
JAARVERSLAG 2019
AAP VZW



Voorwoord

Een kwispelende staart, een glimlach
van oor tot oor, niets is mooier dan de band
tussen mens en dier. Dat is dan ook exact waar
Animal Assisted Projects, beter bekend als AAP vzw
zich elke dag opnieuw voor inzet: welzijnsverhoging
door een positieve mens-dierrelatie.

We namen het afgelopen jaar 11 extra enthousiaste AAI-teams mee naar 
woonzorg- of therapeutische centra om bewoners een fijne dag te bezorgen vol 
natte neuzen en lieve snoeten. We gingen actief op zoek naar 55-plussers die 
voor een huisdier uit de buurt wilden zorgen wanneer het baasje niet thuis is. We 
gaven workshops om onze expertise te delen met iedereen die een hart voor 
dieren heeft en de band tussen mens en dier wil versterken.

Daarbuiten investeerden we niet alleen in anderen, maar ook in onze eigen 
organisatie. We werkten samen met marketingpartners die AAP online mee 
verder op de kaart zetten, we schoolden onszelf bij om onze status van ‘expert in 
de mens-dierrelatie’ nog meer waar te maken, en we breidden ons team uit.

Kortom, we hebben niet stilgezeten, zoals een enthousiaste viervoeter dat ook 
niet doet. Elke tegenslag die we hadden zetten we om in een oplossing. En 
telkens we hierin slaagden, beseften we opnieuw: dit is waarom we het doen. 
En waarom we het gaan blijven doen. We zien de toekomst niet gewoon groot, 
maar Deense-Dog-groot. Maar voor we verder werken aan die toekomst vol 
grote plannen, blikken we even terug op ons afgelopen jaar. AAP in 2019.

In dit jaarverslag nemen we je graag mee langs ons parcours 
van 2019, een jaar met veel groei en 
ludieke acties voor AAP. Wij zijn er 
alvast erg trots op.

Veel liefs,

Joke Decru
Directeur AAP vzw
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AAP staat voor Animal Assisted 
Projects. We zijn een vzw met een heleboel 

enthousiaste vrijwilligers – met hun lieve, 
harige maatjes – die zich inzetten om mensen en dieren met elkaar in contact 
te brengen. Het doel? Het welzijn van zowel mens als dier verhogen, en dit aan 

de hand van 3 projecten die je doen kwispelen van enthousiasme.

Wat is AAP?

AAP on a mission

Bij AAP geloven we dat de mooie band tussen 
mens en dier een positieve impact heeft op beide 
partijen. We willen dan ook aan de hand van onze 
drie pijlers het welzijn van zowel mens als dier in de 
samenleving verhogen.

Een zeer aaibare missie, die we willen waarmaken 
door mens en dier nauwer met elkaar te verbinden. 
Dat doen we door dieren laagdrempelig
in te zetten om sociale en emotionele 
eenzaamheid tegen te gaan. 

AAP investeert in duurzame 
relaties en een grote, 
mooie verbondenheid 
die (plus)baasjes en 
dieren elke dag weer 
gelukkig maakt.

3 projecten, 1 doel

AAP vzw steunt op drie 
grote pijlers: zorg voor 
het dier, contact met 
het dier en relatie tussen 
mens en dier.

Op basis van deze pijlers 
ontstonden er drie 
projecten: Aallez, Aamaai 
en Aahzo.

AAP vzw startte in 2017, onder leiding van Joke Decru. 
De vzw ontstond uit een groeiend buikgevoel dat er 
zo veel te doen valt met de relatie tussen mens en 
dier, veel meer dan tot dan werd gedaan.



Aallez

In het project Aallez gaat AAP op zoek 
naar de perfecte match tussen een 
55-plusser en een huisdier uit de buurt.
De 55-plusser wordt in dit geval het 
plusbaasje van de viervoeter en 
verzorgt het beestje wanneer zijn 
echte baasje gaan werken is of een 
noodgeval heeft. Het plusbaasje krijgt 
aaibaar gezelschap en het huisdier 
geniet van extra wandelingen en 
knuffels. Een win-winsituatie voor 
iedereen dus!

