
 Met jullie actie voor MFL dit jaar,
maakt u mee onze droom waar.

Hier bij ons, op Emiliushoeve, werken 32 prachtige mensen. Mensen met een verstandelijke 
beperking maar vooral mensen met bijzondere kwaliteiten!! Iedereen hier gaat op zoek naar 
zijn ambities en interesses en mogelijkheden. Sommigen hebben veel ondersteuning nodig, 
anderen kunnen zeer zelfstandig werken.

Voor iedereen is het belangrijk om van betekenis te kunnen zijn, deel uit te maken van de 
maatschappij, ook voor mensen met een verstandelijke beperking.

Ons werkaanbod is dan ook enorm veelzijdig. Van het verzorgen van landbouwdieren tot het 
meehelpen in de verbouwing en renovatie van OCMW woningen. Een hele klus.

De overheid voorziet wel personeelsmiddelen voor de ondersteuning maar er bestaat geen 
enkele vorm van subsidie voor de infrastructuur. Deze brief is dan ook een vriendelijke vraag 
naar hulp. Mochten jullie 't overwegen om met jullie team een actie op te zetten via MFL,
dat zou fantastisch zijn.

Er zijn 2 belangrijke projecten die we héél héél graag 
zouden willen waarmaken, maar waarvoor we jammer 
genoeg geen financiële middelen hebben.

Het rolstoelpad op de hoeve

Dit project hebben we al eens eerder ingediend in 2013 en van die steun hebben we al een 
belangrijk rolstoelpad kunnen aanleggen!!! Super super fijntjes, ze wordt heel veel gebruikt.

Maar heel graag zouden we nu ook een pad willen aanleggen vanuit de hoeve naar onze 
koeienstal en naar de kleine dierenweide.

Het vervangen van het (asbest) dak van onze werkloods

We hebben al een groot deel van het dak vervangen maar ons geld is op en daardoor kunnen 
we niet verder doen met de noodzakelijke verbouwingen.

Het nieuwe dak plaatsen…. dat kunnen wij zelf!!! Maar het oude asbesthoudend dak moeten 
we laten verwijderen door een gespecialiseerde firma.. en dat is duur.😩

De loods is van groot belang voor de Emiliushoeve. Het dient voor onze landbouwactiviteiten 
en is dus een belangrijke (leer)werkplaats voor onze deelnemers. Via een praktische scholing 
hebben al vele deelnemers de weg gevonden naar het reguliere arbeidscircuit en kunnen 
ze via het statuut begeleid werk/arbeidszorg meedraaien en hun steentje bijdragen in het 
maatschappelijke leven. Het is bijzonder belangrijk om van betekenis te kunnen zijn voor 
iedereen!

http://dewarmsteweek.stubru.be/goededoelen/baubo

Wij hopen uit de grond van ons hart dat uw bedrijf een actie wil opzetten via M4L ten voordele 
van onze droomprojecten.

Alvast erg dank!! En steeds meer dan welkom voor een bezoekje en een koffieke... 

www.emiliushoeve.be
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