende organisaties hun plek krijgen in één van de grote hangars. 

Verschillende activiteiten van KYVOS vonden hier reeds plaats (muurschildering, kookactiviteit, ‘le 

premier bal Bruxellois’,...) en de kruisbestuiving met andere organisaties (ook buiten de sector) werkt 

inspirerend. 

 

Als eerste activiteit beschilderden we met Kyvos één 

van de buitenmuren om ons de plek eigen te maken. 
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Tijdens de maanden augustus en september 2014 sloot KYVOS de deuren omdat er nog geen geschikte 

plek gevonden werd waar de activiteiten konden hervat worden. In één van de hangars van ALLEE DU 

KAAI wilden we eerst de nodige werken uitvoeren om de plek geschikt te maken. Er zou een afsluitbare 

ruimte in de hangar gebouwd worden met keuken, bar, zithoek en eethoek. Deze ruimte zou bovendien 

verwarmd moeten kunnen worden. We brachten de KYVOS-leden van deze plannen op de hoogte en zo 

groeide spontaan het idee om gedurende deze twee maanden toch de werking voort te zetten en wel 

op deze plek, zonder ze eerst te verbouwen. Dus werd er wekelijks gekookt in de geïmproviseerde 

keuken middenin een hangar vol met bouwmateriaal en genoten we van de maaltijden op het grasveld  

bij zonsondergang. Alhoewel we verwacht hadden dat slechts een paar van de leden de ongemakken in 

de hangar erbij zouden nemen, vonden vrijwel alle KYVOS-leden (een 20-tal) de weg naar deze nieuwe 

plek. De sfeer was er fantastisch, voorstellen voor activiteiten groeiden spontaan. 
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Vanaf oktober werd het daar helaas te koud en sindsdien kunnen we met KYVOS tijdelijk terecht bij 

Ploef!, een ontmoetingsplek in Jette. Terwijl de KYVOS-werking hier wekelijks wordt voortgezet, wordt 

er in ALLEE DU KAAI met de meest handige KYVOS-leden gebouwd aan de eigen plek waar we graag in 

maart 2015 intrekken.  

ALLEE DU KAAI is een plek die tijdelijk in gebruik wordt genomen door een aantal organisaties, maar 

waarvan we helaas niet exact weten hoe lang we hier kunnen blijven met KYVOS. Daarom bedachten we 

een demonteerbare ruimte die later ook op een andere plek opgesteld kan worden. 

Om dit mogelijk te maken werd gekozen om verschillende modulen te lassen in staal met daarin glas en 

houtpanelen. Deze modulen kunnen op eender welke plek aan elkaar worden gevezen om zo een ruimte 

te creëren. Ook de keuken zelf zal bestaan uit verschillende elementen die gemakkelijk (de-

)monteerbaar zijn. De bouw van dit alles vraagt heel wat technische know-how. Als eerste stap in dit 

project werd er daarom een initiatieles ‘metaalbewerking’ georganiseerd waar zowel KYVOS-leden als 

andere geïnteresseerden welkom waren. Hiervoor gingen we een samenwerking aan met vzw ZINNEKE 

waar we kunnen beschikken over een goed uitgerust metaal-atelier. Er kwamen 14 enthousiastelingen 

deelnemen aan deze opleiding (waarvan de helft KYVOS-leden). De meeste deelnemers komen  

wekelijks als vrijwilliger mee bouwen. De samenwerking tussen de KYVOS-leden en de andere 

vrijwilligers loopt goed en doet vermoeden dat de KYVOS-werking in ALLEE DUKAAI nog heel wat in 

petto heeft. We kijken er naar uit!  
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4. VAKANTIE		

La Roche –en-Ardenne  20 – 27 juni 
Het is zo dat we schitterend weer hadden, maar 

ook het mooie huis met veel licht en dichtbij het 

centrum was een voltreffer. Om te gaan wandelen, 

moesten we altijd wel bergop en -af (het is een 

vallei met rivier ten slotte), wat niet voor iedereen 

zo evident was. Mensen die liever een terrasje 

deden of rustig in het stadje op verkenning, 

kwamen zo ook aan hun trekken. Het werd een 

week met veel beweging: badminton, minigolf, 

kajak, (daarbij) zwemmen in de rivier en natuurlijk 

wandelen! ’s Avonds volgden sommigen zelfs nog 

de wereldbeker voetbal op (groot) scherm. 

