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Een jaar van herbronnen

Het rare jaar 2020 gaf ons zo 
de kans om te reflecteren en 
te herbronnen. En daar zijn we 
dankbaar voor, want dat proces 
heeft ons veel gegeven. In een 
jaar waar ik de grond onder mijn 
voeten voelde wegzinken, zijn we 
als vzw mogen groeien, behoorlijk 
flink zelfs. Ik heb met AAP al 
lang een groter doel voor ogen, 
en nu is het voor mij alleen maar 
duidelijker dat niets me daarin kan 
tegenhouden.

Al bij al blikken we dus trots 
terug op 2020, en dat leid je ook 
af uit dit jaarverslag. We duimen 
voor een iets normaler 2021, 
maar het afgelopen jaar bewees 
alvast dat we ook in ongeziene 
omstandigheden met onze vzw 
iets kunnen betekenen. Laat maar 
komen, dus, die uitdagingen: ik 
weet zeker dat we ze met gemak 
aankunnen.

Liefs,
Joke Decru
Directeur AAP vzw

Voor AAP had 2020 niet beter kunnen 
beginnen. Onze drie grote pijlers kregen bij de 
start van het jaar een flinke boost: zo kregen 
we extra ondersteuning op Aamaai, want ik 
voelde dat daar meer potentieel in zat. Ook 
de werking van Aallez hadden we steeds 
beter in de vingers dankzij Eefs voelsprieten 
en de kracht van de juiste mensen te 
verbinden. Bij Aahzo kwamen dan weer leuke 
opportuniteiten op ons pad om kennis te 
delen. In mijn hoofd kon 2020 niet meer stuk.

En toen was er Covid-19. Even ben je van je 
melk, weet je niet goed wat doen. Maar al 
snel zagen we als team opportuniteiten om 
wat zaken van onze to-do list te strepen. Je 
kent dat wel: zo van die to do’s die er al heel 
lang liggen, maar waar je geen tijd voor vond. 
Tijd was er nu plots genoeg – en zo werd ons 
takenlijstje steeds kleiner. En dan begint het 
allemaal wel heel lang te duren. Tot je ineens 
gewoon stilstaat. 

Onze vzw draait volledig rond verbinding, en 
plots mochten we die niet meer opzoeken. 
AAI-bezoekjes aan therapeutische en woon-
zorgcentra lukten niet meer, plusbaasjes 
werden minder ingeschakeld (want iedereen 
was gewoon thuis) en ook kennis delen was 
plots niet meer zo evident. Op dat moment 
zijn we echt de diepte in gedoken, om zowel 
van veraf als van héél dichtbij te kijken wat 
we juist aan het doen waren met AAP. Dat 
leidde tot grote veranderingen, vooral bij 
Aallez en Aamaai, om onze dienstverlening te 
verbeteren.
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AAMAAI
Het project Aamaai zet in 
op contact met dieren door 
ermee naar een therapeutisch 
of woon-zorgcentrum te 
trekken. Daarvoor leidt AAP 
vrijwilligers en hun viervoeter 
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.

Sinds 2017 plaatst AAP vzw de relatie 
tussen mens en dier centraal door dieren 
laagdrempelig in te schakelen in allerlei 
projecten. Geen verrassing dus dat AAP 
eigenlijk staat voor ‘Animal Assisted 
Projects’. Onze vzw zet zich met een heleboel 
enthousiaste vrijwilligers in om mensen en 
dieren met elkaar in contact te brengen. 
Het doel? Het welzijn van zowel mens als 
dier verhogen. Dat doel vertalen we in drie  
projecten: Aallez, Aamaai en Aahzo. 

AALLEZ
In het project Aallez gaat AAP op zoek naar 
de perfecte match tussen een huisdier en een 
dierenliefhebber uit de buurt. Deze persoon 
wordt dan het plusbaasje van de viervoeter 
en verzorgt het beestje wanneer het echte 
baasje uit 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! 

Wij zijn enorm blij via AAP vzw een plusbaasje voor 
ons liefste hondje te hebben kunnen regelen. Wat fijn 

om haar met een onbezorgd hart achter te kunnen 
laten, wetende dat ze fijne avonturen beleeft met 

haar plusbaasje, waar ze gek op is (en wij ook)!  
- BAASJE MELISSA

Wat is AAP?

