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Voorwoord 
 
Eén van de belangrijkste opdrachten in 2018 
was na te gaan op welke wijze we de 
onderliggende structuur van onze dagelijkse 
werking konden versterken zonder het 
organische en vrije karakter van onze 
organisatie te verliezen. We denken dat de 
interne reorganisatie, waar we in 2018 met 
veel inzet aan gewerkt hebben, hier het 
gepaste antwoord op is. Je leest er alles over 
in dit jaarverslag.  
 
De hierop aansluitende vraag die we onszelf 
stelden was hoe we onze werking en de 
specificiteit van Den Teirling naar de toekomst 
toe kunnen verduurzamen en dit met 
voldoende garantie dat het organische en vrije 
karakter gewaarborgd blijft. Dit is een 
belangrijke uitdaging voor 2019, waar in 2018 
al hard aan gewerkt werd. We gingen op zoek 
naar de juiste partner die ons bij dit avontuur 
de gepaste omkadering zou kunnen bieden. Na 
een lange zoektocht belandden we bij het 
Brusselse Kenniscentrum WWZ. Het 
afgelopen jaar hebben we, samen met het 
Kenniscentrum, al heel wat voorbereidend 
werk gedaan voor het schrijven van een 
Cahier in het kader van onze opdracht 
‘Herstelpraktijken versterken’ gefinancierd 
door de Koning Boudewijnstichting. De 
inspanningen hiervoor vind je ook verder in 
dit jaarverslag terug. Het is dus een heel rijk 
en spannend jaar geweest om de specificiteit 
van Den Teirling bloot te leggen. 
 
Terwijl we samen met het team en de leden 
deze uitdaging aangegaan zijn, werd er 
opnieuw een breed scala aan interessante 
activiteiten en projecten gelanceerd, 
voortgezet en met elkaar verbonden.  
 
Zo kreeg het project ‘Meer / minder’, 
opgestart in 2016 en omgedoopt tot 
‘Meer/minder en Goed’ in 2017 een 
vernieuwende invulling in 2018.  Het gaat over 
een breed gedragen en duurzaam project rond 
gezond leven in de brede betekenis van het 
woord. Het vernieuwde project ‘Samen 
Aarden’, vertrekt van de oorspronkelijke 
activiteit ‘tuinieren’ en gaat  

 
 
vandaaruit verbinding maken met een rist 
activiteiten binnen en buiten Den Teirling 
(kookactiviteit, bakatelier, ontbijtgesprekken, 
fietsuitstap, schildersatelier rond de seizoenen, 
yoga, brico-en crea-atelier, kippen, compost, 
tuinieren op terras en in de moestuin…). 
Door dit project structureel in de werking in 
te bedden en ‘verbinding’ centraal naar voor 
te schuiven, heeft het een grotere impact op 
het welzijn van het team en de clubleden.  
 
2018 was ook het jaar waar onze huisband 
‘The Rolling Dice’, kennis maakte met Piet 
Maris van de gerenommeerde muziekgroep 
‘Jaune Toujours’ en samen een eerste eigen 
lied schreef over Den Teirling. De inspiratie 
voor dit lied (ideeën voor ritme, melodie en 
flarden tekst) werd verzameld tijdens een 
brainstorm op één van onze 
ledenvergaderingen die maandelijks 
plaatsvinden.    
 
Den Teirling werkte o.a. ook opnieuw actief 
samen met de gemeentelijke bibliotheek ‘Sans 
Souci’, het koor Choux ‘XL’ en ‘GC Elzenhof’ 
om verbinding en inclusie een plaats te geven 
in de wijk.  
Onze samenwerking met Cera werd 
afgesloten door de aankoop van een nieuwe 
oven voor onze talrijke keukenactiviteiten. 
Een broodnodige investering want onze 
kookactiviteiten worden steeds meer 
gesmaakt. Onze keuken is dan ook letterlijk en 
figuurlijk het warme hart van Den Teirling.  
 
Het was dus een boeiend jaar van intens hard 
werken. We kijken uit naar de vruchten 
(bijvoorbeeld van de interne reorganisatie en de 
samenwerking met het Kenniscentrum) die onze 
inspanningen gaan afwerpen. Vandaag merken 
we dat een aantal van die inspanningen al 
mooie resultaten naar voor hebben geschoven 
en een nieuwe dynamiek op gang hebben 
gebracht.  
 
Veel leesplezier 
 
Koen Weiss 
Coördinator
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Wat is den Teirling voor mij ? 
 

Els komt reeds lang naar Den Teirling. Ze is er betrokken 
en graag actief. 

Els vertelt over … Changement … in Den Teirling  

Effe wennen,   maar er zijn wat veranderingen 
aangebracht aan Den Teirling. 

Al bij al, een goed concept : 

1.Er zit meer structuur in 

2.Er wordt meer samen gedaan 

3.Er is steeds één begeleider of begeleidster van 
permanentie  

Wij starten vanaf 9u tot 10u gezellig met een tasje koffie 
of thee. Er wordt wat bijgepraat, vergaderd en op het 
witte bord, worden taken verdeeld en samen uitgevoerd. ( 
Eindelijk krijgt het witte bord, weer wat meer plaats 
binnen de werking).  Daar wij zonder poetshulp zitten, 
zorgen wij allen voor de properheid. Niet altijd leuk, maar 
het ‘samen doen’, zorgt voor een leuk samen-zijn.  

Om 10u beginnen de vaste activiteiten: zoals de kook, 
kunst -atelier ,crea, fiets -atelier.  

Om 16u tot 17u sluiten we de dag af met een koffietje of 
theetje en taken idem ‘s morgens eigenlijk . 
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Chronologie van een jaar 
 
Januari 

∗ 19 januari: Nieuwjaarsreceptie 
∗ Verjaardagsfeest leden met taart van 

het bakatelier (laatste dinsdag van de 
maand) 

 
Februari 

 
∗ 6 Februari: Ledenvergadering 
∗ 9 Februari: vertoning van ‘La puce à 

l’oreille, the making of’,  een kortfilm 
gemaakt in het video-atelier van Den 
Teirling 

∗ 14 februari: Valentijnsdag T.D. 
∗ 28 februari: vernissage 

Artiestenparcours/Parcours d’Artistes 
in samenwerking het Platform 
Geestelijke Gezondheidszorg 

∗ Verjaardagsfeest leden met taart van 
het bakatelier (laatste dinsdag van de 
maand) 

 

Maart 

∗ 1 maart: bezoek 
Artiestenparcours/Parcours d’Artistes 
van het Platform Geestelijke 
Gezondheidszorg 

∗ 2 maart: rondleiding van de culturele 
gemeentelijke partners in Den Teirling 

∗ 6 Maart Ledenvergadering 
∗ 16 Maart: vernissage 

groepstentoonstelling leden van Den 
Teirling in Circuit 

∗ 23 maart: koorfeest ‘Choux d’XL’. 
∗ 24 maart: vernissage kippenproject 

Elzenhof (samenwerkingsproject) 
∗ 30 maart: vernissage tentoonstelling: 

atelierleden (Ignazio & Marc T) 
∗ Verjaardagsfeest leden met taart van 

het bakatelier (laatste dinsdag van de 
maand) 

 

April 

∗ 3 April: Ledenvergadering 
∗ 12 april: ontbijtgesprek ‘ Meer, Minder 

en Goed’ 
∗ 20 april: spaghettiavond 

∗ Verjaardagsfeest leden met taart van 
het bakatelier (laatste dinsdag van de 
maand) 

 

 
Mei 

∗ 4 mei: optreden ‘The Rolling Dice’ 
VUB Amfitheater 

∗ 8 Mei: Ledenvergadering 
∗ 18 mei: ontbijtgesprek ‘ Meer, Minder 

en Goed’ 
∗ 26 mei: Sans Soucis ‘Living Stories’ 

(samenwerkingsproject met de 
Bibliotheek Sans Souci en GC 
Elzenhof) 

∗ 30 mei: daguitstap naar Neerhof 
∗ Verjaardagsfeest leden met taart van 

het bakatelier (laatste dinsdag van de 
maand) 

 
Juni 

∗ 5 Juni Ledenvergadering 
∗ 8 juni: Tuindag ‘Déjeuner sur l’herbe’, 

kennismaking met moestuinproject  
∗ van 16 juni tot 22 juni: Vakantie La 

Roche! 
∗ 24 juni: deelname ‘The Rolling Dice’ 

aan het festival Elsene Gekleurd 
∗ Verjaardagsfeest leden met taart van 

het bakatelier (laatste dinsdag van de 
maand) 

 
Juli 

∗ 3 Juli: Ledenvergadering 
∗ 25 juli daguitstap: zandkastelen in 

Oostende 
∗ Verjaardagsfeest leden met taart van 

het bakatelier (laatste dinsdag van de 
maand) 

 

Augustus 

• 7 augustus: Ledenvergadering 
∗ 20 augustus: BBQ 
∗ Verjaardagsfeest leden met taart van 

het bakatelier (laatste dinsdag van de 
maand) 
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September 

∗ 4 September Ledenvergadering 
∗ maand september: expositie in het GC 

Op-Weule in Sint-Lamberechts 
Woluwe (Feest van de 22  
gemeenschapscentra).  

∗ Verzorging decoratie feest van de 22 
gemeenschapscentra in GC Op-Weule 

∗ 7 september: ontbijtgesprek ‘ Meer, 
Minder en Goed’ 

∗ 20 september: fietstocht Brussel – 
Rood Klooster 

∗ 21 september: deelname aan het Free 
Podium van PSC Sint-Alexius in Elsene 

∗ 23 september: Tuinfeest 
moestuinproject 

∗ van 24 september tot 27september: 
Citytrip London 

∗ Verjaardagsfeest leden met taart van 
het bakatelier (laatste dinsdag van de 
maand) 

 

Oktober 

∗ 2 oktober: Ledenvergadering 
∗ 4 oktober samen naar het optreden 

van muziekgroep Jaune Toujours 
(samenwerkingsproject) 

∗ 5 oktober: vernissage tentoonstelling 
leden in Den Teirling: Amber en Marc 
VD 

∗ 17 oktober: dialoogtafel in Den 
Teirling in samenwerking met Foyer 
Brussel 
 
 

 
 

∗ 18 oktober: ontbijtgesprek ‘ Meer, 
Minder en Goed’ 

∗ 24 oktober: dialoogtafel in Den 
Teirling georganiseerd door Foyer 
Brussel 

∗ Verjaardagsfeest leden met taart van 
het bakatelier (laatste dinsdag van de 
maand) 

 

November : 

 
∗ 6 november: Ledenvergadering 
∗ 16 november:  de fuif 
∗ Van 20 november tot 30 november: 

ateliers voor de ‘Warmste week’ en 
de Kerstmarkt 

∗ Verjaardagsfeest leden met taart van 
het bakatelier (laatste dinsdag van de 
maand) 

 

December: 

∗ 2 december: Kerstmarkt 
∗ 4 december: Ledenvergadering. 
∗ 17-21 december: deelname aan de 

Warmste week 
∗ 19 december: Kerstfeest met de leden 
∗ Verjaardagsfeest leden met taart van 

het bakatelier (laatste dinsdag van de 
maand)
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Cijfers en duiding 
Nieuwe aanmeldingen  

In 2018 zijn er 65 nieuwe aanvragen om lid te 
worden van Den Teirling geregistreerd. Er 
waren ook 3 hernieuwde aanvragen, d.w.z. 
leden die voor een langere tijd afwezig waren 
en zich opnieuw willen inschrijven. Dit brengt 
het totaal in 2018 op 68 aanvragen. We zien 
een lichte afname ten aanzien van 2017.  

