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BEstE lEzEr,

welkom in dit nieuwe nummer!
Een nummer dat het thema
‘ondersteuning’ centraal stelt.
Je vindt heel wat informatie,
ervaringen en weetjes over het
ioP, het individuele ondersteunings
Plan (en ook –Planning). ioP is onze
vernieuwde manier om samen met
bewoner, ouders en familie de vragen
van onze mensen in beeld te krijgen
en er een antwoord op te zoeken dat
echt goed genoeg is. we zijn er heel
blij mee omdat alles samen verloopt
en omdat het ook blijkt te werken.

guy BruynInckx
dIrecteur zOrg

ik wens je heel veel lees-,
kijk- en gespreksplezier!

zomervakantie is voorbij maar
de zon blijft schijnen. samen
gaan we verder in de goeie
richting,

natuurlijk lees je nog heel
wat andere artikels, foto’s en
aankondigingen. Het gielsBos
lééft, en dat merk je. Elke dag
opnieuw.

ondersteuning is datgene wat we
allemaal samen willen aanreiken en
krijgen. dat is het steuntje, de helpende
hand die mensen elkaar bieden om
een goed leven te kunnen leiden,
om hun dromen te kunnen najagen.
Voor iedere mens is dat anders,
maar iedereen heeft dat nodig. onze
bewoners ook: soms heel gewoon,
soms heel speciaal. daar gaat het
over.

deze uitgave werd mede mogelijk gemaakt
door de medewerking van: de medewerkers van langoor, anja Borgmans, Marij
renne, Hanne willemsen, karla defour, ria Van Hooijdonk, Chantal Eelen, nancy
Baeyens, ilse Verheyen, an Vermeiren,
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met dank aan aLLe BewOners, famILIe,
vrIJwILLIgers en medewerkers van Het gIeLsBOs.
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Bij deze dan ook een welgemeende dankJEwEl aan de
jongeren die zich al jaren inzetten en een stukje van hun
tijd geven om bij onze bewoners een lach op het gezicht te
toveren.

de eerste twee weken van juli heerst er altijd een gezellige
drukte op het domein. ah ja de jongeren zijn dan weer in het
land. traditiegetrouw staan er dan tal van activiteiten op
het programma: een gevarieerd aanbod waar elk van onze
bewoners zich in terug kan vinden. Van rustig tot actief,van
stil tot hard.

jONGeReNkaMpeN 2012:
GeslaaGd!

Meer weten?
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kan BIeden.

MeeR kwaliteit

tILLen Om datgene te BereIken
wat Hun Leven nóg

tRapje HOGeR

Betekent: vertrekken van de
mOgeLIJkHeden en BePerkIngen
van de PersOOn In kwestIe,
en Hen net dat

‘ONdeRsteuNeN’

zo evolueren begeleiders meer en meer van
‘zorgdrager’ naar ‘ondersteuner’.

Pas in de late jaren ’90 deed vraaggestuurd
werken zijn intrede.
na al die jaren blijft het een moeilijke zoektocht:
welke vragen stellen bewoners werkelijk? Voor
mensen met een beperking is het niet evident
hun wensen kenbaar te maken. toch, door een
intensieve begeleiding, een open geest en een
benadering op maat lukt het begeleiders steeds
beter om bewoners te ‘verstaan’.

langzaamaan groeide het inzicht dat de kwaliteit
van leven van een persoon met een beperking
niet in ‘categorieën’ te vatten is. Het komt
er op aan te luisteren naar wat elke persoon
individueel nodig heeft.

Hoewel ze met de allerbeste bedoelingen
omringd werden, stond vooral het ‘zorgen voor’
centraal. ook dacht de sector sterk in ‘groepen’:
mensen met soortgelijke mogelijkheden hadden
ongetwijfeld dezelfde behoeften en noden,
dacht men.

Het LIJkt aL OndenkBaar, maar nOg
nIet zO Lang geLeden was zeLfBePaLIng
In
de
zOrgsectOr
aLLesBeHaLve
vanzeLfsPrekend, zeker vOOr mensen
met een verstandeLIJke BePerkIng.

gescHIedenIs In de zOrgsectOr

wat is dat eiGeNlijk?