Aamaai

Het project Aamaai zet in op het 
contact met dieren door ermee 
naar een woonzorgcentrum of 
therapeutisch centrum te trekken.
Daarvoor leidt AAP vrijwilligers en hun 
huisdier op tot een volleerd AAI-team, 
dat met een kwispelende staart overal 
plezier gaat brengen.

Een dier brengt mensen vaak letterlijk 
in beweging en kan zo een prachtig 
effect hebben op de ontwikkeling 
en het mentale welzijn van kinderen, 
jongeren en volwassenen.

Aahzo

De relatie tussen mens en dier verzorgt 
AAP met het project Aahzo. Vanuit 
onze eigen expertise en ervaring 
organiseren we workshops, met als 
doel het welzijn van mens en/of dier 
te versterken. Wie een Aahzo-vorming 
krijgt, weet precies hoe het samenzijn 
tussen mens en dier positief en 
verantwoord kan verlopen.
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Joke Decru - Directeur

Als AAP een hond was, dan was Joke haar toegewijde 
en positieve baasje. Joke is door de leden van de 
vzw unaniem en met veel vertrouwen verkozen tot 
directeur en neemt zo het dagelijks bestuur van AAP 
op zich.

Jokes passie voor mens en dier heeft dan ook al een 
rijke geschiedenis. Als dierengedragstherapeute 
helpt ze via haar eigen zaak FelCan al tien jaar lang 
iedereen die vragen heeft betreft zijn of haar huisdier. 
Zo geeft ze les aan de Hogeschool Odisee binnen de 
opleiding Dogs Assisted Interactions en ondersteunt ze 
dieren op set bij CastingTails, een castingbureau voor 
huisdieren die weleens willen schitteren op tv of op het 
witte doek.

Daarnaast zette ze zich maar liefst zeven jaar lang in 
voor alle soorten dieren bij het Stadsbeest. 
Niet verwonderlijk dus dat het halverwege 2017 
begon te kriebelen om zelf iets op poten te 
zetten dat echt het verschil kan maken in 
de relatie tussen mens en dier.

Enter AAP, de vzw waar ze zich elke dag opnieuw met 
heel wat motivatie en enthousiasme in gooit. 
Ze krijgt daarbij achter de schermen de nodige hulp 

van Laurie Simoen, Eef Floin en een 
steeds groter wordend team van 
vrijwilligers, dat elke dag 
opnieuw meeschrijft aan 
het verhaal van AAP.

Ook wanneer ze niet 
aan het werk is, blijft 
Joke met dieren 
bezig, en dan 
vooral met haar 
eigen konings-
poedel Leopold.

Raad van bestuur

Voorzitter: Sven De Dycker, 
stafmedewerker economie MLSO

Ondervoorzitter: Christophe Severeyns, 
preventieadviseur Multipharma

Secretaris: Maité Thijssen, zaakvoerder 
VOF Tails

Bestuursleden: Manuel Goossens 
(eigenaar GOOD !D - Hupple), Anouck 

Haverbeke (Dierenarts, PhD, diplomate 
ECAWBM (BM)), Wim Smet en Lieselot 
Seghers (advocaten ALIS Advocaten),

Dominique Van Gorp 
(projectcoördinator & taalcoach Stad 

Antwerpen)

Het gezicht achter AAP

Laurie Simoen

Projectcoordinator Aahzo

Eef Floin

Projectcoordinator Aallez



AAP in 2019

2019 is voor AAP het jaar van 
groei. We gingen heel wat nieuwe 
samenwerkingen aan, ons team 
breidde uit en we leerden elke dag 
nieuwe dingen bij. Voor alledrie de 
projecten zijn grote stappen gezet. We 
bespreken de belangrijkste momenten 
voor elke pijler. Daarnaast zetten we 
ook al onze supporters van 2019 op 
een rijtje en gaan we dieper in op 
onze eigen professionalisering het 
afgelopen jaar.

Aallez in 2019

Ons project Aallez, dat op zoek gaat 
naar 55-plussers die het plusbaasje 
worden van een huisdier uit de buurt, 
kent in 2019 een enorme groei. Dit 
startte met een samenwerking met 
Stad Antwerpen. Het doel: 100 mensen 
in stad Antwerpen matchen aan een 
plusbaasje. We slaagden erin 86 
matches te vormen. 