Woonvorm 

Woonvorm	 Aantal	

Alleen	 27	

Beschut	wonen	 8	

Familie	 2	

Nachthospitaal/Elsene	 1	

Onthaaltehuis	 3	

bij	Ouders	 7	

Pvt	 2	

bij	Partner	 4	

niet	gekend	 1	

PZ	 4	

Begeleid	wonen	 4	

Nachtcentrum/Wops	 2	

Totaal	 65	
 

Het grootste deel van de nieuwe aanvragers 
zijn alleenwonenden. Dit zagen we ook  de 
vorige jaren. Den Teirling blijft een belangrijke 
plek voor mensen die niet deel uit maken van 
‘een structuur’, bijvoorbeeld psychiatrische 
ziekenhuizen, beschut wonen,….  Deze 
mensen kunnen nergens terecht. Ze vallen 
tussen de spreekwoordelijke wal en het schip. 
Den Teirling is (onder andere) voor deze 
mensen opgericht en blijft hierin een zeer 
belangrijke functie vervullen. 

 

 

 

 

 

 

Geslacht 

Geslacht	 Aantal	

man	 43	

vrouw	 22	

totaal	 65	
 

Er zijn (zoals de vorige jaren) meer mannelijke 
als vrouwelijke aanvragers. Een lichte afname 
van vrouwen dit jaar. Was de verdeling in 
2018 60% - 40%, dit jaar is het 65% - 35%. 

Leeftijd 

leeftijd	 Aantal	

>30	 9	

30-39	 12	

40-49	 21	

50-59	 16	

>=	60	 7	

totaal	 65	
 

Ook hier is er geen noemenswaardige 
verandering ten aanzien van 2017. De meeste 
aanvragers zijn tussen de 30 en 60 jaar. Het 
merendeel tussen de 40 en 50 jaar. 
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Gemeenten 

 

We zien hier dat de aanvragen vanuit het hele 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest komen. Het 
grootste gedeelte komt wel uit Elsene en 
Brussel stad. Niet toevallig de gemeente waar 
Den Teirling gevestigd is en één van de 
aanpalende gemeenten. Toegankelijkheid kan 
hier een rol spelen. 

 

Gemeente	 Aantal	

Anderlecht	 3	

Brussel-stad	 9	

Elsene	 10	

Etterbeek	 1	

Asse	 1	

Ganshoren	 3	

Jette	 2	

Laken	 3	

Evere	 1	

Schaarbeek	 6	

Sint-Gillis	 3	

Vorst	 1	

Watermaal-Bosvoorde	 2	

Grimbergen	 1	

Sint-Aghata-Berchem	 1	

Sint-Lambrechts-Woluwe	 1	

Itterbeek	 3	

Kortenberg	 1	

Melsbroek	 1	

Oudergem	 3	

Sint-Jans-Molenbeek	 4	

Sint-Pieters-Leeuw	 1	

Sint-Pieters-Woluwe	 3	

Braine-l'Alleud	 1	

totaal	 65	
 

 

 

 

 

 

 

Verwijzingen 

Verwijzer	 Aantal	

buddynamic	 1	

beschut	wonen	 4	

Cgg	 4	

Dagcentrum	 3	

Tela	Mobiele	Equipe	 3	

Nachthospitaal/Elsene	 3	

Internet	 2	

Hermes	plus	 1	

Pvt	 3	

Pz	 11	

Le	Gué	 1	

Tandem	Plus	 1	

Nachtcentrum/Wops	 3	

Vriend(in)	 11	

eigen	initiatief	 1	

Psych	thuiszorg	 3	

andere	 6	

Soc.ass.	 2	

begeleid	wonen	 1	

Onthaal	tehuis	 1	

Totaal	 65	
 

De aanvragen komen uit een breed spectrum 
binnen het professionele netwerk, met als 
uitschieter psychiatrische ziekenhuizen. Een 
ander groot deel van de verwijzers zijn 
vrienden. Dit vinden wij  positief, aangezien dit 
kan wijzen op psychisch kwetsbare mensen die 
zich niet binnen het ‘netwerk van de 
geestelijke gezondheidsorganisaties’ begeven, 
maar wel ontmoetingsmogelijkheden en 
activiteiten nodig hebben. Zo wordt deze 
groep ook bereikt. 
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Dagelijkse aanwezigheid en 
deelname aan activiteiten 

Ook in 2018 tellen we 110 actieve leden. Dit 
zijn leden die regelmatig naar Den Teirling 
komen en aan één of meerdere activiteiten 
deelnemen. Er is nog een beperkt aantal leden 
die af en toe binnenspringen voor een kop 
koffie of thee, die alleen langskomen voor één 
bepaalde activiteit, of gewoon even hallo 
komen zeggen en zoiets van zich laten horen. 
Ook voor de clubleden die af en toe komen is 
Den Teirling een belangrijk ankerpunt in hun 
leven. Een veilige haven. Dit is een niet te 
onderschatten functie van Den Teirling. 

Wat we in 2018 duidelijk zien is een toename 
van deelname aan activiteiten. We hebben er 
het afgelopen jaar veel werk van gemaakt om 
verbinding te creëren tussen de verschillende 
activiteiten, ateliers en projecten. Het project 
‘Samen Aarden’ is hier een goed voorbeeld 
van. Zie hiervoor verder in het jaarverslag. 
Door dit ‘verbinden’ worden de clubleden 
gestimuleerd om deel te nemen aan meerdere 
en verschillende activiteiten, zijn er meer 
ontmoetingsmogelijkheden (tussen leden 
onderling en leden en team). Hierdoor kan er 
meer interesse ontstaan voor een activiteit of 
atelier dat anders buiten het zichtveld van de 
leden zou blijven. Ook door regelmatig 

activiteiten in de grote zaal te laten doorgaan 
proberen we de leden te prikkelen om aan 
iets nieuws deel te nemen. Dit alles is terug te 
zien in de deelnamecijfers van dit jaar.     

We zien dat de kookgroep heel belangrijk 
blijft in Den Teirling, dat het teken- en 
schilderatelier een constante is en dat de 
ontmoetingsfunctie van onze organisatie 
essentieel is. Veel leden komen voor sociaal 
contact. Eén van de belangrijkste 
doelstellingen van Den Teirling. 

Een groot aantal leden blijft ook naar de 
ledenvergadering komen. Ze kunnen 
meedenken en meebeslissen over 
uiteenlopende onderwerpen. Dit wijst erop 
dat de clubleden zich deel voelen van onze 
organisatie. Zij vormen samen met het team 
dé organisatie! 

Het crea atelier, ‘samen lezen’ en  
Nederlandse conversatie, zijn in korte tijd 
zeer populair geworden. Het crea atelier gaat 
door in de grote zaal en is een mooi 
voorbeeld van prikkelen van leden door 
zichtbaarheid. Ook is het een inclusief atelier. 
Leden en niet-leden ontmoeten elkaar in 
creatie. 
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Nederlandse conversatie is een mooi 
voorbeeld van een activiteit waar de leden 
naar vragen, door een lid georganiseerd wordt 
en hierdoor een belangrijke 
aantrekkingskracht heeft op andere leden. 
Wat vanuit de leden komt en door de leden 
zelf wordt georganiseerd is vaak heel 
succesvol. Voor Den Teirling is dit autonoom 
ondernemen zeer belangrijk. Het wijst erop 
dat clubleden weer goesting krijgen in het 
actief opnemen van hun leven.  

Tijdens ‘samen lezen’ kunnen de leden hun 
gedachten en gevoelens uiten over teksten die  

 

ze samen lezen en wordt er naar elkaar 
geluisterd. Je uiten en gehoord worden. Dit 
zijn belangrijke waarden die Den Teirling hoog 
in het vaandel heeft staan en permanent 
stimuleert. Waarden die essentieel zijn om je 
mens te voelen. Geen wonder dat dit atelier 
een groot succes is.  

Het crea atelier en ‘samen lezen’ zijn beide 
inclusieve activiteiten. Dit betekent dat het 
open staat voor mensen die niet lid zijn van 
Den Teirling. Het crea atelier is een 
samenwerking met de Buddywerking en 
‘samen lezen’ is een samenwerking met de 
gemeentelijke Bibliotheek Sans Souci. 
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Traject  ‘Herstelpraktijken 
versterken’  
Wat er aan vooraf ging: 

In 2016 is Den Teirling met middelen van de 
Koning Boudewijnstichting een groot 
consultancyproject gestart met volgende 
uitdagingen: 

- Missie 1: doorlichting van de 
organisatie en alle functies. 

- Missie 2: het verduidelijken en 
conceptualiserenen van de 
methode/werkwijze van Den Teirling 
en dit verwerken in een Cahier  

- Missie 3: het naar buiten brengen van 
dit Cahier (disseminatie)  

Missie 1 is afgerond in 2017. Aan missie 2 en 3 
is begonnen in 2018. Voor de voltooiing deze 
laatste missies is Den Teirling een 
samenwerking aangegaan met het 
Kenniscentrum WWZ. 

Deze samenwerking heeft als eindobjectief: 

- Het maken van een document waarin de 
methodiek die Den Teirling toepast, uitgelegd 
wordt. Dit document moet zowel dienen voor 
intern als voor extern gebruik (nieuwe 
medewerkers, vrijwilligers, partners, stagairs, 
collega’s uit de geestelijke gezondheidssector, 
geïnteresseerden, …) 

- Het schrijven van een Cahier waarin de 
methodiek van Den Teirling geëxpliciteerd 
wordt (met als basis het bovenstaande 
document) en naar de praktijk vertaald wordt 
met getuigenissen van club –en teamleden. In 
het Cahier zal o.a. ook aandacht besteed 
worden aan kwalitatieve en kwantitatieve 
indicatoren die de werking en de methodiek 
van Den Teirling staven.   

- Het opmaken van een draaiboek waarin de 
verschillende mogelijkheden voor het naar 
buiten brengen van onze visie en methodiek in 
opgenomen worden (bijvoorbeeld jaarlijkse 
focusgroepen met de sector en de partners, 
verspreiding van het Cahier door deelname 
aan studiedagen, … ) 

Den Teirling en het Kenniscentrum WWZ 
gaan tot de volgende acties over in 2019: 

- De oprichting, inhoudelijke omkadering en 
verwerking van 4 focusgroepen:  

1. met de clubleden,  
2. met het team en de losse 

medewerkers,   
3. met de lokale partners en het breder 

netwerk  
4. met de deskundigen uit de sector,  

Deze focusgroepen dienen voor het 
verzamelen van relevante informatie enerzijds 
voor het Cahier en anderzijds voor het 
eindrapport dat we in het kader van de 
opdracht ‘Herstelpraktijken versterken’ zullen 
schrijven.  

-Het doornemen, analyseren en consolideren 
van alle beschikbare informatie van de 
organisatie (jaarverslagen, subsidieaanvragen, 
interne nota’s, methodiekbeschrijving, ….). 

-Het afnemen van diverse interviews met club-
en teamleden, deskundigen, partners … 

In 2018: 

Werd samen met het Kenniscentrum WWZ, 
een plan opgemaakt van het traject voor de 
publicatie van het Cahier. Ook zijn we van 
start gegaan met de inhoudelijke 
voorbereiding en de organisatie van de 
focusgroepen. Er was uitgebreid overleg met 
Stefaan Vermeulen, de schrijver/redacteur van 
het Cahier, voor de inhoudelijke invulling van 
het cahier.  

Het Cahier zal gepresenteerd worden op 
20/02/2020 ter gelegenheid van het 20-jarig 
bestaan van Den Teirling.  

2018 was ook (en vooral) het jaar van de 
interne reorganisatie. 

De interne reorganisatie 

Tijdens het afronden van missie 1, het 
doorlichten van de organisatie en het 
opmaken van de functieprofielen van de 
activiteitenbegeleiders en de coördinator, 
bleek dat Den Teirling toe was aan een 
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interne reorganisatie. De aanleiding hiertoe 
was velerlei en we wouden: 

- Beter zicht krijgen op de werking van 
het team en de werking van Den 
Teirling in ’t algemeen. 

- Een beter evenwicht vinden tussen het 
begeleiden van de activiteiten, het 
voorbereiden van de activiteiten en 
aanwezig zijn voor de clubleden. 

- Een efficiënter tijdsbeheer van het 
team. 