ONdeRsteuNiNG?

tHema: OndersteunIng

6.

iNdiViduele

Hanne wILLemsen

Voor een honderdtal bewoners hebben we
ondertussen een ondersteuningsplan opmaat! Het
legt nadruk op zowel grote doelstellingen als kleine
dingen die het leven van een bewoner positief kunnen
veranderen.
Het ioP is een grote stap in het nog individueler
ondersteunen van onze bewoners. Hopelijk is het
voor hen en hun familie een even positieve ervaring
als het totnogtoe voor ons is geweest!

we hebben ondervonden dat elk ioP een zeer
intensief proces is: het vraagt veel tijd, veel overleg,
veel flexibiliteit, veel samenwerking. toch blijkt elke
investering de moeite waard!

ONdeRsteuNiNG
BiNNeN Het GielsBOs

Binnen Het gielsBos zijn we al enkele jaren op zoek
naar een goede manier om de vraag van iedere
bewoner te achterhalen en een gepast antwoord te
bieden..
na een proefperiode van ongeveer een jaar
kondigden we dit voorjaar officieel de geboorte aan
van het IOP: ‘Individueel OndersteuningsPlan’. dit
is een soort persoonlijk ‘actieplan’ per bewoner, dat
elke drie jaar vernieuwd wordt. wat maakt het ioP
uniek? we vragen intensieve medewerking van zowel
de bewoner als zijn netwerk (familie, vrienden).

Voor alle medewerkers betekent dit een grote
verandering. sinds begin 2011 voorzien we halfjaarlijks
drie vormingsnamiddagen. iedere bewoners krijgt
een aBo (aandachtsBewoner opvoeder) toegewezen
die een cruciale rol zal spelen in dit proces.

eeN
VORMiNG

rOnd IOP HOeft

te zIJn.

Niet saai
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wat was jouw eerste reactie toen je over
het iOp hoorde?
Mijn eerste gedachte was: “wat is dit nu weer?” Maar
na een woordje uitleg over het ioP was ik onmiddellijk
geïnteresseerd. Het is toch de wens van iedere ouder
dat hun kind zich goed voelt!

werd je voldoende betrokken bij het hele
gebeuren?
jo: Ja vast en zeker! als ouder moet je wel eerlijk en
zonder gêne voor je mening durven uitkomen want
anders verliest heel het gebeuren aan waarde.
Het ioP bewijst voor mij hoe professioneel en tegelijk
liefdevol met mijn kind wordt omgesprongen. Je
merkt dat niemand in het wilde weg handelt, maar dat
er heel bewust wordt samengewerkt. net hierdoor
boeken we verrassende resultaten. dus over het hele
ioP-gebeuren kan ik alleen maar zeer positief zijn!

Vond jij het nodig je kind te betrekken bij de
gesprekken?
jo: in het geval van stien vond ik dit niet zinvol: ze had
alleen maar oog voor haar mama en wat er gezegd
werd bereikte haar niet. uit stiens gesprekken met
haar aBo waren er dan weer veel opmerkelijke zaken
te voorschijn gekomen. ik stond nogmaals versteld
dat ze vaak toch meer kan dan wij denken. Juist
daarom is dit ioP zo belangrijk: blijven stimuleren om
het beste te verkrijgen voor onze kinderen. wat mij
betreft een dikke proficiat en dank voor de inzet van
het personeel!
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JO, mOeder van stIen (LangOOr 4), verteLt Over Haar ervarIng met Het IOP.
marIanne, mOeder van manueL (egeL 4), vuLt aan vanuIt Haar PersOOnLIJke BeLevenIs.

OudeRs aaN Het wOORd

tHema: OndersteunIng
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OOk wie

Niet kaN pRateN

eddy de krOOn

Praten kan wOuter nIet,
maar Het uItLeggen des te Beter!
Een leerrijke ervaring, ook al denk je na al die jaren als
aBo je bewoner nog zo goed te kennen.

