vzw Huis Snello informeert u langs deze weg graag met onze derde nieuwsbrief. En wat voor een
nieuwsbrief... Als team Huis Snello zijn we dan ook super tevreden u te kunnen meedelen dat de
goedkeuring om het project op te starten vanuit gemeente Jabbeke verkregen is. We willen u hierover
graag dan ook een woordje uitleg geven hoe alles is verlopen.
De vzw ‘Huis Snello’ werd geboren in november 2019. Vol enthousiasme werd in samenspraak met
gemeente Jabbeke uitgekeken naar een geschikte locatie om een wooneenheid te bouwen voor een 15
tal jongvolwassenen met een licht mentale en/of motorische beperking. vzw Huis Snello streeft naar
een wooneenheid waar bewoners inclusief kunnen wonen. Dat wil zeggen dat iedere bewoner zijn
eigen (aangepaste) studio zal hebben met bijhorende zorg op maat, 24/24 van begeleiding kan genieten
en toch, in de mate van het mogelijke, kan meedraaien in het dagdagelijkse leven van onze
maatschappij.
In april 2020 kwam vanuit gemeente Jabbeke een voorstel om deze woning te voorzien te Snellegem,
de “pastorietuin” langs de bosweg. Een ideale locatie met een prachtige tuin. Maar helaas werd deze
locatie niet door iedereen in dank afgenomen en werd beslist om een andere locatie te zoeken. In het
najaar van 2020 kwam het voorstel om projectgrond van Licht en Liefde aan te kopen in Varsenare.
Tussen gemeente Jabbeke en Licht en Liefde werd een overeenkomst afgesloten.
Tijdens de gemeenteraad in december 2020 kwam dan de goedkeuring om die stukken grond aan te
kopen. Dit ging over een stuk uitbreiding van de begraafplaats te Varsenare, een stuk uitbreiding
speelplein en een stuk projectgrond voor een vereniging die oog had om een woonproject op te starten
voor jongvolwassenen met een beperking. Op de gemeenteraad van april 2021 werd beslist om een
openbare aanbesteding van 60 dagen uit te schrijven aan een projectleider die in samenspraak met een
erkende zorgpartner en een lokale vzw een woonproject kon opstarten. De grond wordt in erfpacht aan
de projectleider gegeven voor een langere periode.
Na de openbare aanbesteding werd op de gemeenteraad van juli 2021 beslist het project toe te kennen
aan vzw Toontjeshuis met wie Huis Snello al 1,8 jaar intens samenwerkt, ondanks de coronaperiode.
vzw Toontjeshuis werkt op zijn beurt hiervoor dan weer samen met de erkende zorgpartner vzw Oranje.
Na 1,8 jaar, met veel enthousiasme kunnen we dus van start gaan met dit bijzonder mooi project.
Kandidaat bewoners kunnen zich dan ook aanmelden bij interesse. Intussen zijn ook al een aantal 3Dbeelden verspreid. Zo zal Toontjeshuis/ vzw Huis Snello Varsenare eruitzien. We delen deze beelden
dan ook graag even met u:

Vanaf augustus 2021 zal men volop starten met het maken van de bouwplannen om - hopelijk tegen
eind 2021 - goedkeuring te hebben van de stedenbouwkundige diensten. Wat zou het mooi zijn om jn
2022 te kunnen starten met de bouw van dit project.
We blijven u uiteraard verder op de hoogte houden over de evolutie van dit project.

Evenementen ten voordele van vzw Huis Snello
Door de coronaperiode zijn in 2020-2021 heel wat geplande evenementen geannuleerd. Ondanks deze
moeilijke periode zijn we er toch in geslaagd een aantal evenementen coronaproof te laten doorgaan.
Laat ons hopen dat er vanaf najaar 2021 terug meer mogelijkheden zijn om evenementen en benefieten
te organiseren.

Afgelopen evenementen:
2020 - Cava- en wijnverkoop vzw Huis Snello.

Gedurende het jaar 2020 werd door de leden van vzw Huis Snello een Cava- en wijnverkoop opgezet.
Over het volledige jaar werden maar liefst 3803 flessen verkocht. Het jaar 2020 werd afgesloten met een
opbrengst van 10.331 €. Doen we in 2021 nog beter? vzw Huis Snello wil alle kopers bedanken voor hun
aankoop en steun aan Huis Snello.