- Meer verbinding creëren tussen de 
verschillende activiteiten/projecten en 
de teamleden waardoor ze een 
grotere impact kunnen hebben op de 
leden. 

De gehele werkurenorganisatie werd dus op 
de schop gezet en vernieuwd.  
Om als team efficiënter te  kunnen inzetten op 
de eigen taak, werd er een duidelijker 
tijdsinvulling afgesproken. Voor de teamleden 
zijn er zo 3 soorten “tijd” 

- Er is steeds een teamlid aanwezig in de 
ontmoetingsruimte, zonder duidelijke 
activiteit:  permanentie-tijd. 

- Teamleden krijgen meer tijd om hun 
activiteit in al zijn aspecten voor te 
bereiden: organisatie-tijd. 

- Een activiteit begeleiden vraagt ook 
intensief aanwezig zijn en dus 
beschikbaar zijn om dat goed te doen : 
activiteit begeleiden. 

Een tweede belangrijke verandering is het 
vervroegen van het openingsuur van Den 
Teirling, om zo de dag SAMEN met de leden 
te beginnen. Op deze manier blijven we 
werken aan het creëren van gelijkwaardigheid 
tussen leden en team. Door de dingen samen 
te doen, gaan we met elkaar om als gelijken, 
wat heel belangrijk is voor je eigenwaarde. 
Team en clubleden starten samen de dag en 
geven er samen invulling aan. 

- Kiezen voor de eigen plek 

We gaan nu elke dag om 9 uur open, behalve 
op dinsdag, dan is er teamvergadering. Samen 
de dag starten met ontmoeting bij een tas 
koffie of thee en een stuk fruit voor wie wil. 
Vanaf 9u30 wordt er samen bekeken wat de 

dag gaat brengen: overlopen van de 
activiteiten en de verschillende taken: 
Bijvoorbeeld het schoonmaken van de wc’s, 
de afwas doen, de zaal vegen,…om zo samen 
voor Den Teirling te zorgen en het te 
onderhouden, waardoor het nog meer ‘jouw’ 
plek, de plek van iedereen, wordt. De 
clubleden zijn vrij om al dan niet aan de taken 
deel te nemen. In Den Teirling ben je vrij om 
te kiezen. Kiezen betekent 
verantwoordelijkheid nemen. En 
verantwoordelijkheid nemen is één van de 
bouwstenen van in het leven staan. Minder 
hulpbehoevend zijn, het leven aangaan. Den 
Teirling stimuleert dit door ‘samen doen’.  

- Meer structuur, meer rust 

De taken staan uitgebreid en duidelijk op een 
takenbord in de grote zaal. Ook staat hier 
vermeld wie wanneer de permanentie 
opneemt, wie van de club - of teamleden de 
bar en het onthaal doen, en wanneer er 
werkvergaderingen gepland zijn (waar alle 
clubleden aan kunnen deelnemen). Hierdoor 
kan iedereen in één oogopslag zien wie wat 
die dag doet en wat er te doen is. Dit zorgt 
voor structuur, wat voor rust zorgt, wat kan 
zorgen voor een vrijer gevoel van binnen, om 
je bijvoorbeeld helemaal aan je activiteit te 
kunnen wijden. Van 10 tot 16 uur zijn er 
activiteiten en daarna sluiten we samen de dag 
af met een theemoment van 16 tot 17 uur. 
Ook in dit uurtje kijken we samen of er nog 
taken op te nemen zijn, we bespreken de dag 
en eventueel de dag van morgen.  

- Gemeenschapszin, samen 
doen, zelfvertrouwen 

Met deze manier van functioneren willen we 
nog meer inzetten op samen doen met de 
leden. En door samen te doen creëren we 
gemeenschapszin,  het gevoel niet alleen te zijn 
en ergens deel van uit te maken. Ook werken 
we zo ook aan zelfredzaamheid en 
(zelf)vertrouwen, het gevoel een volwaardig 
mens te zijn, geen patiënt. Dit zijn zeer 
belangrijke doelstellingen binnen onze 
organisatie.  

Ook is de ledenvergadering 
geherstructureerd. We voorzien nu 2 
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vergaderdelen  met een korte pauze middenin. 
In het eerste deel wordt er in kleine groepjes 
gewerkt om over bepaalde thema’s na te 
denken en te brainstormen. Het 2e deel gaat 
meer over praktische en informatieve thema’s 
die we samen met de leden willen uitwisselen. 
Dit kunnen, zowel voor het 1e deel als voor 
het 2e deel, onderwerpen zijn die door het 
team of door de leden naar voor worden 
gebracht. De reden voor het opdelen in kleine 

groepjes is dat we op deze wijze de 
betrokkenheid van de leden proberen te 
vergroten en meer tijd kunnen maken voor 
verdieping. Het werken in kleine groepjes laat 
ook toe dat de meer terughoudende en stille 
leden makkelijker het woord zullen nemen.  

Deze reorganisatie is voorlopig afgerond. Het 
komende jaar zal deze reorganisatie continue 
geëvalueerd en bijgestuurd worden waar 
nodig. Een inspirerend vooruitzicht.  
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Dagdagelijkse activiteiten  
 
Kookatelier 
 
Op maandag-, woensdag- en 
donderdagvoormiddag verandert Den Teirling 
in een grote stoofpot. Het beproefde recept 
dat deze stoofpot tot een overheerlijk gerecht 
maakt bestaat uit de volgende ingrediënten: 
 

- Een aantal kilo’s aan mensen die ’s 
morgens samen nadenken over wat er 
die dag op tafel zal verschijnen.  

- Voeg hier de kruidenmix van diverse 
kookkunsten aan toe en we hebben al 
gauw een heerlijke basis voor het 
gerecht.  

- Wat nog ontbreekt is Den Teirling die 
als bouillon zorgt voor verbinding en 
die unieke smaak die telkens opnieuw 
zorgt voor glimlachende gezichten. 
 

Dit tekstje laat het kookatelier misschien wat 
ludiek klinken toch geeft het ergens de 
essentie weer van de activiteit. 
Het kookatelier is na al die jaren niet meer 
weg te denken uit het activiteitenaanbod van 
Den Teirling. Voor veel leden is het dan ook 
dé activiteit bij uitstek waar iedereen zijn of 
haar steentje kan bijdragen. Michel & Andy die 
altijd weer paraat staan om de inkopen te 
doen. Marie die ondertussen een vaste waarde 
is geworden voor het snijden van de ajuin en 
look. Akwasi die als geen ander weet hoe je 
met het vuur overweg moet tot Wendy die 
volgens de regels van de etiquette de tafels in 
gereedheid brengt. Natuurlijk heeft niet 
iedereen het koken in de vingers zitten. Om 
onze chef-koks ook wat rust te gunnen zorgen 
Luc & Philippe en een heleboel anderen dat de 
keuken nadien weer kraaknet is. 
Vanuit de filosofie van Den Teirling zijn we er 
dan ook van overtuigd dat iedere persoon die 
wenst deel te nemen aan het kookatelier een 
belangrijke schakel vormt voor het geheel. 
Het zijn immers de deelnemers die betekenis 
geven aan het kookatelier. 
Smakelijk ! 
 

 

 
 
Bakatelier en restjesatelier 
 
Bakken (op dinsdag) en restjes (op vrijdag) 

Ons wekelijks bakmoment voor lekker gebak 
blijft een vaste waarde. Zoals reeds de 
afgelopen jaren ingezet, gaan we verder op de 
‘zo gezond mogelijke’ weg: wanneer het kan 
gebruiken we een alternatief voor 
geraffineerde suiker (rijst- of agavestroop, 
ruwe rietsuikers), alsook (volkoren) biomeel. 

We blijven ook de verjaardagen van onze 
leden vieren met een stukje zelfgebakken 
taart. We doen dit op elke laatste dinsdag van 
de maand. 

Vrijdagochtend halen we alle restjes van de 
week uit de frigo, onder aanmoediging van het 
‘Good Food’-project van leefmilieu Brussel 
(dit jaar was het thema Zero Waste). Samen 
met enkele ‘onverkoopbare’ groenten uit de 
lokale biowinkel BULK, zorgen we voor een 
lekkere hap op de middag (voor de aanwezige 
leden en het koor ‘Choux d’XL’). 
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Teken- en schilderatelier 
  
Matisse zei het al in zijn tijd, “La créativité 
demande du courage”. Niets is minder waar. 
Schilderen is jezelf confronteren, uitdagen, 
zoeken, in vraag stellen maar schilderen is ook 
genieten, zorgeloos zijn, de wereld ontdekken. 
Het is dit waar we naar op zoek gaan in het 
atelier. Nieuwe wegen bewandelen in een 
warm en gezellig kader.  

Het trouwe recept voor het beeldende atelier:  

• Een bont gezelschap. 
• Enkele liters creativiteit en goesting. 
• Een goeie dosis aangename sfeer. 
• Een snuifje klassieke muziek (of andere 

wonderlijke muzikale hersenspinsels). 
• Doeken, papieren, verf, inkt, potloden, 

boeken, scharen, lijm, pastellen, wasco 
’s, aquarel, foto’s 

 

 

2018 was het jaar dat er meer omkadering 
kwam in het atelier. Er waren meer 
beschikbare momenten en de permanentie van 
het atelier was grondiger. Twee tafels werden 
toegevoegd, zodat de capaciteit uitgebreid kon 
worden. Dit had een impact. Het samenzijn 
werd belangrijker en het atelier werd gezien 
als een aangenaam ontmoetingsmoment. Het 
schilderen en tekenen is een aanleiding tot 
diepere gesprekken en meer verbondenheid. 
Het atelier was ook een toffe aanleiding om 
naar de tuin in Etterbeek te gaan. Daar hielden 
we een heuse Tuindag “dejeuner sur l’herbe’ 
in ware Manet stijl (met net iets meer kleren 
aan). 
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Crea-atelier  ( + opdracht voor VGC) 
 
Het wekelijkse crea-atelier, dat vorig jaar in 
september van start ging, is een samenwerking 
tussen Buddynamic en Den Teirling: zowel 
deelnemers van Buddynamic als leden van Den 
Teirling zijn er welkom. Voor de deelnemers 
van Buddynamic, die op een buddy wachten, is 
dit een fijne gelegenheid om mensen te 
ontmoeten en Den Teirling te leren kennen. 
Voor leden van Den Teirling biedt het crea-
atelier een extra aanbod. 

 

Wat begon als een voorzichtig experiment, 
groeide al snel uit tot een succes. Een twaalftal 
vrouwen vonden elkaar rond een tafel 
waaraan gehaakt en gebreid werd. Ze werkten 
zowel aan eigen, individuele projecten als aan 
gezamenlijke projecten, zoals een plaid en 
kussens voor de zithoek. De deelnemers 
versterkten en inspireerden elkaar. Op hun 
vraag breidden we de activiteiten uit en gingen 
we aan de slag met anderen technieken: we 
maakten juwelen met kralen van hout, 
natuursteen en recup-materiaal en we 
maakten kunstzinnige weefwerkjes op 
kippengaas. Dit alles resulteerde in mooie, 
eigen creaties die te koop werden aangeboden 
op de kerstmarkt en als kerstcadeautjes 
dienden voor het kerstfeest. 

Bijzonder boeiend was het project in opdracht 
van de VGC om de feestzaal, waarin het 
jaarlijkse startfeest van alle 
Gemeenschapscentra in Brussel doorging, te 
versieren. Geïnspireerd door de kunstzinnige 
weefwerkjes besloten we om enkele grotere 

constructies te maken uit hout en kippengaas 
en deze als basis te nemen voor het 
weefwerk. Omdat deze constructies 
gedurende de zomermaanden in de grote zaal 
bleven staan, kon iedereen die daar zin in had 
eraan meewerken. Het werd gaandeweg een 
project van Den Teirling, en niet enkel van het 
crea-atelier. 

