
  

 

We bouwen verder aan een inclusieve toekomst  

    

  

 

2021, een historisch jaar voor Toontjeshuis 

Een dik jaar geleden ging de bouw van start in Boom, een steenlegging die 

veel andere zaken in gang zette. In deze nieuwsbrief geven we graag een 

overzicht van wat er momenteel allemaal aan het bewegen is bij Toontjeshuis. 

Dat er veel beweegt is zeker, dat het spannend is nog meer.  

  

Boom  

Wij noemen het wel meer dan eens 'the proof of the pudding', maar dat die pudding er 

stilaan erg goed begint uit te zien bewijzen de beelden hieronder. De laatste maanden 

maakte niet enkel de bouw heel wat vorderingen maar ook de 'oudergroep'. Onder 

begeleiding van Toontjeshuis en Pegode, onze geprefereerde zorgpartner, konden ze 

heel wat stappen zetten het afgelopen jaar. Ondanks dat vergaderen alles behalve 

eenvoudig was, is het groepsgevoel meer dan ooit gegroeid. Niet enkel ouders sluiten 

aan bij deze vergaderingen maar ook enkele toekomstige bewoners zelf, wat de groep 

alleen maar sterker maakt. De groep is momenteel met een 6tal toekomstige bewoners 

en nu alle fundamenten duidelijk zijn, zal er in februari een oproep gebeuren om de 



 

groep uit te breiden.  

 

Binnen enkele weken zou de bovenste bouwlaag af moeten zijn. Hopelijk kunnen we 

na de zomer ter plaatse klinken op de opening van het eerste Toontjeshuis!  

 

 

  

 

  

 

Sint-Niklaas 

Begin december kregen we het goede nieuws van de Stad Sint-Niklaas voor de 

vergunning. Nog even afwachten, maar we hopen in het eerste kwartaal van 2022 te 



 

kunnen starten met de bouw.  De groep ging onder begeleiding van Vesta vzw al een 

gans traject en hun moed is te bewonderen. Dit harde werk loont want het huis raakt 

stap per stap vol. Het Toontjeshuis heeft een ideale ligging binnen de stadskern met 

heel wat groen en enkele andere faciliteiten binnen handbereik.  

 

Ondertussen verenigde de oudergroep zich in een vzw: Ding Dong. Met deze naam 

willen ze het volgende benadrukken:  

Ding Dong.. het geluid van welkom, thuis, vrolijk, openheid, toegankelijkheid. Ding 

Dong klinkt positief en straalt energie uit. Ding Dong straalt harmonie, eenheid en 

samenhang uit. En niet onbelangrijk, Ding Dong is gemakkelijk en leuk voor de 

toekomstige bewoners! 

Ze lanceerden vorige maand een wijnverkoop om al wat middelen te verzamelen en 

die was meteen een schot in de roos.  

 

 

  

 

  



 

 

Varsenare 

Deze zomer kregen we het goede nieuws vanuit Varsenare dat de erfpacht gegund 

werd voor het Toontjeshuis. Het huis zal gebouwd worden naast de site van Licht en 

Liefde en kadert in een prachtig groen decor. Het zal Huis Snello vzw zijn die zijn intrek 

neemt in het Toontjeshuis. Momenteel zijn er 3 kandidaat bewoners en na nieuwjaar 

gaan we op zoek naar uitbreiding. In september gingen we reeds met z'n allen én 

onder het toeziend oog van de burgemeester de site feestelijk inwijden.  

 

Huis Snello bewees al meerdere malen dat ze een actieve groep zijn die van 

aanpakken weten. Zo organiseerden ze reeds 2 succesvolle cavabar-weekends en 

een quiz. Dat Jabbeke hen stilaan begint te kennen is zeker.  

 

 

  

 

  

 

Moerkerke  



 

Het was geen eenvoudig jaar voor de groep van Toontjeshuis Moerkerke. In 

september 2020 overleed Dré, één van hun toekomstige bewoners, onverwacht. In 

plaats van bij de pakken te blijven zitten, werden heel wat pakkende eerbetonen aan 

Dré georganiseerd. Het Toontjeshuis zou er komen en Dré zal hier absoluut ook een 

symbolisch plaatsje in krijgen. De toekomstige bewoners zijn nog iets te jong en 

werken samen toe naar de opening van hun Toontjeshuis in 2025. 

 

Na een eerste succesvolle editie van 'De Warmste Rute', waarbij heel wat ramen in 

het Brugse landschap werden beschilderd, staan ze er dit jaar opnieuw. Het huis werd 

ondertussen omgedoopt tot vzw Gedreven. De naam staat niet enkel voor de 

drijfkracht van de groep om de wereld niet te nemen zoals die is, het is ook een hele 

mooie knipoog naar Dré zelf.  

 

 

 

  

 

 

We bouwen verder...  

Naast bovenstaande huizen hebben we nog heel wat andere plaatsen waar we als 

Toontjeshuis willen landen. Binnenkort hopen we gans Vlaanderen te laten 

kennismaken met Toontjeshuis. Ook in Lommel, Gent, Brugge, Lubbeek, 

Dendermonde en Vleteren zetten we voet aan wal.  

 

We houden jullie sowieso op de hoogte!  
 

 

 

 

 

Help jij mee verder bouwen?  



 

Voor de werking van onze toekomstige huizen zijn alle duwtjes in de rug meer dan 

welkom. Je kan opteren om Toontjeshuizen in het algemeen te steunen of kiezen voor 

een specifiek Toontjeshuis. Hieronder vind je een overzicht. We willen jou alvast namens 

Toontjeshuis en alle toekomstige bewoners heel erg bedanken!  

 

Voor elke gift vanaf 40 euro dit jaar ontvang je via de Koning Boudewijnstichting in het voorjaar '22 

een fiscaal attest. Uw gift is 40% aftrekbaar.  

Koning Boudewijnstichting: BE10 0000 0000 0404 

Gestructureerde mededeling: 

Steunfonds Toontjeshuizen Algemeen  ***129/2400/00033*** 
Toontjeshuis Varsenare ***129/2407/00049*** 
Toontjeshuis Boom ***129/2409/00012*** 
Toontjeshuis Sint-Niklaas ***129/2411/00072*** 
Toontjeshuis Moerkerke ***129/2412/00005*** 
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