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Voorwoord  

Beste lezer, sympathisant van de Kruiskenshoeve 

 

Ons jaarverslag heeft lang op zich laten wachten. Maar wat een jaar is 2020 geweest!  

Met een nieuwe ploeg en veel frisse moed zijn we het jaar ingevlogen. Tot we net zoals u en 

velen in maart werden verrast, overvallen, overrompeld door –het ondertussen moe 

gehoorde- corona. Voor een kleine VZW als de Kruiskenshoeve met een nog steeds 

stijgende vraag was het een enorm uitdaging om het aanbod telkens af te stemmen op de 

steeds wijzigende maatregelen. We hebben de werking aangepast, stilgelegd, terug 

opgestart, opnieuw aangepast enz… We hebben wekelijks, dagelijks gewikt en gewogen. 

Er is zoveel wat we in het voorbije jaar hebben moeten missen: de jongeren in de eerste 

plaats, maar ook bezoek van anderen, de gezellige eetmomenten in de studio, het spel in 

Sente, de jaarlijkse opendeurdag, de initiatieven voor de warmste week,… 

Maar dan is er ook weer die rode draad: corona of geen corona, men vindt de weg naar de 

Kruiskenshoeve! Jongeren blijven nood hebben aan een plek om op adem te komen. De 

vraag naar dagbesteding en time-outs bleef (ondanks de tijdelijke ‘sluiting’) ontzettend 

hoog.  

We kunnen jullie in dit jaarverslag niet om de oren slaan met allerlei nieuwe initiatieven en 

verrassende activiteiten maar stellen samen met u vast dat de Kruiskenhoeve van 

onschatbare waarde blijft voor onze jeugd. En wees gerust: we halen de schade in 2021 

zeker en vast in (al gehoord van ‘zinvol geplukt’ of van de ‘pop-upbar’ of…?). Dat lezen jullie 

ongetwijfeld in een volgend jaarverslag.  

Onze deuren zijn altijd open en verwelkomen jullie altijd graag op de Kruiskenshoeve! 

Veel leesplezier 

Robert en Tine 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Voorstelling project en medewerkers 

 

De Kruiskenshoeve is een kleinschalige boerderij te midden van de velden in Sint-Laureins, 

nabij Eeklo in het Meetjesland. In de Kruiskenshoeve ligt de nadruk op rust. In de 

plattelandsomgeving, ver van alle drukte van de voorziening, leven op het ritme van de 

boerderij bij de dieren en bij de warmte van de haard, even weg van de wereld van de 

hulpverlening. De levens- en werkervaringen door mee te doen, mee te werken kunnen 

hulpmiddelen zijn bij het herwinnen van perspectief en het(opnieuw) in beweging komen. 

 

Ons aanbod bestaat uit twee vormen: Time-out en Alternatieve dagbesteding 

 
                                    Time-out                                       Alternatieve Dagbesteding 

 

Een actieve rustperiode voor  

wanneer de begeleiding in een 
voorziening dreigt vast te lopen, 
gedurende maximaal 5 dagen. Zowel 
de jongere als de voorziening krijgen 
de tijd om eens alles op een rijtje te 
zetten. Ze krijgen de ruimte om stil te 
staan bij hoe het nu best verder kan. 

 

 

 

 

jongeren tussen 10 en 18 jaar 

 

Door het contact met de natuur, 

de rustige omgeving en het 

samen werken op de hoeve, hopen 

we bij de jongeren iets los te 

maken en hen letterlijk en 

figuurlijk in beweging te krijgen. Je 

merkt dat jongeren door verandering 

van omgeving anders gaan reageren. 

Het ervaringsgericht leren staat 

centraal. De jongeren worden zoveel 

mogelijk betrokken bij de 

dagdagelijkse karweien, die zeer 

uiteenlopend en seizoens- gebonden 

zijn. Ze kunnen vertellen dat ze 

meegeholpen hebben om het 

eindresultaat te verkrijgen. Deze 

succeservaring geeft zelfvertrouwen! 

 

 

 

Scholen, voorzieningen en projecten 

indien samenwerkingsovereenkomst. 

 

 

WAT: 

WIE: 

HOE: 

AANMELDEN: 

Een actieve daginvulling als er niet 

meer kan worden deelgenomen 

aan de reguliere dagbesteding 

omwille van een probleemsituatie, 

schorsing,… Of een 

heroriënteringsproject ( dit is bv. 1 

dag Kruiskenshoeve naast 4 dagen 

school; een oplossing voor wie zich 

niet thuis voelt op de 

schoolbanken). 

 

Jongeren tussen 10 en 18 jaar 

De jongeren worden op een 

gelijkaardige manier behandeld, 

ongeacht ziektebeeld, (probleem-

)gedrag, geschiedenis. Er wordt 

gekeken naar wat de jongere NU 

kan en diens vaardigheden en 

talenten worden aangesproken 

tijdens het samenwerken aan de 

taken op de hoeve. Als de 

jongeren zelf iets voorstelt (bv. 