Op het einde van 2018 kwam de vraag van 
een deelneemster om een mozaïekatelier op 
te starten. Dit biedt ons de mogelijkheid om 
een verbinding te maken met het ‘Samen 
Aarden’-project. We willen graag in 2019 met 
mozaïekmotieven de moestuin en het terras 
verfraaien. Op die manier geraken misschien 
ook meer leden geboeid voor de 
tuinactiviteiten.  

In het crea-atelier kunnen leden nieuwe 
vaardigheden aanleren, nieuwe dingen 
ontdekken, hun grenzen verleggen, uit hun 
comfortzone treden, elkaar ontmoeten en 
inspireren, en dit in een gezellige, veilige sfeer.  

Keramiekatelier 

Dit atelier kent nog steeds veel bijval bij onze 
leden en wordt elke maandag begeleid door 
één van onze losse medewerkers Marleen. 
Heel wat werkjes werden tijdens de 
kerstmarkt verkocht en kunnen ook doorheen 
het jaar als presentje geschonken worden. 
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Samenlezen in de sneeuw en in 
zomers avondblauw van Rimbaud 

Het project Samenlezen werd in 2018 
opgestart en vindt elke vrijdagnamiddag en 
soms ook op dinsdagnamiddag plaats. Het 
project voorstellen doen we graag aan de 
hand van een getuigenis van Ilona, de 
begeleidster en een paar deelnemers. 

‘…Vrijdagnamiddag, de sneeuw maakt dat ik 
twee keer wegglijd voordat ik binnenwandel, 
mijn jas over een stoel hang en rondkijk of ik 
bekende gezichten zie. Zelfs in dit weer 
schuiven we met ons zessen aan tafel, en er 
komt nog een telefoontje van een samenlezer 
die laat weten dat hij zich niet door de witte 
vlokken waagt. 
H. schuift vandaag voor het eerst mee aan, en 
heeft mij zonet al aan een reeks vragen 
onderworpen. Waarom werk ik met boeken? 
Wat betekent lezen voor mij, en voor de 
wereld? Hij monkellacht als ik antwoord dat 
literatuur de mooiste gids voor het leven kan 
zijn, en dat lezen voor mij zoiets is al ademen. 

Tweetalig samenlezen, dat is springen van Frans 
naar Nederlands, van “les soirs bleus d’été” 
naar “het zomers avondblauw”. Soms lezen we 
eerst enkele paragrafen in’t Frans om dan te 
herhalen in’t Nederlands, soms omgekeerd. 
Vandaag duiken we eerst in een kortverhaal van 
Claudel en een heel kort en heel moeilijk 
(volgens de deelnemers) prozagedicht van Carl 
Norac. Afsluiten doen we met een gedicht van 
Arthur Rimbaud. Gaat dit over de liefde (met 
een grote A), over opgaan in de natuur, of over 
goddelijke liefde? Alle interpretaties liggen op 
tafel, en mogen er zijn. We praten over de 
grote liefde die sommigen nooit gekend hebben, 
die er voor iemand anders wel is, die de derde 
vindt in God (maar als enige niet meteen 
herkent in dit gedicht. Ook dat mag.) 

Hoewel de wereld en de dakkoepel boven ons 
ondertussen wit zien, doet dit gedicht ons met 
ons allen verlangen naar de zomer. We willen 
we onze haren laten wapperen in de wind. Een 
weide, om in te liggen, en diep in te ademen. 
Alleen al door dit hardop te zeggen, voelen we 
dat de lente niet meer heel ver weg kan zijn. 

Tijd om ons door de sneeuw te wagen. H., die 
heel betrokken heeft meegepraat, knikt en 

geeft mij een hand: “Dit was aangenaam, ik 
wist niet dat zo’n gedicht iets voor mij zou zijn. 
Ik denk dat ik volgende week weer kom.” 

 

 ‘…Op vrijdagnamiddag moet je iets bijzonder 
kunnen laten doordringen. Het is een bevoorrecht 
moment in de week…’ Marc 

‘…het doet mij denken aan mijn schooltijd en 
daar kan ik van genieten. Ik ben nu rijper en 
begrijp dus meer…’ Hans. 

‘…Chaqu’un a sa perception de ce qu’il lit. 
Chaqu’un voit autre chose…’ Patrick 

‘…Moi j’arrive à m’exprimer avec les autres. On 
analyse ensemble grâce aux textes…’ Vivi 

‘…Tenter une compréhension à la lecture…’ 
Antonio 

 ‘…Het is mooi om te zien dat iedereen 
verschillende gevoelens en beelden kan hebben bij 
de teksten…’ Freya 

 
 
 

Ervaring 

Ik zal op pad gaan in het zomers 
avondblauw, 
Geprikt door korenaren over dun gras 
lopen: 
Verdroomd zal ik mijn voeten drenken in 
de dauw. 
Ik zal de wind mijn losse haren laten 
dopen. 

Elk woord, elke gedachte zal me dan 
vergaan: 
Maar weidse liefde zal zich in mijn ziel 
verbreiden, 
En als een vagebond zal ik ver, heel ver 
gaan 
In de Natuur – zo blij alsof een vrouw 
me leidde. 

Arthur Rimbaud 
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VGC en Sporten 
 
Sport is een activiteit die voor veel mensen 
echt belangrijk is en waar ze ook veel aan 
hebben. Toch is het vaak moeilijk om de leden 
te motiveren om mee te gaan, zelfs al 
herinneren ze zich hoe leuk het de week 
voordien was. We werken met een systeem 
van jaarlijkse bijdrage omdat ze daarmee een 
deel terugkrijgen van de mutualiteit (van de 
40€ wordt bij de meeste mutualiteiten 35€ 
terugbetaald). Ieder jaar mogen de deelnemers 
een paar proeflessen meedoen en dan 
beslissen om de rest van het jaar ook deel te 
nemen. Van de sportleraar, die door de VGC 
ter beschikking wordt gesteld, zijn we heel 
tevreden. Hij moedigt de mensen aan om te 
blijven komen.  
 
 
Zumba - Yoga 
 
Bewegen,… iets in beweging zetten: dit zijn 
belangrijke begrippen binnen Den Teirling. 
Vandaar dat er ook heel wat ‘bewegende 
activiteiten’ terug te vinden zijn binnen ons 
activiteitenaanbod. Het afgelopen jaar waren  
Zumba en Yoga twee succesvolle activiteiten. 
Omdat de groep van Yoga-geïnteresseerden 
te groot werd en er geen gepast lokaal binnen 
Den Teirling voorhanden was, werd de 
activiteit naar het GC Elzenhof verplaatst. 
Voor een aantal van onze leden een eerste 
kennismaking met de werking van GC 
Elzenhof en opnieuw een vertrouwde plek 
erbij. 
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Muziek: The Rolling Dice – huisband 
van Den Teirling & jamsessions 
 

Het gaat goed met onze muziekband. Enkele 
jaren na het plotse overlijden van begeleider 
en bezieler Pieter, heeft de band een nieuwe 
vorm (en inhoud) gekregen. Onder begeleiding 
van vrijwillige medewerker Drashko, is de 
band één geheel geworden met vaste 
muzikanten, zangers en veel zangeressen. 
Vooral het samenwerken aan de covers en de 
onderlinge sfeer vallen steeds meer op.  

We traden op tijdens de vernissage van het 
jaarlijkse artiestenparcours en tijdens de 
afsluiting van ‘Living Stories’. We speelden ook 
voor het eerst op het buurtfestival ‘Elsene 
Gekleurd/ XL en Couleurs’. Het was een 
mooie ervaring om aan dit buurtfeest mee te 
doen en het is zeker voor herhaling vatbaar. 
Op 21 september stonden we op het Free 
Podium van PSC Sint-Alexius in Elsene, een 
vast evenement van onze Nederlandstalige 
partner binnen de GGZ.  

 

 

 

 

Eind van het jaar kwam Piet Maris van de 
gerenommeerde muziekgroep Jaune Toujours 
met ons samenwerken. We zijn gestart met 
het coveren van een nummer van Jaune 
Toujours en vervolgens hebben we samen een 
nummer geschreven over Den Teirling. De 
inspiratie werd in kleine groepjes gesprokkeld 
tijdens één van de ledenvergaderingen. Dit 
project gaf een leuke dynamiek aan onze 
muziekband en werd heel enthousiast 
onthaald, ook door de andere clubleden.  

Omdat onze muziekband zo populair is en er 
veel vraag is naar muziek maken, wordt er 
voor de geïnteresseerde leden een nieuwe 
activiteit voorgesteld: jamsessions. Tijdens 
deze sessies improviseren we met veel plezier. 
Tegelijkertijd is het een aanvullende activiteit 
voor mensen die misschien niet willen deel 
uitmaken van ‘The Rolling Dice’.  
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Koor 
 
Het inclusieve koor ‘Les Choux d’ XL’ blijft 
een groot succes in Den Teirling. Er zijn nu 
een 30-tal zangers, waarvan een 10-tal leden 
van Den Teirling. Op vrijdagmiddag heerst er 
een gezellige sfeer door de aanwezigheid van 
deze groep. Na de repetitie wordt er samen 
genoten van de heerlijke hapjes die door het 
‘restjes’atelier worden klaargestoomd! 
Jaarlijks organiseren we het koorfeest met een 
optreden en een maaltijd. Ook in 2018 was de 
zaal opnieuw goed gevuld. 
 
Uitstappen  
 
De wekelijkse uitstap blijft een constante 
binnen onze werking. Doorheen het jaar 
wordt er ingespeeld op het rijke aanbod dat 
Brussel te bieden heeft. Het weekblad Bruzz 
helpt ons om interessante keuzes te maken. 
Tijdens de ledenvergaderingen worden er 
eveneens voorstellen door de leden naar voor 
geschoven. Regelmatig verlaten we de 
‘vertrouwdheid’ van Brussel om ons op 
onbekend terrein te begeven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“...Ik wist niet dat er zo’n mooie 
plekken waren in Brussel...” Caroline 
(uitstap t’Moeraske in Evere) 
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Kyvos  
 
In 2018 verhuisde Kyvos naar ‘Circuit’, de 
ontmoetingsruimte van Antonin Artaud in het 
centrum van de stad. Na een lange periode in 
Allée Du Kaai is het wat wennen op deze 
nieuwe plek. In Allée Du Kaai bouwden we 
letterlijk onze eigen plek, in Circuit delen we 
een polyvallente ruimte. Dit maakt het 
moeilijker om ons de plek eigen te maken. 
Voor de opening van Circuit werd er een 
tentoonstelling georganiseerd met werken van 
Den Teirling. Dit zorgde voor een aangename 
sfeer en gezelligheid. Toch willen we nog meer 
werken aan een thuisgevoel in deze ruimte. 
We bekijken samen met de clubleden welke 
veranderingen we kunnen aanbrengen.  
 
Na een paar maanden actief in Circuit 
beslissen we om afwisselend een avond in  

 
Circuit en een avond in den Teirling te 
organiseren. Regelmatig gaan we ook op 
culturele uitstap: naar toneel of dans kijken. 
We hielpen de leden met het bekomen van 
een Paspartoe, om dit alles mogelijk te maken. 
 
De naam Kyvos wordt door deze 
veranderingen meer gebruikt als geheel van 
avond-activiteiten van Den Teirling, los van 
een vaste plek. Steeds meer leden zijn te 
vinden voor dat idee. Voor sommige leden is 
het wat verwarrend om niet wekelijks naar 
dezelfde plek te gaan. We maken daarom 
samen een 3- maandelijks programma met een 
overzicht van alle geplande activiteiten en 
locaties. Zo zorgen we voor meer structuur 
en continuïteit. 
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Jaarlijkse activiteiten (een selectie) 
 
Tentoonstellingen 
 
Traditiegetrouw organiseerden we enkele expo’s binnen de muren en daarbuiten. We wisselden een 
nieuwkomer/opkomend talent steeds af met een veteraan kunstenaar. 

• Op 30 maart bliezen Ignazio en Marc Tenret de spits af. Ignazio was al enkele jaren actief 
in het atelier maar stelde nooit eerder werk tentoon. Zijn aardse felle kleuren vielen bij veel 
bezoekers in de smaak. Marc, fotograaf sinds jaar en dag, stelde een collectie nieuwe werken 
tentoon met oog voor abstracte en kleine details in het dagdagelijkse. 