3



Wat is AAP?

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 om het welzijn van 
mens en/of dier verder te versterken. Ook 
kinderen leren we op de juiste manier omgaan 
met dieren in de vorm van ‘Kwispels in de 
Klas’. Wie een Aahzo-vorming krijgt, weet 
precies hoe het samenzijn tussen mens en 
dier positief en verantwoord kan verlopen.
 

Onze missie
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 huisdieren 
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 opnieuw gelukkig maakt.

Goede opbouw...  
luisteren, inter- 
activiteit en tot slot  
de doe opdrachtjes  
- JUF DEBBIE
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Het gezicht achter AAP

Joke Decru
Joke is het toegewijde baasje en dus de 
directeur van AAP vzw. Haar passie voor 
mens en dier kent een rijke geschiedenis. 
Huisdiereigenaars kunnen bijvoorbeeld 
al meer dan 10 jaar op haar rekenen als 
gedragstherapeute, via haar eigen zaak FelCan. 
Daarnaast geeft ze haar kennis ook door 
als docent aan Hogeschool Odisee binnen 
de opleiding ‘Dogs Assisted Interactions’. 
Schitterde jouw viervoeter al eens op het witte 
doek? Dan stond Joke misschien wel mee op de 
set, aangezien ze castingbureau ‘CastingTails’ 
gedurende een lange tijd ondersteunde.

Na 7 jaar bij het Stadsbeest begon het 
halverwege 2017 bij haar te kriebelen om zelf 
iets op poten te zetten. Zo creëerde ze AAP, uit 
het groeiend buikgevoel dat er zoveel meer te 
doen valt met de relatie tussen mens en dier. 

Elke dag opnieuw gooit ze al haar motivatie 
en enthousiasme in de vzw. Dat doet ze niet 
alleen: Laurie Simoen, Liesbeth De Winter, Ilse 
De Vlieger en een team van vrijwilligers dat 
maar blijft groeien, schrijven elke dag mee aan 
het verhaal van AAP.  

Raad van bestuur
Voorzitter: Christophe Severeyns
Ondervoorzitter: Valerie 
Tuytschaever
Secretaris: Sven De Dycker

Leden van de algemene 
vergadering:
Geert Derwael, Jo Pauwels,  
Wim Smet en Lieselot Seghers
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AAP in 2020: Aallez, Aamaai & Aahzo

We zeiden het al: 2020 was een jaar van 
herbronnen. We evalueerden onze werking, 
voerden op basis daarvan een paar grote 
veranderingen door en staan nu meer dan 
ooit achter onze missie. Dat alles leidde 
uiteindelijk tot een mooie groei. We zoomen 
in op onze drie pijlers, bespreken enkele 
hoogtepunten en sluiten af met onze eigen 
professionalisering en de samenstelling van 
ons team dit jaar.

Aallez
In 2019 zagen we een enorme groei in ons 
project Aallez. Die groei zetten we relatief 
goed door in 2020, met de coronacrisis in 
het achterhoofd. Zo vonden 52 baasjes de 
weg naar Aallez. Op vlak van plusbaasjes 
kregen we 225 aanvragen binnen. Een extra 
leuke statistiek om mee te nemen, is dat in 
2020 maar liefst 13 matches hun éénjarige 
verjaardag vierden. Het geeft ons een fijn 
gevoel dat we een langdurige relatie tussen 
deze (plus)baasjes kunnen faciliteren. Als 
we even teruggaan naar de start van Aallez 
en optellen hoeveel matches we sinds dan 
hebben gemaakt, dan komen we op het 
mooie getal 140 uit. Dat betekent dat 140 

huisdieren profiteren van 
extra knuffelpersoneel.  

