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Zemst / Eppegem -  

Zeven jaar geleden ging in Eppegem Villa Clementina van start. Katia Verhaeren, Mieke De 

Strooper en Katleen Ballon gaven hun eigen concept voor een inclusieve kinderkribbe vorm. 

Het boek dat ze daarover altijd wilden maken, is er nu. Lut Buyck stelde het samen en 

Martine Du Bois kleurde het in met illustraties. 

“Na een spannende start met de prangende vraag of het ons wel zou lukken, kunnen we nu 

zeggen dat Villa Clementina ‘alive-and-kicking’ is”, zegt Katia Verhaeren. “Er is de zorg 

voor een kwalitatieve opvang, het sociaal ondernemen, de zorg om financiële middelen te 

genereren… Maar er zijn ook de dagelijkse taferelen die recht naar het hart gaan. De 

wondertjes die zich letterlijk voor onze ogen afspelen. De ontroering van ouders, 

medewerkers, vrijwilligers die aan den lijve ondervinden hoe goed de kindjes het doen.” 



Doen we het goed? 

“Je stelt het voortdurend in vraag: ‘Doen we het goede en doen we het goed’”, zegt Katia 

Verhaeren. “Ook hier geldt ‘meten is weten’ en daarom voerden we een onderzoek om onze 

methode te meten en om de maatschappelijke impact ervan te kunnen inschatten.” 

(lees verder onder de foto) 
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Wetenschappelijk onderzoekster Kristien Hermans werd twee jaar geleden met die studie 

belast. Met vragenlijsten en focusgroepen werd bij vijfenzeventig mensen gepeild naar wat 

Villa Clementina voor hen betekent en waar de meerwaarde ligt. Twintig ouders, 

personeelsleden, vrijwilligers, stagiaires, bestuurders, kinderen en sterkhouders namen deel 

aan het onderzoek. Met hun getuigenissen gingen vrijwilligsters Lut Buyck en Martine Du 

Bois aan de slag om een boek te maken, dat voor iedereen toegankelijk is.  

Bloemlezing 

Het werd een mooi geïllustreerde bloemlezing van de wondere wereld van Villa Clementina. 

Een cadeau-idee en een een bron van inspiratie voor zorgverleners die met inclusie aan de 

slag willen. 



(lees verder onder de foto) 
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“We beseffen maar al te goed dat niet iedereen meteen de beschikking heeft over een domein 

zoals het onze om een inclusieve kinderopvang op te starten”, zeggen de initiatiefnemers. 

”Dat is ook niet de basisvoorwaarde. Het belangrijkste zijn de motivatie en de durf om te 

springen.” 

Lut en Martine zijn blij om deel uit te maken van dit mooie verhaal. ”Gelukkig om te mogen 

meebouwen aan een betere wereld waar er plaats is voor iedereen.” 

Tekort aan middelen 

Zoals alle vzw’s kampt Villa Clementina met een tekort aan werkingsmiddelen. Jaarlijks moet 

de vzw op zoek naar 90.000 euro of één vierde van de nodige middelen. Daarom openen ze 

een online webshop waar het boek, confituur van eigen fabricaat, honing, wijn en andere 

producten te koop aangeboden worden. Van 13 november tot 31 december is er ook een 

tijdelijke Villa Pop Up shop aan de Brusselsesteenweg 143 in 1980 Eppegem, waar dezelfde 

producten te koop zullen zijn. 

Het boek kwam er met de Standaard Uitgeverij en kost 20 euro. 