• Op 5 oktober stelden we Amber en Marc Van Dale aan de wereld voor. Amber werkte 
een reeks grootschalige schilderijen uit in het thema van ‘clowns & circus’, de artistieke twist 
die ze hier aan gaf was verbijsterend. Marc Van Dale, een vaste waarde binnen ons artistiek 
circuit stelde enkele nieuwe landschappen voor in aquarel en olieverf. 

Minder tentoonstellingen binnenshuis maar meer expo’s extern dit jaar. 

• Op 28 februari namen we deel aan het artiestenparcours, georganiseerd door het 
overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). In het thema ‘Kanal’ stelden enkele 
artiesten van het atelier tentoon. Ook verzorgde ‘The Rolling Dice’, onze muziekband, een 
optreden op de vernissage. 

• We kregen de kans om te exposeren in “Circuit” de plek waar Kyvos wekelijks samenkomt. 
De vernissage vond plaats op 16 maart. 

• In het kader van het grote startfeest van de Gemeenschapscentra van de VGC konden we 
tijdens de maand september ook exposeren in het gemeenschapscentrum Op-Weule in 
Sint-Lambrechts Woluwe. 
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La Roche zien en ….  

Den Teirling organiseert jaarlijks, samen met 
haar leden, 2 vakantieperioden eentje in juni in 
een vakantiehuis voor een groep van 15 
deelnemers en een citytrip in september voor 
een 8-tal leden. 
Dit jaar waren ‘La Roche’ in de Ardennen en 
Londen de uitverkoren plaatsen. 
 

 
 
Het oude huis, waar we van 16 tot 22 juni 
2018 verbleven situeert zich op het einde van 
een wandelsteegje en op een boogscheut van 
het dorpje La Roche-en -Ardennes. Omgeven 
door een tuin op 2 niveaus, waar we van onze 
dagelijkse maaltijden genoten en de avond 
afsloten met een kampvuur, is dit vakantiehuis 
dé plek waar vrijheid en verbondenheid één 
geheel vormden! 
Een vakantie waar alles kon en niets moest 
met in de directe nabijheid de meanderende 
Ourthe! De vraag naar gezamenlijke 
activiteiten was nog nooit zo groot, de sfeer 
zat supergoed en iedereen had zin om samen 
op stap te gaan! Er werd dus veel gewandeld, 
gepicknickt, gesport en rondzwerven in de 
directe buurt hoorde er ook bij. De kers op 
de taart was de afvaart van de Ourthe waar 
we ons met een 10-tal deelnemers aan 
gewaagd hebben en met succes! De avond 
werd afgesloten met de traditionele BBQ waar 
de keukenprinsen zich opnieuw van hun beste 
zijde hebben laten zien! 

Om de vakantie af te sluiten brachten we een 
bezoek aan het indrukwekkende kasteel, waar 
clublid Magali ons rondleidde en velen onder 
ons geïnspireerd raakten om te acteren! 
 

De herinnering aan La Roche blijft nog bij vele 
deelnemers lang nazinderen. Sommigen halen 
nog regelmatig hun fotoboekje boven om even 
weg te dromen en naar de volgende vakantie 
toe te leven. 

 

Citytrip naar Londen 
 
Naast de jaarlijkse grote reis organiseren we 
sinds vele jaren ook een citytrip. Dit jaar werd 
er samen gekozen voor Londen. Typisch aan 
de citytrip is dat de leden zo veel mogelijk 
zelfstandig kunnen zijn. Dit is ook een 
voorwaarde om mee te kunnen gaan op 
citytrip. We gaan samen op stap en de leden 
kunnen ook altijd de stad apart verkennen. 

De citytrips worden steeds begeleid door 
teamleden en vrijwilligers. Het is mooi om te 
zien hoe op zo een korte periode het 
vertrouwen tussen de reizigers groeit. Zo 
krijgen we jaarlijks opnieuw een mooie reis.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 26	

 
 
Dialoogtafel  in Den Teirling 
 
Elk jaar organiseert de VZW Foyer uit Molenbeek de "Week van Brussel in Dialoog” (15-21 
oktober). Tijdens die week schuiven mensen met diverse achtergronden aan om met elkaar van 
gedachten te wisselen rond een centraal thema. Dit jaar was het thema ‘Jong in de Stad’ en besloten 
wij vanuit Den Teirling om ook mee te doen.  
 
Het concept is eenvoudig: als partnerorganisatie zorgden wij voor deelnemers en ontvangen we ook 
mensen van buiten Den Teirling. Op 17 en 19 oktober namen op die manier telkens 6 studenten van 
de hogeschool Odyssee in Brussel-Stad deel aan onze dialoogtafel.  
 
Aangezien Atia in het verleden reeds tafels had begeleid en een vorming tot dialoogbegeleidster heeft 
genoten, leidde zij de ontmoeting in goede banen. Elke tafel begon met een korte 
kennismakingsronde en nadien vertelde iedereen wat jong zijn in de stad voor hem of haar 
betekende. Dit bracht de mensen rond de tafel echt dichter bij elkaar en er ontstond een erg fijne en 
ongedwongen uitwisseling van ideeën. Tijdens de laatste fase van de dialoogtafel konden de 
deelnemers hun droom voor de stad met elkaar delen. Ontroerende en hoopvolle toekomstbeelden 
waren het resultaat. De deelname van de studenten stelde onze bezoekers duidelijk op hun gemak en 
de studenten waren op hun beurt zichtbaar aangedaan door de openhartigheid waarmee iedereen 
rond de tafel hen tegemoet trad.  
 
Kortom, twee beklijvende dialoogtafels die zeker voor herhaling vatbaar zijn.  
 
Een deelneemster schrijft er het volgende over: 

 
‘…Over emoties…Even tijd maken met 
Atia, de begeleidster, voor een 
gezamenlijk emotioneel gesprek dat in 
goede aarde viel. Het positieve karakter 
stond voor verbinding, geborgenheid en 
veiligheid. 
Zo kwamen er getuigenissen tot stand 
die het leven wat draaglijker maken en 
ontlastend werken. Zodoende ontstond 
er een vertrouwelijke sfeer zodat zelfs 
de meest stilzwijgende uit de kast 
durfde te komen. Je bent niet alleen, 
daar zijn we ons op die manier van 
bewust en dat helpt… 
We kunnen spreken van een geslaagd 
moment voor de aanwezigen…’ Mieke. 
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Valentijnsdag T.D 

Voor Valentijn hebben wij 
dit jaar een dansfeest 
georganiseerd. Het was een 
idee dat van een aantal van 
onze leden kwam die iets 
speciaal voor Sint-Valentijn 
wilden doen. Samen met 
twee stagiaires hebben de 
leden de zaal versierd en 
wafels gebakken in hartjes-
vorm. Onze leden Alain en 
Youssef waren DJ’s met een 
playlist vol leuke en 
opzwepende dansmuziek. 
Stefan bracht ook 
microfoons mee voor de 
karaoke bar. Er was een 

heel leuke sfeer, iedereen 
danste mee! Kortom,  het 
feest was een groot succes. 

 
Kerstmarkt en 
Kerstfeest 
 
Aangezien Den Teirling 
voor velen  één grote 
familie is, zijn dit belangrijke 
momenten in het jaar.  
De kerstmarkt werd 
oorspronkelijk 
georganiseerd door enkele 
buren, Den Teirling en GC 
Elzenhof. Deze editie was er 
eentje zonder de buren. 

Toch werd het opnieuw een 
succesvolle activiteit die 
verbinding maakte met de 
‘Warmste week’ van Stu 
BRU waar we ook aan 
deelnamen. 
 
De jaarlijkse fuif 
 
Onze jaarlijkse fuif 
combineert plezier met het 
spijzen van onze kassa. Elk 
jaar een niet te missen 
activiteit voor iedereen die 
Den Teirling een feestelijk 
hart toedraagt.  
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Nieuw 

Veranderingen 
Den Teirling is een plek die constant in verandering is. Soms gebeurt dit doelbewust, soms heel 
spontaan en haast onopgemerkt. Het verhaal hieronder illustreert dit op een mooie manier. 

Het afgelopen jaar speelden er zich in Den Teirling een aantal gebeurtenissen af, waarvan we dachten 
dat ze los stonden van elkaar en zomaar toevallig in dezelfde periode voorkwamen. Wanneer we er 
even bij stil staan, merken we dat het misschien allemaal niet zo toevallig was. 

Een eerste gebeurtenis: 

In Den Teirling helpt iedereen mee met de taken die zich aanbieden (planten verzorgen, 
opruimen, bar of onthaal doen,…). Vaak is het onduidelijk welke taken er allemaal moeten 
gebeuren en daarom werden ze een paar jaar geleden opgelijst op het witte bord. Het was 
steeds een opgave om leden hierop te blijven wijzen. Vorig jaar kwamen er bovendien heel 
wat taken bij aangezien we het plots zonder poetsvrouw moesten stellen. Het witte bord 
was dus aan een remake toe. Waar we vroeger met een dagoverzicht werkten, kiezen we nu 
voor een weekoverzicht. De namen van al de leden blijven hierdoor een hele week zichtbaar, 
hetgeen motiverend werkt. En het overzicht van taken die niet dagelijks hoeven te gebeuren 
is nu ook zichtbaar. Heel regelmatig moedigen we de leden aan om hun steentje bij te 
dragen. Dit is een werk van lange adem.  

 Een tweede reeks gebeurtenissen: 

- Er zijn vaak mensen geïnteresseerd in Nederlandse conversatietafels. Het was een hele 
tijd geleden dat dit in ons aanbod van activiteiten werd opgenomen, voornamelijk door 
tekort aan teamleden. Begin vorig jaar bood een van de leden zich spontaan aan om deze 
conversatietafels te begeleiden. Zij doet dat voortreffelijk. Ze zoekt zelf de artikels bij 
elkaar, spreekt mensen erover aan, legt alles zeer duidelijk uit,…   

- Een paar maanden later stelde een lid op een ledenvergadering voor om lessen 
informatica te geven. Heel wat leden waren geïnteresseerd en schreven zich in. Waar we 
eerst dachten dat hij gewoon wat uitleg zou geven en vragen zou beantwoorden, blijkt hij 
zijn lessen echt grondig voor te bereiden. Ook dit atelier is een groot succes. Helaas 
kwam dit lid in een moeilijke periode terecht waardoor hij tijdelijk afwezig is. We hopen 
dat hij dit engagement terug opneemt wanneer hij terugkomt. De deelnemers zijn zeer 
lovend en het geeft hem veel voldoening.  

- Uilenspiegel kwam op bezoek om uitleg te geven over hun nieuwe werking in Brussel. 
Een van onze leden was heel enthousiast en is er sindsdien actief bij betrokken. De 
avondbijeenkomsten gaan nu regelmatig door in Den Teirling, zonder begeleiding. Ze 
draagt deze verantwoordelijkheid en heeft daarvoor ook de sleutel van Den Teirling 
gekregen.  

Bij de eerste gebeurtenis spoorden we leden aan om taken in huis op te nemen. Hiermee willen 
we op lange termijn een mentaliteitsverandering teweeg brengen: dat leden uit eigen initiatief taken 
uitvoeren.  
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De tweede reeks gebeurtenissen verliepen spontaan. De leden namen steeds vaker initiatief en 
voelden dat dit erg gewaardeerd werd door andere leden. Er heerst een samenhorigheidsgevoel dat 
veel verder gaat dan het louter komen deelnemen aan activiteiten.  

‘...Deze plek is van ons, wij nemen er verantwoordelijkheid voor op, dragen elk ons steentje bij, 
moedigen elkaar aan, …’. Dat is het gevoel dat momenteel heerst in Den Teirling en dat kunnen we 
alleen maar toejuichen.  