VAN +55 NAAR  
ALLE LEEFTIJDEN 
De belangrijkste verandering 
die we binnen Aallez 
doorvoerden, was het laten 
vallen van de leeftijdsgrens. 
Tot september 2020 konden 
alleen 55-plussers zich 
aanmelden als plusbaasje. 
We kregen al eens eerder 
de vraag van jongere 
dierenliefhebbers of het 
écht niet mogelijk was om 
zich op te geven, maar in 
de lockdown werd die roep 
een pak luider. Daarom 
beslisten we in september 
om de leeftijdsgrens van 
+55 officieel af te voeren. 
Dierfanaten van alle leeftijden 
kunnen zich nu inschrijven als 
plusbaasje. Dat deed ook onze 
stagiaire Marlies, die er een 
fijne vlog van maakte voor 
onze socials. 
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AAP in 2020: Aallez, Aamaai & Aahzo

AALLEZ-ACTIVITEITEN
Voor de coronacrisis losbarstte, zaten er 
heel wat drinks in de steigers: onder andere 
een lente- en winterdrink om contact te 
faciliteren tussen de baasjes en plusbaasjes. 
Die evenementen hebben we natuurlijk moeten 
annuleren. We gingen op zoek naar andere 
manieren om voor verbinding te zorgen, en met 
succes.

Filmavond: De Ongelooflijke Reis @ De Studio 
Februari: Vlak voor de coronacrisis 
organiseerden we een filmavond in 
samenwerking met De Studio. We keken naar 
De Ongelooflijke Reis (Homeward Bound), een 
ware klassieker en altijd een schot in de roos 
bij dierenliefhebbers. 

Blog: “Hoe laat ik de hond van een  
vreemde uit?”
Maart: Met de start van de lockdown en de 
aanwezigheid van het coronavirus, speelden 
oudere hondenbaasjes het op safe en bleven ze 
zoveel mogelijk binnen. Maar wat dan met de 
dagelijkse wandeling van de hond? Ongetwijfeld 
stonden familie, vrienden en buren klaar om 
die woefer uit te laten – maar waar moet je 
juist op letten wanneer je een vreemde hond 

uitlaat? Wij schreven er een blog 
over, die veel werd opgepikt. Onder 
andere stad Mechelen & Antwerpen 
deelden de blog met hun volgers. 

“Mijn plusbaasje is de  
beste”-kaartjes
April: Om de verbinding tussen 
baasje en plusbaasje intact te 
houden, bezorgden we de baasjes 
leuke kaartjes om op te sturen of in 
de bus te steken bij hun plusbaasje. 

Bedankavond voor de baasjes  
van Aallez
September: Tijdens de eerste 
lockdown hebben sommige (plus)
baasjes hun wekelijkse wandelingen 
of opvangmomenten stopgezet. 
Toch kozen de baasjes ervoor om 
het lidgeld te blijven betalen. Dat 
gebaar apprecieerden wij enorm, 
en daarom zetten we een exclusief 
evenement op poten om de baasjes 
te bedanken. Ze gingen naar huis 
met een rugzak vol tips & tricks om 
hun honden bijvoorbeeld te doen 
wachten of te laten komen.
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AAP in 2020: Aallez, Aamaai & Aahzo

Aamaai
Het afgelopen jaar leverde voor AAP 35 
nieuwe AAI-teams op. Als je dat optelt bij de 
al bestaande AAI-teams, kom je uit op 56 AAI-
dieren die geluk brengen in een therapeutisch 
of woon-zorgcentrum. Deze teams staan klaar 
om opnieuw uit de startblokken te schieten 
van zodra het weer mag: ze brengen een 
glimlach en beweging naar de bewoners, en 
da’s iets wat we in deze tijden allemaal wel 
kunnen gebruiken. 

SPONSORPAKKETTEN VOOR AAMAAI
Voor Aamaai hakten we een belangrijke 
financiële knoop door in 2020. Voorheen 
vroegen we aan de centra een bepaald 
bedrag, op basis van hoeveel keer ze ons 
graag zagen langskomen. We werkten daar 
volledig onder onze prijs. Om te kunnen 
blijven bestaan als vzw, moesten die prijs 
flink omhoog. 1500 euro/jaar vragen aan onze 
centra lag niet overal even makkelijk. We 
zaten dus met de vraag: hoe kunnen we de 
centra blijven ondersteunen met onze AAI-
teams, en toch voldoende geld binnenhalen 
om onze werking verder te zetten?
 

Het antwoord vonden we 
in sponsorpakketten. We 
gingen op zoek naar sponsors 
die een specifiek centrum 
wilden steunen. Zo kunnen 
ze bijvoorbeeld een bepaald 
bedrag schenken waarmee 
1 hond een jaar lang over de 
vloer kan komen. Een mooie 
kans voor een bedrijf om een 
goed doel te steunen, en de 
perfecte oplossing voor ons 
om onze eigen diensten naar 
waarde te schatten zonder 
druk te zetten op de centra.   