Met een stapel bladen vol picto’s hebben we dan een
lange ‘babbel’ gehad over wat wouter allemaal bezig
houdt. wat hij graag eet (spaghetti van mama staat
op 1), wat hij leuke activiteiten vindt, wie hij graag
ziet, …

uiteraard moet je als aBo goed voorbereid
zijn. overleg met logopedie: welke picto’s zijn
geschikt, hoe presenteren, hoe uitgebreid zijn de
keuzemogelijkheden best. overleg met je team,
dagbesteding en therapeuten, om al die ervaringen
mee te nemen.

Hoe neem je actief deel aan je ioP als je geen taal
ter beschikking hebt ? of als je alleen maar door
lichamelijke reacties kunt laten zien wat je graag
hebt? Voor wouter zijn picto’s en foto’s een manier
om te communiceren.
niet in groep, want dan worden andere dingen voor
hem belangrijk. wouter duldt niet lang concurrentie
als het om persoonlijke aandacht gaat. Je moet
individueel met hem aan de slag.

NeeMt aCtief deel aaN Het iOp.

wOuter gaat aan de sLag met PIctO’s

aan de Hand van PIctO’s geeft
wOuter zIJn vOOrkeur aan:

de BusRit als
aCtiViteit.

aBO aaN Het wOORd

Het LevensverHaaL, een emOtIOneLe ervarIng

ioP, levensverhaal, prioriteitsbepaling, allemaal nieuwe begrippen.
ik had tijdens mijn opleiding al over het levensverhaal gehoord. toen
al vond ik het heel interessant. in Het gielsBos kregen we hiervoor
een bijscholing. allemaal wel heel tijdsrovend, al geloofde ik erin.

En dan zaten we daar. Een moeder, die het levensverhaal van haar
zoon komt vertellen. ik schrok. Een verhaal vol intensiteit, soms hoop,
maar vaak teleurstelling door de muren waar je tegen aan loopt. ik
werd zelf meegesleept in het verhaal. ik vond het enorm boeiend.
Maar leefde ook mee. Het besef wat sommigen allemaal meemaken
vooraleer ze in Het gielsBos terecht komen pakte me. Een hele weg
met veel hindernissen. dat deed me beseffen dat de bewoner waar
me mee werken een hele geschiedenis heeft. Een geschiedenis
waardoor iemand gevormd wordt.
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Meer en meer besefte ik dat het een goed idee is om het levensverhaal op te nemen. Het deed de moeder
duidelijk deugd. Het kwam er zomaar uit. Het luchtte op. Met soms een traan door al de herinneringen die naar
boven kwamen. goed dat er hier ook ruimte en tijd voor gemaakt werd. Je leert de bewoner helemaal kennen.
zijn hele geschiedenis: van waar komt hij, hoe beleeft hij de dingen, elk detail, allemaal essentieel om hem
verder te helpen in het dagelijkse leven. En daar draait het toch allemaal om.
gert van HOve

wat sOMMiGeN alleMaal MeeMakeN
aLvOrens ze In Het gIeLsBOs terecHt
kOmen, Het Pakte me...

9.

gelukkig was daar het ioP. daaruit bleek dat Maxim
toch beter op een andere groep paste. dit werd
meegenomen voor de toekomst. Vrij snel kwam er
een plaats vrij op langoor 4, een leefgroep waar veel
interactie is en een gezellige drukte. Maxim mocht
verhuizen! ook voor de nieuwe begeleiders van Maxim
was dit aanpassen wat verzorging betreft, maar deze
jongen werd al snel in ieders hart gesloten! onze
andere bewoners genieten van zijn aanwezigheid en
zijn guitige lach! dank je wel ioP, Maxim heeft zijn
draai echt wel gevonden op l4!

Maar toch was het soms een beetje gevaarlijk.
ondanks zijn wankelheid, stapte Maxim graag rond.
de onbezonnenheid van zijn leefgroepgenootjes
maakte dat we toch moesten oppassen. Een ongelukje
is vlug gebeurd.