“De nodige vitamines zijn opgedaan door de vakantiegangers in La Roche. We hebben tijdens een 

zonovergoten week kunnen genieten van enkele tochten in een groene omgeving met vele 

beklimmingen en afdalingen.”  Georges 
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City-trip Venetië 
Ook dit jaar werd er in Den Teirling een groepje samengesteld van mensen die de drukte en het 

culturele aanbod van een stad weten te waarderen. Zes bezoekers en twee begeleiders vlogen in 

september naar Venetië. Alhoewel Venetië gekend staat als dure stad, slaagden we er toch in een 

goedkope en aangename verblijfplaats te boeken. We kozen, in tegenstelling tot vorig jaar, weer voor 

een plek met eigen keuken en eetplaats, wat kosten bespaart door regelmatig zelf te koken. Elke 

deelnemer betaalde slechts 425€ voor de 4 dagen (vlucht, verblijf, museabezoeken en 2 maaltijden/dag) 

en daarmee waren alle kosten gedekt. De afspraak was dat ze zelf nog een budget zouden voorzien om 

dagelijks één maaltijd te verschaffen. We zochten meestal samen naar een goed en betaalbaar 

restaurant, waardoor ook hiervoor de kosten beperkt bleven. Deze formule werd twee jaar geleden voor 

’t eerst uitgeprobeerd en blijkt nu ook echt goed te werken. Tijdens onze eerste city-trips waren alle 

maaltijden in de prijs inbegrepen en kloegen de deelnemers er wel eens over dat ze niet genoeg te eten 

kregen op restaurant. Nu betalen ze een stuk minder voor de reis en weten ze dat ze zelf kunnen kiezen 

hoeveel geld ze nog besteden aan hun maaltijden. Dit maakt het reizen voor iedereen aangenamer en 

het maakt de deelnemers een stuk zelfstandiger. 

Venetië is een prachtige stad waar we allemaal van hebben genoten. We bezochten vele kerkjes en ook 

het Guggenheim-museum. We liepen uren door de steegjes en stopten af en toe voor een terrasje of 

een ijsje. We deden een boottocht met gids, staken de rivier over in een gondel, liepen de vele 

souvenirwinkels binnen en buiten, bezochten kleurrijke markten,… 

Lucia en Koen waren ook dit jaar de begeleiders. Lucia zat middenin een jaar loopbaanonderbreking en 

koos ervoor om als vrijwilligster mee te gaan. Voor Den Teirling was dit een welkome aanvulling want zo 

bleven er genoeg begeleiders in Den Teirling aan ’t werk. Voor haarzelf was het een goede manier om 

terug met de leden in contact te komen, in het vooruitzicht van haar terugkeer als begeleider in Den 

Teirling. 
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5. BEELDEND	ATELIER	

Snapshots van één jaar atelier (Yasko) 

Op donderdag 2 januari stapte ik voor het eerst als activiteitenbegeleider Den Teirling binnen. 

Ik kreeg de taak om het atelier te begeleiden. Ik had geen uitgewerkt plan. Wist ik veel, een 

atelier, mensen begeleiden. Goesting, dat was er wel! Uiteraard had ik wel wat kennis van 

zaken: materialen, kunstgeschiedenis, creativiteit. Nu, na een terugblik van 104 dagen atelier, 

besef ik dat het wel een traject was… zo een jaartje. Hier een paar elementen die ik uit 2014 

zeker wil vermelden.  

� Iedere bezoeker van het atelier ziet het atelier op zijn eigen manier. Voor de ene persoon is 

het een rustige plek waar je je kan bezig houden. De andere ziet het atelier als een plek 

waar hij of zij een missie kan volbrengen, een wil om te creëren vervullen. Soms passeren 

bezoekers gewoon voor het babbeltje, ze kijken wat rond, geven wat commentaar en keren 

terug naar beneden.  Het is deze brede kijk op het atelier die ik wil vasthouden. Het atelier 

is geen academie, het is geen therapie, het is een plek met mogelijkheden die iedereen kan 

aanwenden op zijn eigen manier en naar eigen noden. 

 

� Het atelier kan bijdrage aan een mooi portfolio. Wanneer een bezoeker na maanden 

intensief werken kan terugblikken op zijn oeuvre, ontstaat er iets magisch. Je kan 

terugkeren naar een periode waar je de dingen misschien anders zag. Je evolueert heel de 

tijd. Je leert de dingen anders te zien door je creativiteit in gang te zetten. Het feit dat je 

werk zorgvuldig wordt bijgehouden in het atelier draagt hier aan bij. 