Zou het kunnen dat het regelmatig aansporen van leden om taken op te nemen een algemene 
mentaliteitsverandering in Den Teirling teweegbrengt, die ook het spontaan organiseren van 
activiteiten in de hand werkt? 

Naast deze structurele veranderingen zagen heel wat nieuwe activiteiten en projecten het daglicht in 
2018: 

• Nieuwe werkvorm van Kyvos (zie verder in dit jaarverslag) 
• Opstart van een video-atelier (zie verder in dit jaarverslag) 
• Voorbereidingen voor het theatertraject  (zie verder in dit jaarverslag) 
• Aanzet tot een fietsatelier (zie verder in dit jaarverslag) 
• Brainstorms, & repetities voor het muziekproject met Piet Maris van muziekgroep Jaune 

Toujours. 
• Aandacht voor meer verbinding tussen de vaste activiteiten via het project ‘Samen Aarden’  
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Tuinieren en ‘Meer / Minder & Goed’ wordt ‘Samen Aarden’ 
 
Ons tweede seizoen in de participatieve tuinen van Etterbeek (Nieuwelaan) verliep met vallen en 
opstaan. De zomer was zeer warm, de plantjes hadden dorst, de grote hitte maakte tuinieren bij 
momenten zeer moeilijk. Een collega kwam vanaf mei meedoen en ging op maandagen naar de tuin, 
wat voor een nieuwe dynamiek zorgde. We lunchten ter plaatste met ‘de vruchten’ uit de tuin. Voor 
sommige leden bleek de afstand naar de tuin moeilijk te overbruggen. We organiseerden ons zo dat 
we op maandagen een wagen ter beschikking hadden. Sommige leden gingen met de bus, sommigen 
op de fiets en de minst mobiele met de auto. Hierdoor namen meer leden deel aan de activiteit.  

Want uiteindelijk gaat het ook om ‘erbij’ zijn en een moment van rust en van de natuur genieten. 
Niet iedereen moet de handen uit de mouwen en in de aarde steken; zich in het zweet werken. We 
merken dat het ook voor onze tuinpartners ‘le Canevas’ en ‘les 3 Pommiers’, een uitdaging is om  
hun kwetsbaar publiek te motiveren om naar de moestuin te gaan. Nochtans, eens aanwezig in de 
tuin keren de leden met zoveel meer energie huiswaarts.  

Eind dit jaar hebben we het tuinproject grondig geëvalueerd en samen gevoegd met het 
‘duurzaamheidsproject’ dat al een tijdje meeging onder de noemer ‘Meer/Minder&Goed. Dit om het 
tuinieren een ruimere invulling te geven – het is meer dan enkel in de aarde wroeten – en ook om 
onze ‘gezonde reflex’ betere inbedding te geven in de wekelijkse activiteiten. Na een lang proces van 
brainstormen met de leden, werd het project omgedoopt tot ‘Samen Aarden’, waarin zowel de 
samenhorigheid als de link met de aarde zitten, maar ook het ‘wortelen’, het ‘aarden’ of gegrond zijn 
als persoon in deze wereld. Het is ook de bedoeling dat dit project deel uitmaakt van onze dagelijkse 
werking en dat we zoveel mogelijk verbinding maken met de verschillende activiteiten in Den Teirling 
(kookactiviteit , kruiden op het terras, schilder- en crea-atelier, keramiek, bricolage enz.). Onder 
impuls van stagiair Dries werd er ook gewerkt aan een fietsatelier, waardoor nog meer leden de kans 
krijgen om met de fiets naar de tuin te gaan. Op vraag van de leden zullen er ook meer 
fietsuitstappen gepland worden.  
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Videoatelier 
 
De voorbije jaren werden er in Den Teirling al een aantal korte filmpjes gemaakt. Regelmatig werden 
er hiervan vertoond op het festival ‘Images Mentales’ waar ze warm onthaald werden en vaak 
aanleiding waren voor een interessant debat. Films maken gebeurde tot nu toe tussen de andere 
activiteiten door. De idee om er een vaste en wekelijkse activiteit van te maken leefde al lang binnen 
Den Teirling.  
 
Begin 2018 komt een van de leden, met een scenario in de hand, vragen om samen een film te 
maken. Haar verhaal gaat over een grote bedreiging voor de mensheid, het einde van de wereld en 
vooral haar poging om ons allemaal te redden. Voor haar is het verhaal duidelijk geen fictie, voor ons 
wel en we vinden het moeilijk om een beslissing te nemen om met haar in zee te gaan. We willen 
vooral vermijden dat andere leden ook angstig worden. Het team beslist om dit avontuur toch aan te 
gaan op 2 voorwaarden: 
- Voorafgaand aan de film moet er een korte duiding gegeven worden.  
- We maken eveneens een reportage over het maken van deze film.  
Er wordt gedurende enkele weken hard gewerkt, er worden regelmatig repetities gepland en een 
teamlid neemt de regie op zich. Vier leden nemen een rol op en iedereen krijgt een mapje met de in 
te studeren teksten. Het wordt een intensieve periode waar we veel voldoening aan overhouden. 
Zowel de kortfilm als ‘the making of’ mogen er zijn. Op Images Mentale 2018 werden ze beiden 
vertoond, hetgeen tot een interessante discussie leidde. Images Mentales toont al jaren films van, 
voor en over mensen met een psychische kwetsbaarheid. Het was voor hen de eerste keer dat ze 
een film toonden die nog verder ging, namelijk gebaseerd op iemands (waan)ideeën. De 
verantwoordelijke van het festival sprak ons hierover aan. Zij vond dit erg leerrijk en wil Den Teirling 
graag betrekken bij een reflectiegroep over het festival. Zij willen dit soort experimenten heel graag 
een plaats geven tijdens de volgende edities. 
 
Ondertussen wordt er in Den Teirling hard gewerkt aan de voorbereiding van de voorstelling van 
het Cahier begin 2020. Ook daarvoor willen we een film over Den Teirling maken. Vandaar de idee 
om in het najaar met een wekelijks videoatelier te starten. 
 
Het atelier kende echter geen evidente start: het is vaak nogal individueel werken en dan haken 
mensen gemakkelijk af. Er moet dus dringend energie gestoken worden in het her-lanceren van dit 
atelier.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 32	

Bricoleren + aanzet naar het fietsatelier 
  
Veilig met de fiets door het verkeer: het is geen eenvoudige opdracht in Brussel. Er komt immers 
zoveel meer bij kijken dan enkel een helm en een paar frisse benen om met een veilig gevoel de fiets 
op te springen. Hoewel de meeste van de leden niet met de fiets komen, laten de momenten dat er 
een fietstocht georganiseerd wordt, toch zien dat veel leden zich hier maar wat graag voor 
inschrijven. Met dit gegeven in het achterhoofd wilden we aan de slag gaan voor de opstart van een 
fietsatelier. Het idee is om samen met de leden fietsen te herstellen om nadien te gebruiken voor 
onze fietsuitstappen. Vanuit dit opzicht lijkt het atelier dan ook een perfecte aansluiting te vinden bij 
de filosofie van Den Teirling. Door het samen met de leden uitzoeken van ‘hoe’ en ‘waarom’, 
ontstaan er nieuwe inzichten die het zelfvertrouwen vergroten. Een fiets stelt een persoon ook in 
staat om zelf richting te geven waar hij / zij naar toe wilt. 
Met deze twee aspecten voor ogen, zijn we beginnen zoeken hoe we dit atelier vorm kunnen geven 
en hoe dit een volwaardige plaats kan krijgen in het activiteitenaanbod. Na wat brainstormen bleek 
dat er wel logistiek bij kwam kijken om een volwaardig fietsatelier op te starten. Enerzijds, het 
materiaal dat nodig is om herstellingswerken uit te voeren en anderzijds de nodige ruimte om alles 
op te bergen. Al snel kwamen we op het idee tot het maken van een mobiele ‘Herstel’ en 
bricolagekast. Op dit moment bevindt het project zich in de fase van het uittekenen van de plannen. 
We hopen dat we binnenkort met veel trots dit atelier een volwaardige plaats kunnen geven in Den 
Teirling. Van start dus ! 
 

 
Opstart theatertraject 
 
Eind 2018 kregen we in Den Teirling bezoek van Stien Michiels. Zij is theatermaakster en wil graag 
een stuk met Den Teirling maken. In 2017 werkte ze aan een theatervoorstelling met Lila, partner in 
de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Via hen kwam ze bij ons terecht. Al van bij het eerste 
gesprek voelen we dat het goed zat. We hebben het al snel over een inclusief project omdat we dit 
een meerwaarde vinden voor beide partijen. De uiteindelijke voorstelling zal plaatsvinden begin 2020.   
Als titel voor dit project kiezen we ‘De Uitvinders’. We vinden dat uitvinders op een bijzondere 
manier naar de dingen kijken en in het leven staan en. Van mensen met een psychische kwetsbaarheid 
kan dit ook gezegd worden en daarom vinden we dit een mooi vertrekpunt. Het is nog niet zeker of 
het stuk ook daadwerkelijk hierover zal gaan want we willen er samen met de deelnemers een 
participatief proces van maken. 
Het wordt een jaarproject: de eerste 6 maanden komen we maandelijks samen om het geheel vorm 
te geven (brainstormen, uitproberen,…). Na 6 maanden is het de bedoeling dat we een scenario 
hebben en kunnen de wekelijkse repetities van start gaan. Deelnemers die niet willen acteren kunnen 
ook een andere taak opnemen (decor bouwen, techniek, kostumering…). Verschillende ateliers in 
Den Teirling zullen hierbij betrokken worden (muziek, crea, bricolage,…).  
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Kippen & Buurtovenproject Elzenhof 
 
Dit jaar zijn we in samenwerking met GC Elzenhof gestart met een kippenproject in de mooie tuin 
daar. Er kwam een origineel houten kippenhok naast de compost - in dezelfde stijl als de nieuwe 
houten klimtuigen voor kinderen achteraan in de tuin. Samen met de clubleden gingen we de kippen 
ophalen bij Nos Pilifs in Neder-over-heembeek en kregen ze, op democratische wijze, namen 
toebedeeld (Titi & Rousette). Het is een kleine wandeling naar de tuin van Elzenhof, die we met 
enkele deelnemers 2 à 3 keer per week ondernemen. Zo nemen we in één beweging de compost uit 
onze keuken mee - met een aparte bak met restjes voor de kippen. We komen meestal met een paar 
eieren terug die dan weer verwerkt worden in onze bakkerij. Zo is de cirkel rond (het ei ovaal). 

Ondertussen werd er ook een buurtoven gebouwd in de tuin (voor o.a. pizza bakken), tegenover de 
compost en de kippen. Dit geeft ons nog een extra reden om bij onze partner GC Elzenhof de tuin 
te gaan gebruiken! 
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Netwerk en vertegenwoordiging 
Deelname aan overleg geestelijke gezondheidszorg   

• Hermesplus Functie 3: een overleg met partners uit het netwerk rond rehabilitatie en herstel. 
Koen Weiss is er co-referentiepersoon voor de functie, samen met Samuel Quaghebeur van 
Le Canevas 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 (Koen Weiss)  

• BUDDYNAMIC, project bij CGG-Brussel is gehuisvest in Den Teirling. De coördinator 
neemt deel aan de teamvergadering in Den Teirling. Koen Weiss is lid van de  stuurgroep.  

• Vlaamse Vleugel binnen het Overlegplatform GGZ Brussel Hoofdstad (Koen Weiss)  

• 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 (Koen Daems)   

• Overleg en actiegroep Herstelacademie Brussel. Samen met PSC Sint Alexius en BW Jan de 
Wachter 

• SMES-B. Deelname aan een intervisie cyclus  met SMES-B. Dit is een intersectorale 
intervisiegroep rond de uitwisseling van visies en informatie en om het sectorale en 
intersectorale netwerk te versterken (met o.a. CAD, BW Brussel, Bapo-bood, Pag-Asa, 
OCMW Berchem, Tractor/Sint Alexius, CGG Brussel, Social streetwork,…) 

 
Clubhouse  
 
Na een succesvolle start staat Clubhouse Brussels sinds eind 2018 op stand by. Met behulp van 
Actiris werd een medewerker aangeworven om de werking beter te kunnen organiseren en 
ondersteunen. Zo werden o.a. de permanenties uitgebreid naar 3 momenten per week. Midden 2018 
is de medewerker ziek gevallen en werd er geen vervanging gevonden. Ook werd de locatie in de 
Lakensestraat te klein.  