Daarom alvast een speciale 
dankjewel aan onze grote 
sponsors ‘Ackermans & Van 
Haaren’, ‘Van Moer Logistics’ 
en ‘Van Wellen Group’. 
Jullie gift legt de lat meteen 
erg hoog, en dat geeft het 
project Aamaai heel wat 
mogelijkheden. Merci! 
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AAP in 2020: Aallez, Aamaai & Aahzo

OPLEIDINGSVERANTWOORDELIJKE  
PER PROVINCIE
Baasjes die met hun huisdier een AAI-team 
willen vormen, moeten daar eerst een 
opleiding voor volgen. Normaal gaf Joke 
die opleiding, maar dat betekende dat een 
AAI-team uit bijvoorbeeld West-Vlaanderen 
steeds naar Antwerpen moest afzakken 
om de cursus bij te wonen. Nogal absurd, 
zeker op ecologisch vlak. Met het groeiende 
succes van het project Aamaai kon Joke het 
op haar eentje ook niet meer bolwerken. De 
oplossing: een opleidingsverantwoordelijke 
per provincie. We gingen op zoek naar 
experts met dezelfde missie als AAP, en 
schakelden hen in om iets dichter bij huis 
opleidingen te voorzien voor onze AAI-teams. 
Deze investering is een direct gevolg van de 
sponsorpakketten.  

AAMAAI TIJDENS DE  
CORONACRISIS
Om de gezondheid van de 
bewoners te waarborgen, 
werd het project Aamaai 
tijdens de eerste lockdown 
stilgelegd. Achter de 
schermen bleven we 
natuurlijk AAI-teams opleiden. 
Ook trachten we de link 
tussen onze teams en de 
centra levendig te houden. 
Zo gingen we foto’s afgeven 
of stuurden we foto’s en 
filmpjes van de honden 
door. Iets later op het jaar 
konden we dan toch weer een 
doorstart maken en stuurden 
we onze teams terug op pad. 
De band tussen de AAI-teams 
onderling probeerden we ook 
even sterk te houden met 
virtuele meetings waarin we 
brainstormden over hoe we 
in een moeilijk jaar toch voor 
verbinding konden zorgen. 

AAP vzw geeft een begeleiding 
waarmee je samen met je dier 

verder kan! - AAI-TEAM SOFIE
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AAP in 2020: Aallez, Aamaai & Aahzo

Aahzo
Voor project Aahzo was 2020 een jaar vol 
groei. De digitale ommezwaai creëerde een 
mooie opportuniteit voor onze workshop 
‘Kwispels in de Klas’ en van Stad Antwerpen 
kregen we op het einde van het jaar het 
geweldige bericht dat ze onze expertise 
inzake dierenwelzijn nog zeker 3 jaar inhuren. 
Nieuws om van te kwispelen, daarom gaan 
we er straks wat dieper op in. 

KWISPELS IN DE KLAS
De workshop ‘Kwispels in de klas’ geven we 
normaal, wel, in de klas. Kinderen krijgen 
dan uitleg over hoe ze een hond moeten 
begroeten, wat voor verschillende rassen 
er bestaan, enzovoort. De lessen waren ook 
beperkt tot regio Antwerpen. Met de intrede 
van het afstandsonderwijs, beslisten we om 
de workshops virtueel verder te zetten én 
open te stellen naar alle leerkrachten. 
➜ We gaven 27 lesjes ‘in real life’, voor de 

start van de crisis. Hiermee bereikten we 
510 kinderen.

➜ In totaal volgden 55 klassen de digitale 
workshop.

➜ 41 klassen van die 55 bevonden zich buiten 
de stad Antwerpen.