Vogelhuisje bouwen, soep 

maken,…) dan wordt dit zeker 

toegejuicht. De nieuwe omgeving 

kan terug perspectieven bieden en 

leidt vaak tot een betere 

zelfreflectie. Ook open voor een 

voorziening/klas, samen met 

begeleider, die in dit geval de 

taken coördineert. 

 

Scholen, voorzieningen, projecten, 

ouders indien 
samenwerkingsovereenkomst. 



MEDEWERKERS 

 

                           

 

                  

Projectleider en                              Halftijdse                    Halftijdse 
Initiatiefnemer:                             werknemer:                         werknemer: 

   Robert    Annemie          Kobe 

 

 

Samenstelling:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijeenkomsten:   20 januari, 13 april, 6 juli,  

18 augustus, 10 november 

Algemene vergadering: 18 augustus 

Taken:   

 

 

 

 

 

Raad van Bestuur Pedagogische Werkgroep 

Robert Accoe 

Riet Deleu (penningmeester) 

Tine Van Wouwe (voorzitter) 

Arnold Pauwels (ondervoorzitter) 

Stefaan D’Hoore 

Franky D’Oosterlinck 

Wendy Verspeelt 

Luc De Backer 

 

Joachim Lambert 

Johan Vekeman 

Joke Ost 

Joke De Lentdecker 

Robert Accoe 

Bram Vermeulen 

Tommy Vermeire 

Opvolging vorige vergadering 

Financiële opvolging van het project 

Sponsors, fundraising, acties 

Voorbereiding van activiteiten 

Visiebespreking en 

toekomstperspectieven 

Inhoudelijke uitwerking van het 
project 

Knelpunten in de werking 
aanpakken 

Casussen bespreken 

Ondersteuning van de medewerkers 

Samenwerking met de 

samenwerkingspartners evalueren 
en bijsturen 

27 januari, 2 maart, 14 september, 17 

december 

17-12 

 



Samenwerkingspartners 

Als kleinschalig en niet gesubsidieerd privé-initiatief kan de Kruiskenshoeve slechts  

een beperkt aanbod creëren, waardoor ervoor werd gekozen om met een aantal 

partners een samenwerkingsverband af te sluiten. Het is bijzonder waardevol als 

deze partners via overleg over jongeren mee nadenken over de werking en de toekomst 

van het project. Suggesties en ideeën over de werking worden in de mate van het mogelijke 

doorgevoerd. 

 

Samenwerkingspartners sluiten een samenwerkingsovereenkomst af met de 

Kruiskenshoeve en betalen het jaarlijkse lidgeld. In 2019 kenden we een samenwerking 

met een 40-tal (voorzieningen, scholen, CLB’s) verspreid over heel Vlaanderen. Deze 

zijn: OC Nieuwe Vaart, VZW Steevliet, VIBO Leieland, VZW Lionshulp, jeugdzorg VZW, 

Martens Sotteau VZW, Jeugdhulp Don Bosco, VZW Apart, VZW Ter Wende Espero, VZW 

Oranjehuis, K.S.O. Edugo Lochristi, St-Gregorius, VZW De Steiger, OOOC Luein, De 

Sleutel, Hof ter Welle, Capelderij, Sassepoort, VZW Stappen, HTISA De Rotonde, Blij 

Leven, MFC Sint-Jozef/Styrka, P.C. Gent-Sleidinge, Centrum jeugd en gezin, VZW Lejo, 

VZW Fata Morgana (Bert Carlier), VZW Binnenstad, VZW Lia de Knoop, Pedagogisch 

Centrum Wagenschot, VZW Hagewinde, ’T Vurstjen, Don Bosco school, CLB De Klaver, 

Ondersteuningsnetwerk NEON, Ruyskensveld, MPC Sint-Franciscus, PTI Eeklo, VZW De 

Kade, Mirzar De Kantel, AZ Alma, KTA Gito Groenkouter, GBS Basisschool Sleidinge, VZW 

De Patio, Obra/baken 

 

Nevenactiviteiten 

 

Naast de dagelijkse werking op de Kruiskenshoeve engageert Robert Accoe zich op 
verschillende domeinen: soms lokaal, soms op beleidsniveau, soms bescheiden, soms voor 
een groot publiek. Zo organiseren we ook met onze jongeren activiteiten op verplaatsing. 

 
 Activiteiten in de regio o.a. zwerfvuilacties of Huysmanshoeve of 

natuurpunt Zonnebos 

 Veel gesprekken met en bezoeken van (potentiële) stagiairs, vrijwilligers, 
directies, studenten, leerkrachten, scholen,... 

 Ook met mensen die info komen vragen om zelf een dergelijk project op te 
starten. 

 Lezingen geven en studiedagen verzorgen. 

 Beleidsondersteunende adviezen formuleren, vergaderingen en denktanks 
bijwonen en input geven (vb. Kinderrechtencommissariaat,...) 