Maxim was wel wat overdonderd toen hij op langoor 3
werd opgenomen. na zijn rustig leventje thuis, kwam
hij ineens in een ware speeltuin terecht, met nogal
héél actieve kinderen. toch voelde hij zich direct
thuis. Hij hield van de gezellige sfeer, de drukte, de
gekke dingen die hij zag. zeker het rondkijken op de
leefgroep vond hij geweldig.

welkOM lieVe MaxiM,

afsCHeid
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Lieve jongen,
Spring in het veld
Liedjesman
Zelf zingen en ons laten zingen
tv kijken, liefst vlak voor het scherm
Samson was je favoriet
Kiekeboe spelletjes
Dan kwam je niet meer bij van het lachen
Kusjes geven
Met of zonder vuile mond
Je speciale manier van lopen
Uren aan je wieltjes draaien
Die lieve lach
waarmee je iedereen inpakte
Herinneringen zo veel
Die we zullen koesteren

BegIn augustus gIng cHeng cHeng PLOts
van Ons Heen. zO veeL te JOng…

VaN eeN HaRtedief

VaN laNGOOR 3 NaaR laNGOOR 4…

laNGOOR iN de kijkeR

PavILJOen In de kIJker
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MijN NaaM is

BOOM!

Midden in het tuintje van langoor sta ik. ik zie veel, weet alles en
zeg niks! Vanuit mijn ooghoeken zie ik Hilde, zij zegt me soms
goeiedag als ze haar raam openzet en geeft me een knipoog!
Jaren heb ik oorpijn gehad. die diana zat altijd zo hard te roepen
op haar kamer! Maar dan werd het plots wat stiller, tot er opeens
allemaal kinderen rondliepen! nu gooien die deugenieten soms
speelgoed door de raam, oei wat nu? Maar dan zie ik een
opvoeder door de raam kruipen, om alles terug op te rapen.

zo ken ik ondertussen elk individu dat er passeert. de ene knielt
soms voor me, maar staat gelukkig recht als ze haar een appel
geven. de andere fietst uren op de gang, en zingt vrolijk over
moederke Maria. soms heb ik wel eens zware nachten, storm
en regen en dan nog de nachtdienst die zingend door de gang
loopt!

meneer BOOm

ik geef zelfs de tuinmannen gratis schaduw als ze mijn
vrienden snoeien. En het oog mag ook wat, dus show ik mijn
nieuwe bloemen in de lente! Helaas hoorde ik dat langoor gaat
verdwijnen en ben ik een beetje ongerust! wat gaat er met mij
gebeuren? ik ben ondertussen een wijze, oude en prachtige
boom en zou zo graag op mijn vertrouwde plekje blijven! ik zou
zo graag de nieuwe gebouwen zien, wat volgens de bouwplannen
zelfs mogelijk is! laat mij alsjeblieft staan!

ik zie Veel,
weet aLLes, en zeg nIks!

huidige
toestand

nieuwe
toestand

leven in Het GielsBos
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Mijn naam is Marijke. Sinds 16 juli ben ik thuis op
Langoor 3. Met mijn 6 levensjaren ben ik de jongste
en tevens ook de kleinste van de groep. Ik ben een
echte spring in’t veld en geniet met volle teugen van al
de beweging en activiteiten op de groep! Zwemmen, fietsen, wandelen, blokken bouwen, in de tuin spelen: ik doe het
allemaal graag.

En hebben jullie al gezien dat ik prachtige lange haren heb?
Liefst draag ik ze in een staartje.
Nu wuif ik nog even naar mijn kleine broertje en piepklein
zusje thuis: dag, ik heb hier veel speelplezier!
Tot binnenkort!