OPLEIDING  
GEMEENSCHAPSWACHT 
IN MECHELEN
Oktober: We kregen de 
vraag van Mechelen om een 
opleiding te organiseren voor 
alle gemeenschapswachten. 
Het doel van de opleiding 
was om dierenleed tijdig 
te leren detecteren én 
daar dan de juiste actie te 
ondernemen. Zo zorgen we 
ervoor dat ze dierenwelzijn 
hoog in het vaandel dragen.
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AAP in 2020: Aallez, Aamaai & Aahzo

SAMENWERKING MET STAD  
ANTWERPEN TOT 2023
De stad Antwerpen huurt ons al zeker 3 jaar 
extra in om de relatie tussen mens en dier in 
de stad in goede banen te leiden. 

“De relatie tussen mensen en dieren in 
steden brengt unieke uitdagingen met zich 
mee”, vertelt Sally Peustjens, coördinator 
dierenwelzijn bij Stad Antwerpen. “Die 
uitdagingen kun je alleen met succes 
aangaan als je de juiste expertise hebt. 
Omdat we die intern niet hadden, schreven 
we een aanbesteding uit. En AAP heeft die 
gewonnen. Zij ondersteunen ons nu met alle 
diergerelateerde thema’s.”

De samenwerking met de stad geeft onze vzw 
een enorme boost en de nodige visibiliteit. 
We zijn dan ook erg blij dat we als winnaar 
uit de bus zijn gekomen! Deze mooie woorden 
van Sally Peustjens willen we je ook niet 
onthouden: 

“Ik kan alleen maar positief 
zijn over AAP. Dieren in 
steden zijn een specifieke 
materie. Als je op zoek bent 
naar iemand om samen met 
jou die uitdagingen in jouw 
stad of gemeente aan te 
gaan, dan kan ik AAP zeker 
aanbevelen.”

AAHZO IN CIJFERS
Ook in 2020 stonden we stad 
Antwerpen al bij als expert. 
Hieronder een overzicht van 
onze ondersteuning: 
➜ Helpdeskvragen: 31
➜ Overlastzaken: 44
➜ Noodzorgcases: 80 
➜ Noodzorgwandelingen: 1153
➜ Inbeslagnames: 5 
➜ Oproepen binnen  

Openbare Orde: 10
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Hoogtepunten in 2O2O

CORONABOX ‘BLAFT IN UW KOT’
Covid-19 of niet, Hupple zette de productie 
van heerlijke en gezonde hondenkoekjes 
gewoon verder. Om dieren en hun baasjes 
een hart onder de riem te steken, bedachten 
ze de coronabox ‘Blaft in uw kot’, een box 
vol lekkers voor tijdens de nu erg populaire 
wandeltochten. AAP mocht meteen delen in 
het succes, want per verkochte box ging 1 
euro naar het project Aamaai. Met in totaal 
862 verkochte boxen reken je gemakkelijk 
uit dat deze actie een mooie som heeft 
opgebracht voor AAP!

PODCAST ‘RECHT VOOR DE RAAP’
Mei: Het idee om een podcast te starten 
broedde al wat langer, en zou er eindelijk 
komen in september 2020. Uiteindelijk 
lanceerden we ‘Recht voor de rAAP’ al in mei 
door de aanhoudende lockdown. Het doel 
van de podcast is om onze expertise te delen 
en heel wat fabels de wereld uit te helpen. 
Daarom interviewde Joke experts in honden, 
katten en andere dieren. Special thanks to 
Iris, onze sound engineer, om voor optimale 
audio te zorgen. 
Joni Delanoeije, onderzoeker aan het HIVA-
instituut voor Werk en Samenleving, beet 

de spits af door te vertellen 
wààrom we honden juist zo 
fascinerend vinden. Ondertussen 
zitten we al aan aflevering 16 en 
kwamen er thema’s aan bod zoals 
gedragstherapie voor katten, de 
dominantietheorie, konijnen als 
huisdier, verlatingsangst en de 
natuurlijke behoeften van je hond. 

BEESTIGE POSTKAARTEN
Mei-juni: 2020 was een jaar met 
weinig fysiek contact. Daarom 
lanceerden we eind mei beestige 
postkaarten die iedereen naar 
familie of vrienden kon sturen. 
Om het gemis wat goed te maken, 
of om een opkikkertje de wereld 
in te sturen. We kozen voor 
ludieke foto’s met een algemene 
boodschap, zodat ze voor eender 
welke gelegenheid de deur uit 
konden. Voor 12,50 euro kreeg 
je 10 verschillende kaarten. We 
verkochten er doorheen het jaar 
zo’n 250 – alweer een zeer mooi 
bedrag om integraal in onze 
werking steken.  
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Hoogtepunten in 2O2O

#BAASJEBEESTJEBOX VAN  
HERO ON SOCKS
Augustus: Hero on Socks ontwikkelde 
kleurrijke kousen die het AAP-verhaal 
vertellen. De sokken zijn nog steeds te koop, 
en voor elk verkocht paar gaat 40% van de 
winst naar onze werking. 