In het eerste deel van 2018 hebben 25 mensen een traject gevolgd en kwamen er steeds meer 
mensen op de permanenties af. Er ontstond een capaciteitsprobleem.  

Perspectieven: in 2019 zal Clubhouse een herstart beleven. Voorlopig zullen de permanenties 
plaatsvinden in het Huis van de Mens. Er wordt uitgekeken naar een andere locatie.  

 

UilenSpiegel  

Ook in 2018 stelde Den Teirling haar infrastructuur ter beschikking en namen onze leden deel aan de 
verschillende activiteitenen van VZW UilenSpiegel.   
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Herstelacademie 

Vanaf de oprichting van de HerstelAcademie Brussel in 2017 was Den Teirling bij de organisatie 
ervan betrokken. De HerstelAcademie is een nieuw initiatief in het herstelgericht werken voor 
mensen met een psychische kwetsbaarheid. De HerstelAcademie biedt een leeromgeving aan waar 
mensen kunnen werken aan hun persoonlijk herstel. Het herstelproces wordt daarbij gezien als een 
uniek en dynamisch proces waarbij mensen, na een periode van ontregeling, de regie van hun leven 
terug in handen trachten te nemen en hun leven in al zijn domeinen opnieuw trachten vorm te geven 
op een voor hen zinvolle manier. Hierdoor slagen mensen er gaandeweg in om een verhaal van 
beperkingen om te buigen naar een verhaal van hoop, verbondenheid, zelfsturing en mogelijkheden.  
 
De HerstelAcademie voorziet in een modulair vormingsaanbod rond diverse onderwerpen. Dit 
vormingsaanbod is het resultaat van een samenwerking tussen mensen met professionele kennis en 
ervaringsdeskundigen en staat open voor iedereen die aan zijn herstel wil werken en voor naasten en 
hulpverleners. 
 
Omdat er veel creativiteit aanwezig is in Den Teirling plannen we voor het volgende schooljaar de 
ontwikkeling van een module rond het thema ‘op welke manier kan creativiteit je herstel(proces) 
ondersteunen?’ Leden van Den Teirling krijgen zo de kans om als ervaringsdeskundige hun kennis 
hierover te delen en te leren van de anderen. Naast het samen creëren van de module, kunnen ze 
ook de rol van trainer of student opnemen.  
 
Buddynamic, Buddywerking Brussel 

In 2017 kende Buddynamic een opmerkelijke groei. Het aantal koppelingen steeg dat jaar van 6 naar 
11. Deze groei blijft zich voortzetten in 2018 met een eindtotaal van 55 (kandidaat-) deelnemers, 45 
(kandidaat-)buddy’s en 18 koppelingen.  
 
Dagactiviteitencentrum Den Teirling is intussen een belangrijke partner geworden van Buddynamic. 
Het centrum biedt Buddynamic een veilige thuis. Deelnemers kunnen – in afwachting van een 
geschikte match – hier terecht voor ontmoeting en activiteiten. Leden van Den Teirling kunnen ook 
een beroep doen op de buddywerking.  
 
Het crea-atelier en de samen-lezen-sessies die mede begeleid worden door de coördinator van 
Buddynamic bieden deelnemers van Buddynamic en leden van Den Teirling de kans om elkaar te 
ontmoeten. Hier kunnen mensen ervaringen met elkaar delen en ontstaan spontaan vriendschappen. 
 
Volgend jaar willen we het crea-atelier en het samen-lezen openstellen via het gedeelde aanbod. Dit 
biedt nog meer kans op ontmoeting, uitwisseling en inspiratie. 
 

Den Teirling in het netwerk HERMESPLUS. 

Den Teirling (de coördinator) neemt als verantwoordelijke van de F3 functie (rehabilitatie – herstel – 
sociale inclusie), deel aan de maandelijkse bijeenkomsten van het Strategisch Comité Hermesplus.  
Het Gedeeld Activiteiten Aanbod  (GAA!) heeft eind 2018 definitief vorm gekregen en is begin 2019 
van start gegaan. Voorlopige deelnemers zijn: Ontmoetingscentrum Circuit,  Dagcentrum Thuis, 
Psycho-Sociaal Centrum Sint Alexius, CGG Brussel. Den Teirling was en is een belangrijke aanjager 
van dit project en zal het aanspreekpunt zijn voor deelnemers en deelnemende (alsook toekomstig 
deelnemende) organisaties.  
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Partners & Samenwerkingen 

  

• BW Festina Lente/BW Nieuwe Thuis/PSC Sint Alexius/PAAZ Jette/CCG Brussel: Stichtende 
leden.  

• BW Antonin Artaud/Antonin Artaud DGGZ/ BW Festina Lente/ BW Nieuwe Thuis: inzet 
personeel 

• Actiris: Personeel - Geco statuten 

• Overlegplatform GGZ Brussel: Artiestenparcours   

• CGG Houba, Antonin Artaud DGGZ, PVT Sanatia, Ontmoetingscentrum Circuit: Kyvos 

• GC Elzenhof: Vertegenwoordiging algemene vergadering (Koen Weiss) en allerlei 
samenwerkingen op cultureel gebied e.a. 

• Koning Boudewijn Stichting: Herstelpraktijken versterken (samenwerking en financiële 
ondersteuning) 

• Kenniscentrum WWZ: voor project ‘Herstelpraktijken versterken’.  

• G.L.C.I bvba: interne reorganisatie, intervisietraject 

• Cera: financiële ondersteuning keukenbenodigdheden (aankoop oven) 

• Uilenspiegel vzw: Den Teirling stelt lokalen beschikbaar, uitwisseling leden 

• Gemeente Elsene in het kader van het Nederlandstalig Cultuurbeleidsplan: Sans Soucis Living 
Stories, Meer/Minder en goed project, Kerstmarkt, Muziekproject met Piet Maris van Jaune 
Toujours (samenwerking en financiële ondersteuning) 

• Bulk:  Bio groenten en fruit 

• Canevas en Les 3 Pommiers: Tuinieren in Etterbeek (wordt Samen Aarden) 

• Dienst duurzame ontwikkeling gemeente Etterbeek (samenwerking moestuinproject) 

• Wijkhuis Chambéry (samen lezen, uitwisseling, openstellen van diensten,…) 

• VGC Sportdienst: sportmonitor en sportzaal voor de sportactiviteit 

• PVT Sanatia: gezamenlijke sportactiviteit 

• Citizenne: Culturele uitwisseling 

• Bibliotheek Sans Souci: Sans Soucis Living Stories (een wijkfeest) Samen Lezen (een 
leesproject) 

• Piet Maris (Choux de Bruxelles/Jaune Toujours). Muzikaal project met The Rolling Dice 
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Stages  

Eind 2017 maakten wij de balans op in het 
kader van ons stagebeleid. We hielden enkele 
brainstormsessies waarbij we aandacht 
besteden aan wat we willen bereiken door 
stages aan te bieden in Den teirling. In 2018 
werkten we rond volgende pijlers: 

• Evenwicht tussen “kijkstages” en 
“afstudeerstages”. 

• De kijkstage is een stage van 
gemiddeld een week. De Stagiair 
maakt kennis met de werking en loopt 
mee met enkele activiteiten 

• De afstudeerstage is gemiddeld tussen 
de 3 en 6 maanden. De Stagiair wordt 
geacht op het einde als ‘volwaardig’ 
teamlid te kunnen handelen. 

• We bieden 1 of 2 afstudeerstages aan 
en een ‘relatief’ onbeperkt aantal 
kijkstages 

• We gaan actief op zoek naar scholen, 
met een lichte voorkeur om de 
Brusselse student warm te maken. 

• Voor 2018 ontvingen we vooral 
studenten orthopedagogie. We 
zouden ook graag studenten 
maatschappelijk werk willen 
aanmoedigen om stage te lopen. 

• De betrokkenheid van de stagiair 
moet geprikkeld worden door de 
inzet van het team 

 

Stagiairs 2018 

We ontvingen twee stagiairs voor een 
afstudeerstage. 

Alejandro is student verbonden aan VSPW 
Gent (volwassenen onderwijs). De stage liep 
in het kader van zijn opleiding Graduaat in de 
Orthopedagogie. Hij liep voor een deel al 
stage eind 2017 en vervolgde deze in 2018. Hij 
organiseerde onder andere yoga-sessies, 
gezelschapsspelletjesnamiddagen en 
uitstappen. 

Dries is student verbonden aan de Erasmus 
Hogeschool Brussel . Zijn stage liep in het 
kader van de opleiding Bachelor in het Sociaal 
Werk. Dries was een waardevolle aanwerving 
in het kader van de herstructurering van de 
activiteiten. Hij startte onder ander een 
fietsatelier op. 

We ontvingen 1 student (Sarah) van de 
Odyssee hogeschool in Dilbeek voor een 
kijkstage. Een andere groep leerlingen van 
dezelfde hogeschool werkte een 
stageopdracht uit bij ons. 
 
 
Bezoek scholen 
 
Doorheen het jaar komen verschillende 
Brusselse scholen op bezoek om een dagje of 
meerdere dagen mee te lopen. Zowel voor de 
leerlingen als voor de leden is dit overwegend 
een boeiende uitwisseling. 
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Ervaring van een stagiair 
 
Bijna acht maand heb ik als stagiair deel mogen 
uitmaken van de dagelijkse gebeurtenissen in Den 
Teirling. Bij het schrijven van deze ervaring resten 
mij nog enkele weken tot ook weer deze ervaring 
achter de rug is. Een mooi moment dus om eens 
terug te blikken op deze periode. In het begin van 
deze stageperiode leekt het voor mij een 
uitgemaakte zaak waar Den Teirling voor staat. 
Als dagactiviteitencentrum was de kern van de 
zaak dan ook activiteiten. Gaandeweg ben ik tot 
besef gekomen dat Den Teirling zoveel meer is 
dan dat. Het is niet eenvoudig om de vinger te 
leggen op wat Den Teirling nu zo uniek maakt 
maar ik wil hieronder toch graag een poging doen. 
Beginnen doe ik met het team. Ik heb al op een 
aantal plaatsen stage gelopen maar nergens heb 
ik het contact gehad zoals met de teamleden in 
Den Teirling. Acht warme mensen die aan 
stagiairs een warm onthaal bieden. Hier geen 
hoge dunk of hiërarchisch karakter maar de kans 
voor stagiairs om volop gebruik te maken van het 
leerproces dat een stage beoogt te zijn. 

 
 
 
Wat ook meteen opvalt, als je hier voor de eerste 
maal binnenkomt, is de impact van de grote zaal. 
De bar, de zetels, de tafels, de kunstwerken aan 
de muur, de muziek op de achtergrond en nog 
zoveel meer. Het hele gebouw blaast creativiteit 
uit en dat is voelbaar. Een zeker gevoel van 
geborgenheid zal meerdere bezoeker zeker niet 
ontgaan zijn. 
‘Last but not least’, de leden. Een bont allegaartje 
van stuk voor stuk enorm sterke verhalen die aan 
Den Teirling zijn betekenis geven. Ik hoef hier niet 
flauw over te doen, bij momenten zijn er ook wel 
eens minder leuke dagen maar dat maakt de 
ervaring net duurzaam. Al deze aspecten bij 
elkaar zorgen voor de chaos en het onverwachte 
dat mij als stagiair dag in dag uit heeft doen 
bewegen. Uiteindelijk is het dat: Den Teirling 
beweegt, Den Teirling inspireert. 
Van Pierre achter de bar en Luc in de zetel tot 
Huguette in het atelier en Alain voor de pc. 
Allemaal uniek, allemaal Den Teirling. 
Bravo !  
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Interne keuken 
 
Team en Bestuur  
 
Vanaf februari 2018 verwelkomen wij Betty D’Haenens, die het team van Den Teirling komt 
versterken. Ditmaal niet als vervangster, maar met een halftijds contract van onbepaalde duur. 