Marijke

leven in Het GielsBos
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14.

eeN GeziN
als alle aNdeRe

Las JIJ Het OOk In Het JaarversLag 2011? nIet mInder dan 1 OP 10 van de
BewOners van Het gIeLsBOs Is van nIet-BeLgIscHe afkOmst.
zIJn deze BewOners ‘anders’? Of vertOnen Hun verHaLen meer geLIJkenIssen met Het
JOuwe dan verscHILLen? we vrOegen Het aan twee famILIeLeden van
turkse en marOkkaanse afkOmst.

Sana

fatIma: sana was mijn eerste kindje. ze was gezond,
ontwikkelde goed. ik herinner me het moment
waarop ik me zorgen begon te maken: tijdens een
huwelijksfeest kreeg ze een vreselijke huilbui, ik
moest met haar naar huis gaan. Het lijkt wel of ze
sindsdien nooit meer dezelfde was: ze zei geen
woord meer, trok vreemde gezichten en de huilbuien
hielden aan. na meerdere medische onderzoeken en
opnames kregen we de diagnose ‘autisme met een
verstandelijke handicap’. we hadden het er enorm
moeilijk mee dit te verwerken.

Murat is de oudste broer van Burhan (Schildpad 3)
en Fatima is de moeder van Sana (Vos 3). Beiden wonen
al bijna hun hele leven in België. Ze vertellen over het
moment dat ze beseften dat hun broer of dochter
niet zoals andere kinderen was.

Burhan
murat: Het verhaal over de zwangerschap heb ik
heel vaak gehoord. reeds voor de geboorte wisten
we dat er een tweeling op komst was en dat één van
de kindjes een handicap had. Mijn ouders hebben heel
bewust gekozen om Burhan op de wereld te zetten.
Er was geen twijfel, hun gevoel en hun religie gaven
dit aan. onze ouders waren ervan overtuigd dat ze dit
kind zelf konden opvoeden.
leven in Het GielsBos

vervOLgens de mOeILIJke PerIOde wanneer
de famILIe Beseft dat zIJ zeLf nIet de Beste
zOrg vOOr Hun kInd kunnen BIeden…

murat: Bij Burhan begonnen de echte problemen
pas toen hij groter was: hij begon te slaan en bijten
als hij zijn zin niet kreeg. de familie wist zich geen
raad en Burhan ging naar een internaat. ook daar
werd de situatie al snel onhoudbaar en de vakanties
thuis werden moeilijker en moeilijker. toen Burhan 15
was, mocht hij in Het gielsBos gaan wonen.
fatIma: ook sana heeft een heel parcours afgelegd.
Meteen na de diagnose werden we doorverwezen
naar het Bko. na een jaar hoorden we dat sana hier
niet langer op haar plaats zat en beter op internaat
zou gaan.

Na MeeRdeRe
MedisCHe ONdeRzOekeN
eN OpNaMeN kReGeN we
de diaGNOse:
autIsme met een
verstandeLIJke HandIcaP

we konden moeilijk aanvaarden dat sana niet meer
elke dag thuis zou zijn, maar we hadden geen
keuze. ook hier bleef sana’s gedrag moeilijkheden
veroorzaken, en weer werden we doorverwezen.
we wilden echt niet dat sana nog eens zou moeten
verhuizen, dus we wilden niet ingaan op dit voorstel
toen er een plaats vrij kwam in Het gielsBos. de
begeleiders van het internaat gaven toen aan niet
langer voor sana te kunnen zorgen. Bovendien zijn
er in Het gielsBos slechts af en toe open plaatsen,
en stopte het internaat op de leeftijd van 20 jaar.
uiteindelijk heeft dit de doorslag geven om de stap
naar Het gielsBos te zetten. we wisten dat sana
hoedanook nog moest verhuizen.

en dan… Het Leven In Het gIeLsBOs.

fatIma: nu gaat het goed met sana. Het gielsBos is
dichterbij: zo is de rit naar huis toch korter. ze komt
elk weekend naar huis en doet dat graag. zolang we
het kunnen, zullen we dit volhouden. Het is een keuze
die we gemaakt hebben. we passen onze weekends
aan. Haar zussen weten goed dat een aantal zaken
niet kunnen als sana bij ons is.