17/04/2021 - Sponsortocht Jasper Jonckheere.
Jasper Jonckheere, buurjongen van Daphne Ongenae,
wou iets speciaals doen voor vzw Huis Snello en zijn
buurmeisje. Alleen in coronaperiode lag het moeilijk iets
te organiseren. Jasper is een rasechte sporter en dacht
eraan om efkens 50 km te lopen voor het goede doel.
Jawel, u leest het goed, dat is van Brugge naar Gent. Na
heel wat voorbereidend werk en een goed
oefenprogramma, startte Jasper op 17/04/2021 om 11.00
uur aan zijn loopafstand in de hoop de 50 km te halen.
Iets na 15.00 u kon de pret niet op, Jasper had zijn
streefdoel vol glans gehaald. Wat een prachtprestatie
was dit!!!
De opbrengsten, die voornamelijk van sponsors en giften
kwamen, werden geschonken aan vzw Huis Snello. Jasper
verzamelde op zijn ééntje maar liefst 3.440 € bijéén.
Jasper, bedankt voor uw schenking!

2020 - Mondmaskers - Handmade.

Iets wat als een noodzaak begon is uitgelopen tot een deeltijdse bezigheid in hun huizen: het maken van
stoffen wasbare mondmaskers. De zussen Louisette en Lieve Claes naaiden sinds maart 2020 reeds 100tallen mondmaskers voor de zorgsector en het onderwijs en maakten er nadien ook voor iedereen. De
winst van dit prachtige project werd geschonken aan twee goede doelen, waaronder vzw Huis Snello.
vzw Huis Snello mocht dan ook met fierheid de cheque in ontvangst nemen met het mooie bedrag erop
van 300 €.
Louisette en Lieve, bedankt voor uw schenking!

02-03-04/07/2021 - Cava-Festibar

Na annulatie van het jaar 2020, kon in 2021 overgegaan worden tot het organiseren van de 2de editie
“Cava-Festibar 2021”. 6 weken vooraf kregen we groen licht van de provincie om deze benefiet te
organiseren. Het was alle hens aan dek om er iets moois van te maken zodat iedere bezoeker kon
genieten van ons jaarfeest. Wie er in 2019 bij was, wist welk leuk evenement dit was. Een evenement
met veel muziek, drank en food. Wegens het succes van 2019, zijn we dan ook overgestapt van een
ééndaagse naar een driedaagse, jawel, 3 dagen muziek.
Ondanks de coronaperiode en het minder goede weer, werd er opnieuw iets moois van gemaakt. Alle
bezoekers konden genieten van de prachtige muziekgroepen, het lekkere eten en de bubbels en bieren
die geschonken werden. Foto’s en after-movie zijn te zien op de facebook van Huis Snello.
We willen als bestuur alle sponsors, muziekgroepen, vrijwilligers, aanwezigen terreinverzorgers,
fotografen, filmman en zoveel meer van harte danken om dit opnieuw te kunnen realiseren. De
opbrengsten die voortvloeien uit dit weekend worden geschonken aan vzw Huis Snello.

2021 - Rostpotactie Daphne Ongenae.
Daphne verspreidt 40 spaarpotten en schenkt 3047 € aan vzw Huis
Snello. Zij wou zelf een actie op poten zetten om de vzw te steunen
en besloot bij verschillende handelaars een spaarpot te
zetten. Uiteindelijk werd de actie een groot succes en werden 40
potten uitgezet tot in Limburg toe. Het eindbedrag is indrukwekkend
ondanks de eindperiode van de rostjes en de coronaperiode waarbij
veel met een kaart werd betaald. Daphne is heel fier op wat ze
gerealiseerd heeft en denkt nu al na hoe ze in de toekomst eventueel
de vzw nog kan steunen. Ze wil hierbij dan ook alle handelaars
bedanken alsook alle gulle schenkers.

2021 - speelstraat Jorisstraat Varsenare.
Wat een mooi initiatief te Varsenare, simpel maar zo belangrijk en gezellig. Speelstraat onder de buren in
de Joorisstraat te Varsenare. Afgelopen week, iedere dag van de week vanaf 14.00 u tot .... samenkomst
van de mensen in de Joorisstraat te Varsenare. Gezellig samen iets drinken terwijl de kinderen naar
hartenlust spelen.
Iedere avond een lekkere maaltijd voor iedereen gaande van spaghetti, kip en rijst, frietjes en frikandel,
...
Ook vzw Huis Snello werd gepubliceerd en de huiscava van “Huis Snello" vloeide vlotjes over de tafels
heen.
Bedankt Vicky, Andy, Isabelle, Jelle, ... om aan ons te denken.