 

� Het atelier als spontane tentoonstellingszone. Om de zoveel tijd wordt een muur helemaal 

leeggehaald in het atelier. Het is eigenlijk hetzelfde als een wit blad. Wanneer een van de 

deelnemers een werk heeft gemaakt komt het op de muur. Het gaat een dialoog aan met 

de andere nieuwe werken. Zo blijft het atelier fris en elke week anders om in te werken. Zo 

kunnen de bezoekers elkaar aanmoedigen om andere dingen te proberen.  

 

� De grote tentoonstelling. Actieve deelnemers van het atelier kunnen jaarlijks 

tentoonstellen in de galeriegang van Den Teirling. Dit is een proces waar je lange tijd naar 

toe kunt werken. Het kan gezien worden als de beloning voor een jaar hard werken en kan 

je een trots geven.  
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6. OPEN	DEURDAG	DEN	TEIRLING	15	JAAR	

Feestmoment, open deur, muziek, zang en fuif: het was een mooie dag op 21 november in 

Den Teirling. 

In de namiddag werden de gasten onthaald op een gebakje met koffie en was een rondleiding 

mogelijk om de werking in het huis voor te stellen. Een ontroerend moment was het 

sprekersgedeelte: de voorzitter, de bevoegde minister en coördinator kwamen aan de beurt. 

Het was echter de bijdrage van 3 clubleden die sterk getuigde van de impact van een centrum 

zoals Den Teirling.  

Bij het concert van Rolling Dice en het koor Choux d’XL werd het glas geheven op het 15jarig 

bestaan van Den Teirling. Een tentoonstelling kon niet ontbreken: het artistiek atelier heeft 

zovele mooie kunstwerken die soms te weinig kans krijgen om getoond te worden.  

Om onze kunstenaars en hun werken tijdens het feest van 15 jaar eens op een andere manier in 

de kijker te stellen, hebben we ervoor gekozen om geen kunstmarkt te houden, maar een 

ruilbeurs te organiseren.  

In plaats van de werken te verkopen aan een vastgestelde prijs, boden we ze aan in ruil voor 

iets. Wat dat “iets” was, konden de mensen zelf verzinnen. We hadden een inspiratielijstje 

gemaakt met enkele praktische benodigdheden voor Den Teirling, maar ook andere voorstellen 

waren welkom.  

De gasten kozen hun favoriete werk , schreven hun voorstel op een post-it en plakten dit op het 

werkstuk.  

Tijdens de ledenvergadering nadien hebben we met z’n allen de post-its overlopen en bepaald 

of het voorstel aanvaard werd of niet. 

Er is heel veel reactie op gekomen en we hebben een nieuwe TV, rieten terrasmeubels, een 

mooi handgemaakt kussen, kleurrijke wol om mee te vilten, drie begeleide bezoeken, een paar 

traktaties op een heerlijk middagmaal, een computer en tal van workshops in ruil gekregen.  

Van de workshop-voorstellen gaan we in de loop van 2015 gebruik maken en dus zullen enkele 

verslagen daarvan ongetwijfeld in ons volgend jaarverslag te lezen zijn. 

De dag werd afgesloten op de dansvloer met onze trouwe DJ, die we zeer dankbaar zijn voor 

zijn jaarlijkse inzet om steeds iedereen te doen swingen. 
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7. NIEUWE	AANMELDINGEN	IN	2014	

leeftijd Aantal 

 

Woonplaats Aantal 

> 30 3 

 

Anderlecht 2 

30-39 10 

 

Brussel-stad 5 

40-49 10 

 

Halle 0 

50-59 11 

 

Elsene 13 

60-70 8 

 

Etterbeek 1 

Totaal 42 

 

Ganshoren 1 

   

Jette 2 

   

Evere 1 

Geslacht Aantal 

 

Laken 7 

Man 18 

 

Louvain LN 1 

Vrouw 24 

 

Zellik 1 

Totaal 42 

 

Schaarbeek 2 

   

Sint-Gillis 2 

   

Sint-Jans-Molenbeek 1 

   

Watermaal-bosvoorde 1 

   

Sint Katelijne Waver 1 

   

Ukkel 1 

   

Totaal 42 

      

Woonvorm Aantal 

 

Verwijzer Aantal 

Alleen 13 

 

Andere 7 

Begeleid wonen 1 

 

Beschut wonen 2 

Beschut wonen 4 

 

CGG 5 

Nachtcentrum 10 

 

Nachthospitaal 11 

Onthaaltehuis 1 

 

Onthaaltehuis 3 

Ouders 2 

 

Paaz 3 

Partner 2 

 

Tandemplus 2 

Familie 4 

 

Pvt 6 

Pvt 4 

 

Pz 2 

Pz 0 

 

PZT 1 

Rvt 0 

 

Totaal 42 

Paaz 1 

   Totaal 42 
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Bij het onthaal registreren we dagelijks de bezoeker en de activiteit die hij wenst te doen. Dat 

geeft volgende gegevens betreffende aanwezigheid en keuze van activiteit. 

