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De Berkelhoeve, een
voormalig kloostergebouw
gelegen op een fantastisch domein

Vakantie- en vormingscentrum De
Berkelhoeve is een jeugdverblijf type C,
in formule zelfkook en met een capaciteit
tot maximaal 65 personen. In de maanden september tot juni kan het verblijf
opgesplitst worden in de Wizzeweus
en de Rekketek. De capaciteit is dan
respectievelijk 30 en 35 personen.
In de zomermaanden wordt het
gebouw als geheel verhuurd en kunnen tenten bijgeplaatst worden. De
Berkelhoeve ligt in Vorselaar, een
dorp dat pal in het geografische
hart van de provincie Antwerpen
en de Kempen ligt. Een natuurDE BERKELHOEVE PRAKTISCH
rijke regio met tal van troeven. Toch valt vooral het
Adres: Berkelheide 9, 2290 Vorselaar
eigen domein van18 hectare
Totale oppervlakte: 18 000 m²
op. Wie daarin ronddwaalt,
Capaciteit: 65 personen
weet dat een verblijf
Website: www.elegast.be
er niet kan mislukken
en wil onmiddellijk
boeken.
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WIZZEWEUS? REKKETEK?
“Dit zijn twee typische woorden uit Vorselaar.
Wizzeweus staat voor speelvogel, Rekketek voor
levendig kind”, vertelt Bieke Parmentier, eindverantwoordelijke voor het jeugdverblijf, met een
glimlach. En de Berkelhoeve? “Dat was oorspronkelijk een boerderij waar – leuk om weten - enkele
van mijn buren geboren zijn. Daarna werd de
boerderij omgevormd tot klooster en nog wat
later tot jeugdverblijf. De locatie heeft dus een
rijke geschiedenis”, vertelt Bieke.

EEN SCHAKEL IN EEN GROTER
GEHEEL
Wie De Berkelhoeve googelt, komt o.a. terecht op
de website van Elegast. “Dat klopt. Elegast vzw,
opgericht in 1978, is een organisatie die verschillende hulpverleningsvormen aanbiedt en zo op
jaarbasis meer dan 13 000 jongeren en hun res-

pectievelijke gezinnen bereikt”, vertelt Bieke met trots. “De Berkelhoeve
maakt deel uit van die organisatie sinds 2010.”
“In de eerste plaats heeft het jeugdverblijf tot doel om gezinnen en
kinderen die het sociaal en financieel moeilijk hebben, betaalbare
vakanties aan te bieden. Daarom houden we bijvoorbeeld elke zomer
tentengrond vrij voor geplaatste kinderen en jongeren die hier met
hun begeleiders verblijven”, zegt Bieke. “Toch staan we ook open voor
andere doelgroepen zoals scholen, jeugdwerk en vriendengroepen. In
de weekends bereiken we bijvoorbeeld het gewone jeugdwerk en in de
maanden mei en juni heel wat familiegroepen. In de midweek verwelkomen we tot slot scholen, ook die uit het bijzonder onderwijs.”
Komt de doelstelling niet onder druk door het jeugdverblijf open te stellen? “De cijfers tonen aan dat 75 % van de groepen die hier verblijven,
extra zorg nodig hebben. Met ons jeugdverblijf blijven we dus trouw
aan onze doelstelling van hulpverlening.”

DE WERKING
“Een vrijwilligerswerking hebben we niet. Elegast vzw heeft er bewust
voor gekozen om het jeugdverblijf te ondersteunen met beroepskrachten”, zegt Bieke. “Als eindverantwoordelijke krijg ik dus hulp van een
poetsvrouw, dit voor tien uur per week, een tuinman en de technische
dienst van de vzw. De tuinman ontfermt zich over het domein, de technische dienst over de klusjes in en rond het gebouw.”
“Die hulp is beperkt”, voegt Bieke er aan toe. “De tuinman beheert
slechts het voorste deel van het domein en de technische dienst wordt
verdeeld over twaalf locaties. Daarom werk ik ook samen met andere
partners zoals de bosgroep Kempense Heuvelrug, die instaat voor het
beheer van de rest van het domein.”