 Rondleidingen geven op de hoeve aan al wie er interesse in heeft 
 Deelname aan feestelijke evenementen van partnerorganisaties 
 Zorgend aanwezig zijn in de buurt en netwerken 

 

 

 

 

 



CIJFERS 

1. AANTAL per GESLACHT 

 

Onderstaande tabel en grafiek toont het aantal jongeren (per geslacht) die per 

maand komen naar De Kruiskenshoeve, zowel voor alternatieve dagbesteding als voor 

time-out. 

Over het algemeen kunnen we zien dat er vooral jongens naar De Kruiskenshoeve 

komen. 

 

Opmerkingen: 

 Dezelfde jongere kan verschillende keren opgenomen zijn in de tabel. 

 Er zijn meerdere jongeren per dag aanwezig. 

 Vanaf april waren er corona-maatregelen van kracht. 

 

 
jan feb ma apr mei juni juli aug sept okt nov dec 

Jongen 15 17 16 0 3 7 10 10 9 13 15 11 

Meisje 2 3 2 0 0 0 1 2 3 1 2 2 
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2. AANTAL per VERBLIJF 

 

Onderstaande tabel toont hoeveel jongeren er bij ons langskwamen voor een 

alternatieve dagbesteding of voor een time-out. 

 

Opmerkingen: 

 Indien een meisje op time-out komt( met overnachting!)verblijft zij bij de     

          buren Linda en Patriek of komt er een vrouwelijke begeleidster mee. 

 Vanaf april waren er corona-maatregelen van kracht. 

 

 

 
jan feb ma apr mei juni juli aug sept okt nov dec 

Alternatieve 
dagbesteding 

12 15 14 0 3 7 7 7 9 12 12 11 

Time-out 5 5 2 0 0 0 4 4 3 2 5 2 

 
 

 

3. AANTAL per LEEFTIJD 

 

In dit cirkeldiagram wordt duidelijk welke leeftijd het meest aanwezig is binnen De 

Kruiskenshoeve. We merken dat de leeftijd tussen 11 en 17 jaar het meest 

aanwezig is. 

Hoewel er een leeftijdsgrens van 10 jaar vooropgesteld is, werden er dit jaar 4 

time-outs aangevraagd voor een jongere van 8 jaar en 1 time-out voor een 

jongere van 7 jaar. 

 

Opmerkingen: 

 Dezelfde jongere kan verschillende keren opgenomen zijn in de tabel. 

 Er werd geen rekening gehouden met verjaardagen. De leeftijd slaat op het 

moment van aanmelding. 
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4. 2020 vergeleken met 2019 

 

In onderstaande tabellen hebben we een vergelijking gemaakt met vorig jaar. 

We hebben de vergelijking gesplitst tussen AD (Alternatieve dagbesteding) en TO 

(Time-out). 

Dankzij deze cijfers wordt ook het effect van corona in beeld gebracht. 

 

2019 jan feb ma apr mei juni juli aug sept okt nov dec 

AD 15 18 23 20 21 18 8 11 9 14 17 17 

TO 4 5 3 7 6 6 4 4 6 7 4 7 

             

             2020 jan feb ma apr mei juni juli aug sept okt nov dec 

AD 12 15 14 0 3 7 7 7 9 12 12 11 

TO 5 5 2 0 0 0 4 4 3 2 5 2 
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5. REDEN VAN AANMELDING 

 

 
 

De Kruiskenshoeve wordt voor velen gezien als een toevluchtsoord waar rust 

gevonden kan worden. 

Heel vaak wordt het vinden van rust gekoppeld aan het stilstaan bij bepaald 

(negatief) gedrag die zich voordeed. 

Vaak vloeit dit gedrag voort uit verveling, eenzaamheid, verdriet, druk of wanneer 

jongeren eens nood hebben aan een andere omgeving. 

 

Jongeren leren binnen deze andere omgeving op een zinvolle manier samenwerken 

in groep. Zo vinden jongeren op een gezonde manier mentale rust en zijn ze op 

het einde van de dag moe, maar voldaan.  

 

 

 

 

 



6. ERVARING VAN DE TIME-OUT VOOR DE JONGEREN ZELF  

 

 
Voor ons staat de jongere centraal. Het project werd immers in het leven geroepen om 
de jongeren op te vangen en om rust te bieden. Hierdoor wordt ons project en de 
uitwerking ervan dan ook het best geëvalueerd door die gebruikers. 

In 2012 introduceerden we een formulier om de jongeren zelf te bevragen bij afronding 
van hun time-out op De Kruiskenshoeve. De bevraging wordt aangeboden aan de 
jongere maar is geen verplichting. Als de jongere geen zin heeft om het in te vullen, dan 
wordt deze keuze gerespecteerd. 

Uit bovenstaande woordenwolk kunnen we duidelijk zien dat de jongeren het 

vooral tof vinden in De Kruiskenshoeve. Op de 2de plaats staat rust, gevolgd door 

‘chill’ op de 3de plaats. 

 

Hieruit kunnen we afleiden dat het doel van De Kruiskenshoeve hier zeer nauw bij 

aansluit. Er wordt op een toffe, zinvolle manier rust geboden. 

7.  