 

 

 

Een overzicht van de activiteit waarvoor men kiest bij inschrijving aan het onthaal. 
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2014 jan feb maart april mei juni juli aug sep okt nov dec TOTAAL 

sport 13 18 17 13 12 14 5 15 22 7 3 3 142 

krantje 0 0 0 0 0 24 0 6 6 4 3 48 91 

koken  136 123 133 111 114 103 105 112 159 123 111 112 1442 

koor 11 8 4 8 6 8 0 3 11 14 14 20 107 

pc 29 17 21 21 9 12 10 9 14 15 9 16 182 

uitstap 24 24 27 33 22 23 34 15 19 17 10 11 259 

tuinieren 0 0 1 1 3 5 3 6 5 2 1 0 27 

ontmoeting 168 146 204 159 123 175 106 153 176 185 146 113 1854 

nederlands 0 5 12 4 3 4 0 2 2 7 3 0 42 

beeldend At 26 20 33 26 29 32 24 31 45 41 18 19 344 

klei 7 5 3 7 2 3 0 10 4 5 4 2 52 

muziek 32 33 20 28 24 30 11 18 24 38 37 26 321 

bricoleren 7 0 3 0 2 24 0 0 4 1 16 5 62 

onthaal 21 11 19 20 13 16 10 23 25 17 16 15 206 

bar 28 14 23 18 16 17 9 8 20 8 8 13 182 

bakkerij 9 13 7 13 9 10 9 8 7 40 4 4 133 

zwemmen 0 0 0 0 1 3 1 0 2 0 1 0 8 

Ledenvergadering 15 9 15 9 10 10 13 10 19 9 14 13 146 

andere 12 2 23 10 0 2 5 12 8 6 5 39 124 

totaal 538 448 565 481 398 515 345 441 572 539 423 459 5724 
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8. NETWERK	EN	VERTEGENWOORDIGING	

Overleg geestelijke gezondheidszorg  

• Hermesplus Functie 3: een overleg met partners uit het netwerk rond rehabilitatie en 

herstel. Marijke is er co-referentiepersoon voor de functie, samen met François Bernon van 

Le Crit, en lid van het strategisch comité. 

• LILA, psychiatrische zorg in de thuissituatie, is partner in overleg rond bezoekers van Den 

Teirling en we zijn er lid van de stuurgroep.(Marijke) 

• BUDDYNAMIC, project bij CGG-Brussel is gehuisvest in Den Teirling. De coördinator neemt 

deel aan de teamvergadering in Den Teirling. Marijke is lid van de  stuurgroep. 

• Vlaamse Vleugel binnen het Overlegplatform GGZ Brussel Hoofdstad (Marijke) 

• Bij de Federatie Beschut wonen volgen we binnen het bestuur de evolutie van beleid en 

knelpunten binnen de GGZ. (Marijke) 

• We nemen deel aan zorgoverleg rond bezoekers in kader van Psychiatrische Zorg in de 

Thuissituatie, indien daar vraag naar is. 

• Raad van bestuur Atelier Groot Eiland (Marijke) 

Culturele en  artistieke samenwerking  

• Artiestenparcours OVERLEGPLATFORM GGZ Brussel (deelname werd opgeschort in 2014), en 

regionale samenwerking met PSC-Elsene en PVT Sanatia. (Koen, Marijke) 

• Boekenbaz’art, een wijkfeest met bib Sans Souci te Elsene (Marijke) 

• Stuurgroep LASSO, Brussels overleg omtrent Kunsteducatie (Marijke) 

• Vertegenwoordiging algemene vergadering GC Elzenhof (Marijke) 

• Vertegenwoordiging cultuuradviesraad Elsene (Koen) 

Den Teirling in het netwerk HERMESPLUS 

Het netwerk richt zich tot personen van 16 tot 65 jaar met een psychische of psychiatrische 

problematiek die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen (of verblijven) en biedt 

gemeenschapsgerichte zorg aan.  