KLEUTERKRIEBELS, BOSBOOST EN KEMPENSKILLS
“Ons aanbod staat gebundeld in een folder. Daarin pakken we uiteraard
uit met ons domein dat bestaat uit bos, weiland, speel- en sportvelden
en waar o.a. boerderijdieren, een touwenparcours en een kampvuurkring aanwezig zijn. Dat is voor iedereen aantrekkelijk. Maar we hebben
ook een ruim aanbod specifiek voor scholen”, vertelt Bieke. “Dit staat
binnenin de folder.”
“Voor het kleuteronderwijs werd Kleuterkriebels ontwikkeld waar spelend leren centraal staat. Voor het lager en secundair onderwijs is er
Bosboost en Kempenskills. Bosboost bevat educatieve pakketten, terwijl
Kempenskills meer inzet op sport en teambuilding. Tot slot vermelden
we ook enkele leuke activiteiten die je kan doen in de omgeving zoals
kajakken op de kleine Nete.”
En het jeugdwerk? “Daarvoor haalde ik nog eens mijn scoutsskills uit
de kast, met een bosspel van twee uur als resultaat”, lacht Bieke. “Ik
wil namelijk dat elke groep het volledige domein ontdekt, dit tot in de
verste hoeken. Voor bepaalde groepen lijkt dat een drempel.”

NATUUR SOMS ALS SPELBREKER
“Met de bosgroep werd een bosbeheersplan opgesteld met daarin
bosvernieuwing als één van de beheersmaatregelen. Een stuk sparrenbos verdween voor de aanplanting van 1 200 nieuwe bomen”,
vertelt Bieke. “Maar door het kappen van het sparrenbos verdween er
natuurlijke beschutting tegen stormweer, waardoor er plots nog eens
35 bomen sneuvelden. Een eenmalig en zeer natuurlijk proces volgens
de bosgroep, maar het zette me wel aan het denken. Groepen mogen
niet meer in het bos bij code oranje en ook bij uitzonderlijke droogte
gelden strikte regels”, is Bieke duidelijk.

LEERGELD
“Het eerste contact met de groep is belangrijk. Daarom wil ik elke
groep persoonlijk ontvangen. Een tijdsinvestering van ongeveer een
half uur die al snel winst oplevert tijdens en op het einde van het verblijf,” zegt Bieke die reeds acht jaar het verblijf uitbaat.
Poetsen blijft wel een knelpunt. “Het gebouw telt 1 000 m². Dit poetsen
als groep is niet evident. Vooral voor scholen is dit vaak een probleem.
Daarom experimenteren we sinds kort met drie poetsopties: alles zelf
poetsen, enkel borstelen of alles uitbesteden. Voor de laatste twee
opties betalen ze een extra bijdrage”, legt Bieke uit.
“Wat je ook snel leert, is dat toestellen of voorwerpen zoals tafels en
stoelen meestal een korte levensduur hebben, tenzij je kiest voor heel
duurzaam materiaal. Voor de verduistering van de dakvensters gebruiken we nu bijvoorbeeld een houten plaat in plaats van rolgordijnen.
Een tip die ik iedereen wil meegeven”, is Bieke enthousiast.

INVESTEREN IN INFRASTRUCTUUR EN WERKING
“In de nabije toekomst investeren we fors in de infrastructuur en de
werking van het jeugdverblijf”, weet Bieke. “De ramen en deuren moeten vervangen worden, zodat de energiekost daalt en ook de vloerbekleding is dringend aan vervanging toe. Wat de werking betreft,
zoeken we actief naar een verbreding van ons aanbod. We willen meer
de kaart van de zorg trekken. Tussen de school en de arbeidsmarkt
gaapt er een enorme leegte, waardoor veel instellingen op zoek zijn
naar een geschikte dagbesteding. Ik ben ervan overtuigd dat ons
jeugdverblijf met dit prachtige domein hierin kan tegemoet komen”,
is Bieke overtuigd.
“Ons totale aanbod willen we ten slotte in de lente van 2019 kenbaar
maken via een eigen, nieuwe website. Want de huidige website, die
nog verwerkt zit in die van Elegast vzw, is verouderd”, sluit Bieke haar
verhaal af.
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