Julienne Wyns is in 2018 met pensioen gegaan als directrice van het CGG. Zij heeft dan ook ontslag 
genomen uit de raad van bestuur. Wij willen haar ontzettend bedanken voor al haar jaren van inzet 
en het grote hart dat zij had (en nog steeds heeft) voor Den Teirling. Ann Geets (nieuwe directrice 
CGG) wordt tijdens de algemene vergadering van 28/11/18 voorgedragen en aanvaard als lid van de 
raad van bestuur.  

Onze poetsvrouw Alejandra de la Fuentez Suarez heeft in 2018 afscheid genomen van Den Teirling. 
Hartelijk dank Alejandra voor je inzet om van Den Teirling een propere plek te maken. 

Een oprecht en warmhartig  dankjewel aan alle teamleden. Zij zijn, samen met de clubleden, het hart 
van deze plek en zorgen ervoor dat Den Teirling een unieke plaats is. Een (t)huis van vertrouwen. 

Personeel: 

• Koen Weiss VT (coördinatie en administratie) 

• Luis Soto, 4/5 VTE (kookgroep, terras, database) 

• Yasko Deboodt VT (beeldend atelier en opvolging artistiek beleid en overleg, stage 
coördinator)  

• Koen Daems, VT (bricoleren, videoatelier, citytrip, uitstappen, theaterprojecten, 
tentoonstellingen, Kyvos)  

• Bas Ruyters, 7/10 VTE (patisserie, Samen Aardenproject, begeleiding The Rolling Dice, brood 
bakken, koken met restjes)  

• Atia BanoZaka HT (onthaal en ontmoeting, kookgroep, ondersteuning administratie, 
uitstappen)  

• Betty D’Haenens, HT (Samen Aardenproject, verbinding en ondersteuning activiteiten en 
ateliers intern en extern, coördinatie project ‘Herstelpraktijken versterken’ KBS )  

Aanvullend:   

• Drachko, muziekatelier op maandag en woensdag  

• Marleen Devos, keramiek  op maandag  

• Heide, Buddynamic, crea atelier en ‘Samen lezen’ 

• Jo Lesco,  zangatelier op dinsdag en koor op vrijdag  

Vervangingen 2018 

• geen vervangingen 
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Raad van Bestuur 

• Veronique Vercruyssen, voorzitter (PSC St. Alexius Elsene)   

• Julienne Wyns, ondervoorzitter (CGG-Brussel)  (afscheid RvB op 28/18/18) 

• Ann Geets (CGG Brussel) (voorgedragen op AV en aanvaard op 28/11/18) 

• 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 Souci)  

• Sigrid Vandeput  (Citizenne) 

In de algemene vergadering zetelen:   

• Alle bestuursleden   

• Patrick Janssens (DGGZ Antonin Artaud)   

• Viviane Piacenza (Lid Den Teirling) 

• Georges Delodder (Lid Den Teirling) 

 
Vormingen personeel 

Personeel: Intervisietraject onder leiding van Martine Van Obbergen (Global Learning Concept 
International, G.L.C.I bvba), teamdag (25/04/18), studiedag: Pascal Gielen ‘ De waarde van 
Cultuur’ (22/05/18) 

Koen Weiss: Opleiding groepsdynamica – managen van teams, door G.L.C.I bvba. (10 – 
12/10/18), Studiedag rond thema stigma bij mensen met psychische kwetsbaarheid, ‘Wij en zij 
voorbij’ 16/11/2018, PSC St.Alexius Elsene. 

Bas Ruyters: Trefdag ‘Outreachend werken in Brussel’ in de Pianofabriek georganiseerd door 
SAM – steunpunt Mens en Samenleving, CAW Brussel, Kenniscentrum WWZ en 
Samenlevingsopbouw Brussel (8/11/2018) -  Studiedag ‘Healing Burn-Out, Hypersensitivity 
And (Chronic) Fatigue’ door het Oost West Centrum vzw (30/11/2018) 
 
Stagairs Dries en Alejandro: Studiedag rond thema stigma bij mensen met psychische kwetsbaarheid, 
‘Wij en zij voorbij’ 16/11/2018, PSC St. Alexius Elsene - Trefdag ‘Outreachend werken in 
Brussel’ in de Pianofabriek georganiseerd door SAM – steunpunt Mens en Samenleving, CAW 
Brussel, Kenniscentrum WWZ en Samenlevingsopbouw Brussel (8/11/2018) 

Betty D’Haenens: Vormingstweedaagse ’Samen lezen’ (Gemeentelijke Bibliotheek Sans Souci), 
Vormingsreeks georganiseerd door Rencontre des Continents ‘Sociale en culturele diversiteit’: 
voeding, een thema om te ontmoeten en te mobiliseren. (7 vrijdagen - najaar 2018) 
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En hoe boeren we voort ? 
	
Toekomstperspectieven		

 
Het	is	doorheen	dit	hele	jaarverslag	naar	voren	gekomen.	Verbinding,	Inclusie	en	Bruggen	bouwen:	dit	
zijn	belangrijke	 sleutelbegrippen	die	we	 in	Den	Teirling	naar	de	 toekomst	 toe	nog	beter	 in	de	 verf	

willen	 zetten.	 Verbinding	 binnen	 Den	 Teirling	 tussen	 de	 teamleden	 en	 de	 leden	 onderling,	 en	

verbinding	 ook	 naar	 ‘buiten	 toe’.	 Verbinden	 is	 een	 werkwoord:	 verbinden	 moet	 je	 doen.	 Door	
daadwerkelijk	 op	een	open,	uitnodigende	wijze	naar	de	andere	 toe	 te	 stappen	en	actief	met	deze	

andere	een	gelijkwaardige	relatie	op	te	bouwen	kan	er	verbinding	ontstaan.	Verbinding	is	essentieel	

voor	het	zich	mens	voelen	en	om	deel	uit	te	maken	van	een	groep	/	van	de	samenleving,	alsook	voor	

het	groeien	als	mens.	

En	dan	is	er	ook	nog	het	verbinden	in	verschillen.	Onze	leden	en	teamleden	zijn	allemaal	divers.	Door	

dit	 ‘anders	 zijn’	 te	 aanvaarden	 en	 in	 dit	 anders	 zijn	 verbinding	 aan	 te	 gaan,	 worden	 verschillen	

overstegen	en	kan	er	een	gelijkwaardige	relatie	ontstaan.	Het	aanvaarden	van	de	andere,	zoals	hij/zij	

is,	op	basis	van	een	wederzijds	vertrouwen:	dit	is	één	van	de	hoekstenen	van	Den	Teirling.		

Ook	blijven	we	naar	de	toekomst	toe	inzetten	op	‘inclusie’.	 In	dit	jaarverslag	hebben	we	een	aantal		

voorbeelden	uit	de	doeken	gedaan	die	een	mooie	duiding	geven	van	ons	inclusieverhaal.	 Inclusie	is	

één	van	de	sleutelwoorden	in	ons	beleid	en	een	belangrijk	onderdeel	van	onze	werkingsmethodiek.	

Wel	zal	er	steeds	de	afweging	worden	gemaakt	in	welke	mate	inclusie	bijdraagt	aan	het	welzijn	van	

onze	leden.	Den	Teirling	blijft	in	de	eerste	plaats	een	veilige	ontmoetingsplek	met	een	breed	gamma	

aan	activiteiten	en	projecten	voor	mensen	met	een	psychische	kwetsbaarheid.	In	hoeverre	kan	deze	

plek	 worden	 opengesteld	 voor	 anderen	 zonder	 daarmee	 afbreuk	 te	 doen	 aan	 het	 huis	 van	

vertrouwen,	een	veilige	thuishaven	voor	de	leden.	Een	moeilijke	evenwichtsoefening	die	we	continue	

zullen	moeten	maken.		

‘Bruggen	bouwen’:	Den	Teirling	 is	samen	met	haar	team-en	clubleden	een	bruggenbouwer	naar	de	

maatschappij,	waar	onze	leden	zich	niet	(altijd)	thuis	voelen	en	aanvaard	worden.		

Vanaf	september	2019	gaat	het	GC	Elzenhof,	één	van	onze	lokale	partners,	dicht	voor	verbouwingen.		

Den	 Teirling	 wil	 haar	 deuren	 (en	 ruimtes)	 openstellen	 voor	 een	 aantal	 evenementen	 en	 lokale	

verenigingen	die	 actief	 zijn	binnen	het	 Elzenhof.	 Zo	hopen	wij	 de	werking	 van	Den	Teirling	bij	 een	

breder	 publiek	 bekend	 te	maken	 en	 de	 ontmoeting	 en	 uitwisseling	met	 de	 leden	meer	 kansen	 te	

geven.		

Door	verbinding,	 inclusie	en	bruggen	bouwen,	wordt	destigmatisering	ook	 in	de	hand	gewerkt,	wat	

voor	Den	Teirling	vanzelfsprekend	heel	belangrijk	is.	

En	wat	nog	meer?	

Na	de	interne	reorganisatie	in	2018,	zal	2019	het	jaar	worden	waarin	we	met	een	Cahier	naar	buiten	

komen,	waarin	o.a.	de	methodiek	en	de	werking		van	Den	Teirling	wordt	verduidelijkt.	Dit	Cahier	en	

nog	vele	andere	evenementen	 zullen	gepresenteerd	worden	op	20	 februari	2020	 voor	het	20-jarig	

bestaan	van	onze	vzw.	
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Belangrijke	vragen	die	gesteld	wordt	bij	het	maken	van	dit	Cahier	zijn:	

− Hoe	kunnen	we	onze	werking	en	methodiek	verduurzamen	en	consolideren,	met	de	garantie	

dat	we	organisch	kunnen	blijven	evolueren	zonder	gevaar	te	lopen	om	opgeslokt	te	worden	

binnen	een	groter	geheel?		

− Hoe	kunnen	we	onze	organisatie	verduurzamen	binnen	het	geestelijk	gezondheidslandschap	

van	Brussel?	

− Welke	plaats	eisen	we	op	binnen	de	vermaatschappelijking	van	de	zorg	?	

− Hoe	positioneren	we	ons	binnen	deze	grootstad	Brussel	waar	de	context	 steeds	verandert,	

waar	vereenzaming	meer	en	meer	toeneemt	en	de	nood	aan	verbinding	heel	belangrijk	is.	

Dit	 is	dé	uitdaging	waar	wij	de	komende	jaren	voor	staan	en	welke	we	met	volle	overtuiging	willen	

aangaan.	
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Den	Teirling	
	

Maesstraat	89	

1050	Brussel	

02/514	33	01	

	

Info@denteirling.be	

www.denteirling.be	

Den	Teirling	is	open	op:	

maandag:	 van			9u	tot	17u	

dinsdag:	 van	13u	tot	17u	

woensdag:		 van				9u	tot	17u	

donderdag	 van				9u	tot	17u	

vrijdag:		 van				9u	tot	17u	

Kyvos	
Waar:	Ontmoetingsplek	“Circuit”		

Circusstraat	48	
1000	Brussel	
0484/364682	

En	in	Den	Teirling	
	

Kyvos	is	open	op	maandag	van	17u	tot	20	u	

	

Colofon	

Werkten	mee	aan	dit	jaarverslag	

Atia,	Luis,	Dries,	Yasko,	Koen	Daems,	Bas,	Betty,	
Heide,	Koen	Weiss,	 Ilona,	Freya,	Caroline,	Marc,	
Hans,	Patrick,	Vivi,	Antonio,	Mieke,	Els.	

Lay-out	

Yasko	&	Koen	Weiss	

Eindredactie	

Betty,	Marijke	en	Koen	Weiss	

	