Komende of lopende evenementen:
2021 - Cava en wijnverkoop vzw Huis Snello.

Gedurende het jaar 2020 werd door de leden van vzw Huis Snello een “Cava- en Wijnverkoop” opgezet.
Over het volledige jaar werden maar liefst 3.803 flessen verkocht. Het jaar 2020 werd afgesloten met een
opbrengst van 10.331€.
Wegens het grote succes wordt de verkoop verder gezet tijdens 2021. Doen we in 2021 nog beter!!
Bestellingen kunnen geplaatst worden via mail aan info@huissnello.be

2020-2021 - Verkoop van picknickdekens t.v.v. vzw Huis Snello.
Met het mooie weer in zicht sloegen de zussen Claes de handen in elkaar met meter Hilde Despiegelaere
en peter Filip Bollaert van vzw Huis Snello. Ze gingen aan de slag met het maken van een picknickdeken
en een picknickzak. Ze verwerkten de overgebleven stoffen van de mondmaskers tot een draagtas en de
fleecedekens tot een picknickdeken. Handig om mee te nemen, multifunctioneel voor groot en klein! Het
picknickdeken is te verkrijgen in twee kleuren: rood en blauw. Omdat vzw Huis Snello hen nauw aan het
hart ligt hopen ze met die actie hun steentje te kunnen bijdragen in de realisatie van dit mooi project.
De aantallen zijn beperkt! OP = OP!
Bestellen kan bij:
Hilde Despiegelaere:
Filip Bollaert:
Lieve Claes:
Louisette Claes:

0496731316
0495213438
0476326452
0473378727

10/11/2021 - Freddy De Vadder op bezoek bij plantencentrum “Het Wilgenbroek” te Oostkamp.
Op 10 november 2021 slaan het Wilgenbroek en de Vidange, beiden uit Oostkamp, de handen in elkaar
voor vzw Huis Snello. Na de -door de toen geldende coronamaatregelen- geannuleerde versie van vorig
jaar, komt Freddy De Vadder opnieuw om zijn show “Mindfullness” te presenteren in de serres van het
Wilgenbroek. Alles gaat door om 20u00 (deuren open vanaf 18u30) in de Wilgenbroekstraat 60 in
Oostkamp.
Kaarten kunnen besteld worden via Simon (0479 68 77 38) of Jeroen (0479 60 52 66) en kosten €15 per
persoon.
Voor en na de show kunt u terecht in de bar voor een lekker "zwientje aan 't spit".

20/11/2021 - Snello – Quiz.
Kom genieten van de eerste "Snello-Quiz", een algemene kennisquiz waarin ploegen van 4 personen de
kans krijgen om zich te bewijzen en dit allemaal ten voordele van vzw Huis Snello. Vooraf inschrijven kan
door een e-mail te sturen naar snello.kwis@gmail.com met vermelding van ploegnaam, het aantal leden
en de contactgegevens van de ploegverantwoordelijke.
De kwis werd opgemaakt door Dhr. Marc Plovie, de gekende quizmaster uit de streek.

2021 - TROOPER
Wie online shopt kan ons trouwens ook steunen. Surf via Trooper naar uw favoriete online winkel en shop
naar hartenlust. Wanneer u betaalt, komt een percentage van uw aankoopbedrag bij ons terecht. u hoeft
hiervoor niets meer te betalen. Dit is alvast de link: https://www.trooper.be/vzwhuissnello
Tot op heden bracht dit voor vzw Huis Snello ook al een 541 € op. Dank aan alle kopers om bij de aankoop
van een product aan Huis Snello te denken.

De verdere ontwikkelingen van vzw Huis Snello kan u volgen via de website of facebook.
Wie een evenement of benefiet wil plannen t.v.v vzw Huis Snello, kan contact opnemen met
koen ongenae (info@huissnello.be). Weet dat u als vereniging van gemeente Jabbeke nu ook
een subsidie kan krijgen indien u een benefiet organiseert voor een vzw voor mensen met een
beperking.