CHARTER DIERVRIENDELIJKE  
STAD MECHELEN 
Oktober: Op Werelddierendag publiceerde 
Mechelen een charter om de stad 
diervriendelijker te maken. AAP is daarin 
mee opgenomen en was ook aanwezig toen 
het charter werd voorgesteld. Zo kreeg onze 
Beestige Wandeling een mooi plaatsje, net 
als de ‘Beestig Welkom!’-sticker die horeca-
uitbaters aan de deur kunnen plakken als 
dieren bij hen welkom zijn.  

ONS EIGEN ‘APENKOT’
November: We droomden er al 
een tijdje van, en eind 2020 werd 
die droom realiteit: onze eigen 
bureauruimte. Sinds november 
kunnen we een paar dagen per 
week terecht in woonzorgcentrum 
’t Zand op Linkeroever, een 
absolute toplocatie. Om deze 
mooie ruimte aan te kleden, 
deden we beroep op onze volgers. 
Onze eigen middelen geven 
we namelijk nog steeds liever 
aan pakweg een match tussen 
baasje en plusbaasje dan aan een 
bureaustoel. Via heel gerichte 
donaties, die al startten vanaf 25 
euro, kon iedereen die dat wou 
ons steunen.

13



Hoogtepunten in 2O2O

BEESTIGE TEKENING
December: In het kader van de Warmste 
Week deden we een oproep naar (amateur)
tekenaars en artiesten om onze 150 
harige medewerkers (lees: huisdieren) te 
vereeuwigen in een mooie tekening. Die 
bezorgden we dan aan bewoners van de 
therapeutische en woon-zorgcentra, als 
aandenken aan hun dikke vriend. Ook 
plusbaasjes konden zo een kunstwerk van hun 
plusdier op hun nachtkastje zetten. De actie 
was een succes: in totaal ontvingen we meer 
dan 70 tekeningen. 

WANDELACTIE MET KDG
December: Doorheen het jaar kwam 
een paar keer aan bod hoe zwaar de 
coronamaatregelen wegen op studenten. Hun 
academiejaar startte in mineur, zonder enige 
vorm van studentenleven of ontspanning. De 
blokperiode kwam dan ook extra hard binnen. 
Om hen op te fleuren, zetten we met de 
Karel de Grote Hogeschool een wandelactie 
op poten. Studenten konden zich inschrijven 
voor een ontspannende wandeling met hond 
en baasje. Dat leidde tot maar liefst 150 
wandeldates. De actie wordt dan ook verlengd 
in 2021. 

Opgestoken  
in 2020
Een vzw runnen vereist heel wat 
knowhow. Niet alleen op vlak van 
onze werking, maar ook op vlak 
van marketing. We vinden het dus 
belangrijk om ons regelmatig bij te 
scholen. 
Zo volgde Joke in januari een 
Marketing Bootcamp van 6 dagen 
in Maastricht aan het Carl van de 
Velde trainingsinstituut, verzorgd 
door Andy Coomans. Het is in deze 
opleiding dat bij Joke het idee 
begon te borrelen om een podcast 
te starten – en die is ondertussen 
succesvol gelanceerd. 
Ook vindt Joke vanaf augustus 
2020 steun bij coach Carmen 
Lecluyse via een wekelijkse call. 
Mede dankzij haar slaagde het 
team erin om met een koel hoofd 
door deze bijzondere periode te 
fietsen. 

14



Ons team in 2O2O

2020 eindigt met een ander team dan dat 
waar het jaar mee is gestart. 

Zo komt er een einde aan de samenwerking 
met Eef Floin, de coördinator van Aallez. Zij 
was als freelancer in dienst en kreeg via een 
andere opdracht een betere opportuniteit 
aangeboden. Eef heeft veel verwezenlijkt voor 
AAP, zeker binnen het plusbaasjesproject, en 
daar zijn we haar erg dankbaar voor.

