
Aanbod
"De Hoeve" is een ontmoetingsplaats voor 
mensen met een verstandelijke beperking 
die zich aangetrokken voelen door de 
natuur. De activiteiten zijn afgestemd op 
de interesses en noden van onze gasten.

• Rondleidingen voor scholen
• Teambuilding voor bedrijven
• Boerderijfeest

Sponsor ons
De boerderij is geen commerciële 
organisatie. Wij zijn een onderdeel van 
verschillende vzw's die inzetten op de 
zorg voor personen met een beperking. 
We verkopen wel op beperkte schaal 
hoeveproducten (brood, appelsap, dieren), 
maar dit volstaat niet om onze werking het 
jaar rond te financieren.

Contact
Lostraat 175, 1760 Roosdaal 

053/64.66.66 
de.hoeve@mpc-sintfranciscus.be 

www.dehoeve.org 
Facebook: De Hoeve (@dehoeveMPC)

De Hoeve
Zorgt

De Hoeve
Zorgt

• De dieren voederen en verzorgen
• Oogsten van vruchten uit onze 

boomgaard en velden (noten, appels, 
peren, mais, bieten, ...)

• Brood bakken in de houtgestookte oven
• Paardrijden

VOORBEELDEN

WAT HEBBEN WIJ NOG TE BIEDEN 

We rekenen dus voor een belangrijk 
deel op de steun van onze sponsors. 
Wil je zelf een bijdrage leveren of ons 
praktisch of financieel ondersteunen? 
Aarzel dan niet om ons te contacteren.

SPONSORREKENING 
IBAN: BE34 0014 1994 3590 
BIC: GEBABEBB 
VERMELDING: boerderijproject (fiscaal 
attest vanaf €40)



Het boerderijproject "De Hoeve" is een 
initiatief van:

Vrijwilligers gezocht

Weet je met je vrijetijd geen blijf? 
Vertoef je graag in de natuur en tussen 

de dieren? 
Ben je een handige Harry? 

 
WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR JOU! 

Kilometervergoeding 
Vrijwilligersverzekering

Het 
boerderijproject

Onze boerderij is een plek waar mens en 
dier in een natuurlijke omgeving worden 
samengebracht. Werken op de boerderij 
en/of vertoeven in de natuur kan heilzaam 
werken. Het stressniveau verlaagt, terwijl 
het geluksgevoel stijgt. Dat is wat we 
dagelijks merken en het is tevens één van 
onze belangrijkste doelstellingen.

Doelgroep
"De Hoeve" is een boerderijproject dat tot 
stand kwam door de samenwerking tussen 
2 zorgvoorzieningen en een school voor 
buitengewoon onderwijs. Onze doelgroep is 
dan ook zeer divers en bestaat uit kinderen, 
jongeren en volwassenen met een licht tot 
ernstig verstandelijke beperking. Daarnaast 
zijn eveneens buurtbewoners, familieleden 
of andere betrokkenen steeds welkom. 
 
Binnen de context van een boerderij willen 
we kinderen, jongeren en volwassenen 
met een verstandelijke beperking de 
kans bieden deel uit te maken van een 
"natuurlijk" gebeuren. Hierbij vertrekken 
we vanuit het geloof in groeikracht van 
jongeren en het recht op zelfbepaling van 
volwassenen.

We willen dat de boerderij 
een plek is  waar mensen zich 

goed voelen

Contact met de natuur staat 
centraal

• MPC Sint-Franciscus
• VZW Scholen Sint-Franciscus
• Zonnelied VZW
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