De hoofddoelstelling van het netwerk is – om samen met haar talrijke en heel diverse partners 

– een zorgmodel te realiseren dat streeft naar multidisciplinaire en intersectorale 

samenwerkingen en meer integratiemogelijkheden voor de gebruiker. 

HERMESplus baseert zich op het werkingsmodel van de federale overheid waarbij gestreefd 

wordt naar een nieuwe zorgcultuur die multidisciplinaire netwerken centraal stelt. Het is de 

bedoeling dat er op elke specifieke zorgvraag een aangepast antwoord geboden wordt in het 

leefmilieu van de persoon. 

In dit model wordt de zorg over 5 functies verspreid: 
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• F1: Activiteiten inzake preventie, promotie van de GGZ, vroegdetectie, screening en 

diagnosestelling, samenwerking vanuit de eerstelijnsdiensten ; 

• F2: Ambulante intensieve behandelteams voor zowel acute (2A) als chronische psychische 

problemen (2B); 

• F3 : Rehabilitatieteams die werken rond herstel en sociale inclusie ;  

• F4 : intensieve residentiële behandelunits voor zowel acute als chronische psychische 

problemen wanneer een opname noodzakelijk is ; 

•  F5 : Specifieke woonvormen waarin zorg kan aangeboden worden indien het thuismilieu of 

thuisvervangend thuismilieu hiertoe niet in staat is. 

 

In dit netwerk heeft Den Teirling zijn plaats gevonden binnen functie 3. Deze functie heeft tot 

doel de grote diversiteit in het aanbod van herstelgerichte acties kenbaar te maken en elkaars 

goede praktijken uit te wisselen. Daarbij wordt ook zichtbaar welke schakels ontbreken om 

herstel en inclusie maximaal te bevorderen. Er zijn veel organisaties die rehabilitatie als hun 

activiteit aangeven. Er waren een 5-tal bijeenkomsten van de partners in F3. 

Er werd reeds gedialogeerd over de problematiek van tewerkstellingsmogelijkheden: sociale 

economie, het aanstellen van een jobcoach, de formele hindernissen inzake ziekteverzekering 

en  tijdelijke tewerkstelling.  

Den Teirling is in het landschap een uitzonderlijke organisatie, waar duidelijk een grote nood 

aan is voor de doelgroep in Brussel. Een bijzonder project dat onder impuls van Den Teirling als 

een zeer zinvolle aanvulling in Brussel gezien wordt, is de oprichting van een Clubhouse, dat 

beantwoordt aan de erkenningsnormen die wereldwijd gehandhaafd zijn (zie www.ICCD.org ). 

In een Clubhouse ligt de klemtoon van dagbesteding op de zinvolheid van een arbeidsmatige 

activiteit, en mogelijkheid op transitie naar tewerkstelling. HermesPlus koos ervoor om hierin te 

investeren en een tijdelijke begeleider voor de werkgroep Clubhouse te financieren. 

Stageplaatsen en vorming 
In 2014 kwamen meerdere leerlingen en studenten voor een korte periode kennis maken met de 

werking. 

Het team reflecteerde te samen op 2 teamdagen: 

• Op 10/06 rond het thema clubhuis, timing en grenzen bewaken 

• Op 25/11 kozen we ervoor om met een ‘uitgebreid’ team een uitstap te maken naar Luik. Alle 

medewerkers die slechts enkele uren per week een activiteit begeleiden werden mee gevraagd, 

(muziek, keramiek, Kyvos) om elkaar wat beter te leren kennen.  
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9. TEAM 

Teamsamenstelling 

Het team kende enkele wissels in de loop van het voorbije jaar:  

• Iris werd vervangen tijdens haar bevallingsrust door Evi Van den Broek van januari tot mei. 

• Lucia De Moor nam in 2014 tijdskrediet en werd vervangen door Yasko voor de 

atelierbegeleiding 

• Bas Ruyters kon ( na de vervanging van Atia in 2013) ook de vervanging van de functie van 

Lucia opnemen in 2014. 