murat: we merken dat Burhan gelukkig is in Het
gielsBos. daar kan hij wel luisteren. thuis is het
moeilijk, wat we ook doen om het hem naar zijn zin
te maken. Vooral mama krijgt het te verduren en zij
is net diegene die fysiek steeds kwetsbaarder wordt.
Voor mama, die er rotsvast van overtuigd was dit
kind zelf te kunnen opvoeden, is het heel pijnlijk om
te ondervinden dat ze hiertoe steeds minder in staat
is. Vaak kan ze haar tranen niet bedwingen. Burhans
gezonde tweelingbroer herinnert ons dagelijks aan
hoe Burhan had kunnen zijn. dat blijft pijn doen. Maar
dat hij bij Het gielsBos goed zit, is een hele troost.

JuLLIe HeBBen een Lange weg en een Heuse
zOektOcHt afgeLegd.
denk Je dat Het vOOr JuLLIe anders Is dan
vOOr een vLaams gezIn?

fatIma: nee, ik heb heel veel gelezen over autisme
en de verhalen komen altijd overeen met onze
ervaringen. iedereen wil het beste voor zijn kind. we
hebben ook veel van sana geleerd, en we weten nu
dat we sommige kwetsende opmerkingen gewoon
naast ons neer moeten leggen. Van de mensen die
er toe doen, van onze familie, hebben we altijd veel
steun gekregen.

murat: Burhan is een deel van ons leven, net als
ieder ander gezin zorgen we zo goed mogelijk voor
hem. ik vind het vanzelfsprekend dat ik wat ouderlijke
taken op mij neem nu mijn moeder en vader een
dagje ouder worden. Burhan is mijn vlees en bloed,
dat zal nooit veranderen. zo anders kan dat voor een
Vlaams gezin toch niet zijn, wel?

BuRHaN is
MijN BROeR,

mIJn vLees en BLOed,
dat zaL nOOIt
veranderen

leven in Het GielsBos
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VOs
Op
Reis!
zomer 2012. op Vos maken
we grootse vakantieplannen.
we willen tijdens de
zomermaanden verschillende
vakantiebestemmingen
aandoen, bezienswaardigheden
bezoeken, typische gerechten
eten, oog hebben voor de
plaatselijke klederdracht en
deelnemen aan lokale activiteiten.
ons programma voor
de zomermaanden: een
rolstoelwandeling in het land
van oranje, een week in Chinese
sferen, wonderland in Vos met
glitter, glamour en sprookjes, een
usa-thema met ‘american idol’ en
natuurlijk hamburgers en hot-dogs,
en we vullen onze rugzak met alles
wat er over oostenrijk te leren valt.
de laatste week van augustus
neemt Vos 1 ons mee naar Marokko.
sluiers, gekleurde doeken en
vliegende tapijten verschijnen.
op 31 augustus wordt Vos
omgetoverd in ‘Vosrokko’! we
maken kennis met plaatselijke
gebruiken zoals de waterpijp,
buikdansen, geurige oliën
enz… en proeven van heerlijke
Marokkaanse hapjes en
drankjes (waarvoor dank aan
de mama van sana).
speciale gast op deze dag
is Chris Pijpers van het
a-team. Haar loopbaan in
Het gielsBos loopt stilaan
ten einde en tijdens deze
activiteit willen we
haar extra in de kijker
zetten en onze dank
uitdrukken voor de
voorbije jaren.
an vermeIren
leven in Het GielsBos

BRuidsklOkkeN

iN de BissCHOpslaaN

Veel over gedroomd … nog meer over gepraat … en
eindelijk in vervulling gegaan: een trouwfeest voor
willy en Marina!

op zijn grote dag ging willy ’s ochtends eerst nog naar
de boerderij. Een echte boer kan zijn werk tenslotte
niet in de steek laten!

Marina wachtte ondertussen geduldig in haar prachtig
wit kleed. zij vond van zichzelf dat ze er heel goed uit
zag … en wij konden dit alleen maar beamen!