Binnen Aamaai hadden we Caroline Spek als 
freelancer in dienst, maar we voelden dat 
het project eigenlijk meer uren nodig had. 
Daarom kozen we ervoor om iemand vast in 
dienst te nemen, om fulltime ondersteuning 
van onze AAI-teams te garanderen.

Het huidige team bestaat zo 
uit Joke Decru (directeur), 
Laurie Simoen (welzijnsmonitor 
Aahzo), Liesbeth De Winter 
(kwispelstaartmonitor Aallez) en 
Ilse De Vlieger (mondhoekmonitor 
Aamaai). Binnen Aamaai 
mogen we ook rekenen op de 
opleidingsverantwoordelijken 
Tessa Aelbrecht, Elien Cammaerts 
en Athénaïs Versele. Allemaal 
powervrouwen die 2021 nóg meer 
gaan veroveren met hun aaibare 
missie!

Doorheen het jaar kregen we 
ook ondersteuning van drie 
topstagiaires: Julie De Valck, Eline 
Koumans en Marlies Luyten.

Ik ben echt met 
mijn gat in de 

boter gevallen  
- STAGIAIRE ELINE

En of ze heel speciaal 
zijn? Ik mag werken 
met een topteam 
- DIRECTEUR JOKE
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Supporters in 2O2O

BEWONERSGROEP HELO
Helo organiseerde een pannenkoekenslag op 
Valentijn. De vrije bijdragen gingen integraal 
naar onze vzw. Pootje, Helo!

HUPPLE
Koekjesexpert Hupple blijft een trouwe 
aanhanger van onze werking. Bedankt, 
Manuel en co, voor jullie aanhoudende steun! 

PODCASTTEAM
We staan graag ook even stil bij alle 
mensen die hebben bijgedragen aan onze 
podcast, zowel achter de schermen als 
voor de microfoon. Dankzij jullie kunnen we 
kwalitatieve én interessante afleveringen 
aanbieden. Merci! 

ALLE SPONSORS
We willen je dubbel en dik bedanken voor 
je gift. Dat verdient niet alleen een applaus, 
maar ook een staande ovatie en heel veel 
kwispelende staarten van onze viervoeters.

AL ONZE VRIJWILLIGERS
Zonder jullie geen AAP. Van zodra het weer 
mag, gaan we jullie eens goed verwennen, 
beloofd! 

AAP IN DE MEDIA
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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 2020 uitziet. Afsluiten doen we uiteindelijk 
met een paar luchtigere statistieken, die een 
algemener beeld scheppen van onze prestaties 
in het afgelopen jaar.

AAP in cijfers

In tegenstelling tot vorig 
jaar, eindigen we hier met 
een mooi bedrag in het 
groen. Daarmee bouwen we 
een buffer op om mindere 
tijden op te vangen, zeker 
omdat ons bestaande ‘potje’ 
heel wat is geslonken 
door investeringen in 
medewerkers en, natuurlijk, 
door onverwachte 
coronaomstandigheden. 

We zijn enorm trots op dit 
resultaat. 2020 was dan ook 
het moeilijkste jaar voor AAP 
tot nu toe. Het bewijst ons 
dat je door creatief uit de 
bus te komen ook je werking 
draaiende kan houden. 
Natuurlijk konden we ook 
rekenen op een geweldige 
achterban van sponsors, 
vrijwilligers en AAP-fans om 
van dit jaar toch nog een 
mooi jaar te maken.

Netto omzet: 91.000 euro
Schenkingen: 20.500 euro

OPBRENGSTEN: 111.500 euro
KOSTEN: 99.500 euro

RESULTAAT: 12.000 euro
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Statistieken

35 
nieuwe AAI-teams

82 
kwispels  
in de klas

2 
nieuwe AAP- 

medewerkers

16 
podcast- 

afleveringen

150 
wandeldates met KdG

1153 
noodzorg- 

wandelingen

3100 
Facebook-likes (+1233)

992 
Instagramvolgers (+489)

Ontelbaar veel 
Zoommeetings  
in joggingbroek
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58 
nieuwe matches



OP  
NAAR 
2021!