Tijd voor een tevredenheidspeiling 
dus. We ondervroegen baasjes en 
plusbaasjes die deelnemen aan het 
project Aallez om op zoek te gaan naar 
de sterktes en werkpunten van het 
project. Het project kreeg een score 
van 8,15 op 10. De baasjes vinden het 
fijn dat hun huisdier meer aandacht 
en beweging krijgt. Hun huisdier is 
bij thuiskomt veel rustiger en blijer, 
en dat zorgt voor een algemene 
aangenamere sfeer thuis.

Ook de plusbaasjes zien het project 
als een verrijking. Ze komen meer 
buiten, bewegen meer en zijn meer 
ontspannen. Ook het sociale contact 
met het baasje doet hen deugd, heel 
wat baasjes en plusbaasjes hebben 
een echte band opgebouwd. Een 
goede evaluatie dus, en daarom 
breidden we ons project uit. Sinds 
oktober matchen we ook baasjes aan 
plusbaasjes in de stad Mechelen.
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Aamaai in 2019

In 2019 organiseerde AAP 4 AAI-team 
opleidingen. 24 baasjes startten vol 
goede moed met de trainingen. Elf AAI-
teams slaagden voor de opleidingen en 
gingen nadien actief aan de slag.

De opleiding van de AAI-teams is iets 
wat we heel serieus nemen. Voor het 
project is het enorm van belang dat 
de bezoeken aan woonzorgcentra 
verantwoord verlopen en ook effectief 
bijdragen aan het welzijn van zowel 
mens als dier.

Daarom zijn we heel dankbaar dat 
we kunnen samenwerken met het 
Expertisecentrum Dementie en 
de regionale centra. Zij geven een 
onderdeel van de opleiding. AAP 
bundelt zo haar expertise met hun 
ervaring in de omgang met ouderen en 
dan vooral ouderen met dementie.

Maar onze AAI-teams worden ook 
ingezet voor andere projecten dan 
alleen woonzorgcentra. Zo overvielen 
we in 2019 verschillende campussen 
van de Karel de Grote Hogeschool 
met onze AAI-honden. Maar liefst 
12 harige viervoeters liepen rond op 
de campussen met één groot doel: 
studenten hun stress doen vergeten na 
de examens en de eerste schooldag 
op een beestige manier inzetten.

Tenslotte startten we in 2019 met een 
nieuw pilootproject: De Leeshond. 
Vrijwilligster Candy en haar hond 
Jelke komen elke week mee naar de 
leesklas van Basisschool De Schakel in 
Hoboken zodat kinderen terug plezier 
vinden in lezen.
Een gloednieuw project dat zeker en 
vast nog vaker ingezet zal worden.



Aahzo in 2019

Ook het project Aahzo
kende in 2019 een 
duidelijke groei. Dit start 
met een samenwerking 
met Stad Antwerpen.  
We halen een opdracht 
binnen om de stad 2 jaar 
te ondersteunen binnen 
haar dierenbeleid.

Concreet is AAP de helpdesk 
voor alle diergerelateerde vragen. 
We treden op als bemiddelaar bij 
overlast of incidenten, nemen een 
coördinerende rol op bij noodopvang 
of een inbeslagname, en staan in voor 
een goede opvolging van alles wat er met 
dieren is gebeurd in de stad. We werken ook 
sensibiliseringscampagnes uit én adviseren de stad. 
Kortom: een uitgebreide ondersteuning!

AAP in 2019

Ook op organisatieniveau kende AAP heel wat groei. Zo 
kregen we van  de burgerbegroting een flink bedrag 

aan subsidies. Hier maakten we dankbaar gebruik van 
door een CRM systeem op maat te laten maken.

Ook schoolden we onszelf bij om onze 
expertise in mens-dierrelaties nog 

meer te verbeteren. We volgden 
een opleiding Kattenmatrix bij 
Anneleen Bru. Deze 5-daagse 

training hielp ons om kattengedrag 
nog beter te begrijpen.