 

De samenstelling ziet er als volgt uit: 

• Marijke Bosserez VT, coördinatie en administratie, begeleiding vakantie, vertegenwoordiging  

• Luis Soto, 4/5 VTE activiteitenbegeleider: koken, sport, tuinieren, database, Kyvosnamiddag  

• Koen Daems, VT activiteitenbegeleider: bricoleren, bar, uitstap, tentoonstellingen, Kyvos, 

citytrip 

• Iris Hertsens, VT  clubwerking, onthaal, kennismakingsgesprekken, uitstap,  vakantie, 

individuele aandacht (vanaf september ½ vrijgesteld voor Hermesplus Clubhouseproject) 

• Bas Ruyters, 26,6u: activiteitenbegeleider muziekgroep, krantje, groen en tuin, bakken, 

vakantie, website en communicatie 

• Yasko Deboodt (eerst ½ T dan VT) : artistieke werking, atelierbegeleiding en beschikbaar 

voor Hermesplus spel City107 

• Atia Bano Zaka HT, onthaal en ontmoeting, kookgroep, kruidensnuiven, uitstap 

• Alejandra De Fuentes: onderhoudsmedewerkster 

• Saadia Fahmi onderhoudsmedewerkster 

 

Voor Kyvos zijn ook Vanessa De Puydt (CGG HOUBA) en Klaartje Op ‘t Roodt (IBW Huize Jan De 

Wachter) enkele uren per week vrijgesteld. 

 

Vormingen teamleden 

- 20 februari: Herstel in de praktijk, participatieve conferentie, Koning Boudewijnstichting en 

Koningin Fabiolafonds – Evi Vandenbroek 

- 25 maart: Studiedag Psychiatrie voor Thuislozen – La Strada, Brussel – Koen, Yasko en Luis 

- 6 juni: Infomoment Postgraduaat Sociaal-Artistieke Praktijk – TomasMore, Geel – Iris  

- 7 juli: Opstart ontmoetingsweek HermesPlus – Birmingham – Trieste in Den Teirling – Iris  

- 10 juli: Conclusie ontmoetingsweek in Pianofabriek – Iris  

- 16-17 september: 7
e
 Vlaams Geestelijke Gezondheidscongres – Antwerpen – Iris  

- 20 september: Atelierdag: Inspiratiedag atelierwerking met mensen met een beperking – 

KunstWerkt – Yasko  

- 10 december: Netwerkdag Hermesplus – Marijke Bosserez 

- 12 december: Studievoormiddag over ‘De eerstelijnspsycholoog in Brussel, een vak apart?’ – 

Marijke Bosserez 
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Bijdrage aan vormingsdagen 

- LOGO Brussel op 2/10/2014 Inspiratiedag gezondheidspromotie en kansengroepen, workshop 

Uitgerookt, Marijke Bosserez en Georges De Lodder 

- Deelname Focusgroep Fe.Bi rond noden betreffende het aanbod vorming voor werknemers 

via de sociale fondsen. Marijke Bosserez 

- Deelname Focusgroep op de Sociale Hogeschool Heverlee (3x) i.s.m. VLABO ter voorbereiding 

van een mogelijk vormingsaanbod voor ervaringsdeskundigen/ mensen met ervaring , Marijke 

Bosserez 

 

10. RAAD	VAN	BESTUUR	

Op de algemene vergadering van 11 juni werden de mandaten vrij gegeven en de functies 

herbekenen. 

• Veronique Vercruyssen, voorzitter, (PSC St. Alexius Elsene) ondervoorzitter vanaf 11 juni 

• Nicole Aeben, penningmeester(CGGZ-Brussel) 

• Tine Verlinde, secretaris (BW Nieuwe Thuis) 

• Suzy Maes (BW Festina Lente)  

• Sabine Van Praet  (PAAZ UZ Brussel) 

• Jan Van Ertvelde (Kliniek Sans Soucis Jette) 

• Sigrid Vandeput (Citizenne) 

• Julienne Wyns (CGGZ-Brussel), voorzitter vanaf 11 juni 

 

In de algemene vergadering zetelen:  

• Alle bestuursleden  

• Patrick Janssens (DGGZ Antonin Artaud) 

• Viviane Piacenza  
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DEN	TEIRLING		 	 	 	 KYVOS	

Maesstraat 89      bij Ploef! Bonaventurastraat 100 

1050 Brussel      1090  Jette 

tel.02/514 33 01      tel 0484/36 46 82 

fax 02/646 83 73 

e-mail den.teirling@skynet.be 

website: www.denteirling.be  

 

Den Teirling is open op:     Kyvos is open op maandag van 14 tot 20u 

maandag: van 10u tot 17u 

dinsdag:  van 13u tot 17u 

woensdag:  van 10u tot 17u 

donderdag van 10u tot 17u 

vrijdag : van 10u tot 17u 

 

 

 

 

 

met de steun van  

 

gemeente Elsene 

 