En we leerden heel veel over onze 
eigen organisatie en hoe we AAP 
kunnen doen groeien dankzij een 

verkoopstraining van baasje Valerie, 
en de ‘Masterclass in Results’ en 

‘Boost your sales’. Deze vormingen 
leerden ons alle tips en tricks om AAP 

als organisatie nog beter te maken 
en hoe we onze sales naar een hoger 

niveau kunnen trekken.
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Het afgelopen jaar heeft AAP kunnen 
rekenen op heel wat supporters 
die onze organisatie (financieel) 
ondersteunden. We willen hen daarom 
graag in de bloemetjes zetten.

Sneakers and Paws

De eigenaars van Sneakers and Paws 
organiseerden een verjaardagsfeestje 
voor hun hond Mila. De opbrengst van 
het feest ging naar AAP.

WZC Pagode

Het woonzorgcentrum Pagode 
organiseerde een kermis, ten voordele 
van AAP. We willen hen, en iedereen 
die AAP een gift toegestuurd heeft 
graag bedanken.

Warmste Week

Tijdens de Warmste Week hadden 
we het geluk dat er niet één, 
niet twee, maar liefst zes acties 
georganiseerd werden ten voordele 
van AAP. Een grote dankjewel aan alle 
geëngageerden!

- Sneakers and Paws
- Visit Mechelen
- Ijssalon Pinguïn te Deurne
- NVA Zwijndrecht
- Sandrine Verstraete
- Warmste Hondenwandeling
 Tudor en Friends

Beestige acties

Verschillende organisaties organiseerden 

beestige acties tijdens de Warmste Week

Warmste AAP challenge

In samenwerking met Visit Mechelen 
organiseerde AAP vzw een Beestige 

Wandeling doorheen Mechelen. Baasjes 
konden met hun huisdier een wandeling 

maken langs verschillende leuke plekjes in 
Mechelen, waar je met je hond leuke trucs 

kon doen. Onderweg stonden verschillende 
standen waar je iets kon kopen, om kleine 

handelaars en AAP te steunen.

We koppelden hier een grote actie aan. 
We wilden 500 honden in Mechelen krijgen. 

Jammer genoeg was het weer ons niet 
goedgezind, en hebben we de kaap van 500 

dus niet gehaald.

Dankjewel aan Moob, FluoH, PurrFect Design, 
Christel Wellens, Sneakers and Paws, 

Germaine de Capuccini, Edgard and Cooper 
om dit evenement mee mogelijk te maken.
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AAP zou niet bestaan zonder haar vele vrijwilligers. Elke dag opnieuw rekent 
onze vzw op de medewerking van plusbaasjes, begeleiders van AAI-teams en 
ambassadeurs. Zonder hen zouden we nooit zo ver gekomen zijn. We willen 
daarom al onze vrijwilligers bedanken, maar zetten graag enkelen van hen extra 
in de kijker:

Vrijwilligers in de kijker

Onze fotograaf

Dé reden waarom 
ons jaarverslag geen 
aaneensluiting is 
van feiten en cijfers: 
Maité Thijsen, onze 
huisfotograaf en tevens 
ook de zaakvoerder van 
CastingTails. 
Zij legt alle mooie 
momenten van AAP vast 
op de gevoelige plaat, 
iets waar we dankbaar 
mee uitpakken in al onze 
communicatie.

DNA consulting

We waren op zoek 
naar een witte raaf 
die ons kon helpen 
bij onze marketing. 
We kregen vele leuke 
reacties maar besloten 
om de samenwerking 
aan te gaan met 
DNA Consulting. Ze 
ondersteunden ons 
maandelijks met 
marketingadvies én 
werkten onze nieuwe 
website uit.

Studenten

We werden dit jaar 
enorm geholpen 
door studenten, die 
marktonderzoek hebben 
opgezet en uitgewerkt 
voor AAP. 
 
Dikke dankjewel 
aan de studenten 
Bedrijfsmanagement 
aan de Artevelde 
Hogeschool te Gent en 
de studenten Taal in 
Bedrijf van de UA.

Om onze vrijwilligers te bedanken, zetten we hen graag regelmatig in de 
bloemetjes. En dat doen we zo:

Seizoensdrinks

In 2019 introduceerden 
we het concept 
Seizoensdrinks. Dit zijn 
evenementen waar 
AAP-fans al hun vragen 
kunnen stellen over onze 
projecten. 

Ook mensen die 
geïnteresseerd zijn in 
onze vzw kunnen komen 
kennismaken.
Of je komt gewoon 
gezellig iets drinken en 
bijbabbelen, dat kan ook.

Bezoek Zoo 

Antwerpen

We trokken met alle 
AAI-teams, baasjes en 
plusbaasjes naar de Zoo 
van Antwerpen, om hen 
te bedanken voor hun 
inzet.

Het werd een gezellige 
dag met mooi weer. 
Een leuke dag voor jong 
en oud, en het ideale 
moment voor AAP-fans 
om nog eens bij 
te babbelen.

Surprise Your Pet

Ook tijdens de 
feestdagen wilden we 
iets speciaals doen voor 
onze vrijwilligers. Daarom 
stuurden we hen een box 
op van Surprise Your Pet. 

Deze was gevuld met 
lekkers voor zowel het 
baasje als zijn huisdier, 
om de feesten nog nét 
iets magischer te maken.

En of ze hier blij mee 
waren!



In 2019 kwam AAP regelmatig in de 
media: online, in de krant, op de radio 
en zelfs op tv. We plaatsen hier de 
leukste artikels.

AAP in de media
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AAP in cijfers

Als vzw vinden we het enorm 
belangrijk om transparant 
te zijn over onze werking, en 
dan ook over onze financiële 
middelen. 

Dit onderdeel toont dus in 
duidelijke statistieken hoe 
onze financiële situatie er op 
het einde van 2019 uitziet.
We sluiten af met een klein 
negatief cijfer, maar geen 
paniek, want we hadden een 
buffer opgebouwd in 2018. 

Afsluiten doen we uiteindelijk 
met een paar luchtigere 
statistieken, die een 
algemener beeld scheppen 
van onze prestaties in het 
afgelopen jaar.

Financiele statistieken
Overzicht cijfers

Netto omzet
Schenkingen

Subsidies

OPBRENGSTEN

KOSTEN

RESULTAAT

57.782,31
5.170,60
20.000,00

82.952,91

83.427,08

-474,17

We hebben het afgelopen jaar vooral 
geïnvesteerd in ons team. Een groot deel 
van de kosten liggen bij de ‘lonen’. Het 
AAP team breidde uit en dit brengt extra 
loonkosten mee. Maar het overgrote deel 
van de medewerkers doet nog steeds 
vrijwilligerswerk voor AAP.

Verder hebben we ook geïnvesteerd in ons 
eigen bedrijf: een website, administratieve 
kosten, beroep doen op de expertise van 
derden, de acties om onze vrijwilligers te 
bedanken, ...

Het cijfer van de schenkingen hebben we 
te danken aan de vele acties tijdens de 
Warmste Week van 2018. De acties van 2019 
worden pas uitbetaald in 2020, waardoor 
dit bedrag pas terugkomt in het volgende 
jaarverslag.

Het grote bedrag dat we uit subsidies 
hebben gehaald, hebben we te danken aan 
de samenwerking met Wevelgem en het 
vertrouwen van de stad Antwerpen.



86
matchen

(Aallez)

4
AAI-team

opleidingen
(Aamaai)

23
AAI-teams

(Aamaai)

51
helpdesk

adviesvragen
(Aahzo)

33
overlast

dossiers
(Aahzo)

33
workshops op

basisscholen
(Aahzo)

622
enthousiaste

scholieren
(Aahzo)

6
sensibiliserings

acties
(Aahzo)

1
enthousiast

AAP-team

6
infomomenten

(Aahzo)

1
opstart Aallez

in Mechelen
(Aallez)

249
AAP

facebookposts

1867
likes op

facebook

503
volgers op

Instagram
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ADRES
AAP vzw

Kapelstraat 35

2070 Zwijndrecht

www.aapvzw.be

 @aapvzw

CONTACT
Joke Decru

Directeur AAP vzw

joke@aapvzw.be

32 (0)3 887 72 21

32 (0)486 722 866

TOT VOLGEND JAAR!