Even later straalde ook willy in zijn schoon kostuum!
gelukkig was het mooi weer en konden we met z’n
allen eerst genieten van het feestmaal! Met ons buikje
vol begonnen we aan de plechtigheden. we hielden
het kort. Beiden antwoordden met een stevige ‘ja’.
Peter had een mooie openingsdans gekozen: ‘Een
beetje verliefd’ van andré Hazes. daar werd dan ook
duchtig op geslowd!

omdat willy zijn caravan in onze tuin heeft staan,
besloten we de huwelijksreis hierin door te laten
gaan! al was ze van korte duur: na 5 minuten vroeg
willy al of ze terug uit de caravan mochten komen
hihi!

En toen was het tijd voor ons dessert: pannenkoeken,
Marina’s lievelingskostje!
Het was een prachtige dag voor een prachtig
koppeltje!
de 2 fIere getuIgen!

BeIden antwOOrdden
met een

17.

steViGe ‘ja’!

fRietjes

Pommès, french fries, chips, pommes frites, patat,…
in elk restaurant, in elk deel van de wereld, in elke taal
kan je ze bestellen.

uitstappen? kampen? in geen enkel verslag ontbreekt
het culinaire hoogtepunt : de frietjes.
Hoe dat zo komt? wel gewoon, omdat het zo lekker is.
En dat is te zien! glunderende gezichten, blinkende
oogjes, snoeten vol ketchup en mayonaise, handen
die glimmen van het vet, het enthousiasme bij het
eten, … nee, geen woorden, geen taal nodig om ons
te vertellen dat ze graag frietjes lusten.

net als bij zoveel andere dingen laten onze bewoners
perfect zien wat ze willen.
kwestie van goed te kijken.

eddy de krOOn

leven in Het GielsBos
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jONG
VOlk iN de

dOnderdag 12 JuLI 2012 OrganIseerde de
‘ergO’ naar gOede tradItIe een actIvIteIt
vOOr Het JOngerenkamP.
in de voormiddag kwamen 14 bewoners samen met
de vrijwilligers de barbecue voorbereiden: groenten
snijden en de tafels mooi aankleden. Matthias en
wouter waren de ervaren “bakkers” van dienst. Het
eten smaakte heerlijk!
in de namiddag kwam de zon gelukkig tevoorschijn en
konden we onze nieuwe tuinkamer inwijden. tussen
de beukenhagen maakten we heuse gedichten. die
stelden de groepjes nadien aan elkaar voor met
behulp van de nodige verkleedkledij. Enkele rondjes
dierengeluiden en dirigeren van geluiden waren een
grappige afsluiting van deze expressieve namiddag.
Het napraten bij een drankje mocht natuurlijk niet
ontbreken…
Bart, Mathias, arne, liesbeth, wouter, natasja ,
kristin, Jolien en stien: bedankt, jullie waren alweer
geweldig!
nancy Baeyens

een greep uit de
gemaakte gedichten:

Vakantie is dansen
Is bowling
en sprookjesbos
Vakantie is terrasjes doen

een liedje is lief klein konijntje
Is Mathias
en kusjes
een liedje is gras en bomen

BijeNkORf

leven in Het GielsBos

iedeReeN MaG Mee!

OP famILIe-uItstaP met saLamander 1
salamander 1 ging naar de zoo en nam mee: bewoners, familie van bewoners, begeleiders, familie van
begeleiders… en cake. dit vooruitzicht leverde parallelle gesprekken op: op de woning en thuis bij nadine.

NADINE:
Naar de zoo
in Antwerpen.

ag.
supe r g r a

epi,met
HANS: J o
de tr ein
e ik
rijden do

BRI
Moeke w TT:
aa r g
a
a
n
w
n u me t
jouw we e
rk
naa r t oe
?

WIM:
Naar de zoo met de bus?

NADINE:
onze
We gaan er ook
s opet en.
bo te rhamme tje

STIJ N:
enemen
Nie t te veel me
want ons mama
ke
gaat lekke re ca
meeb rengen!!!
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NADINE:
Amai, dat zal wel
een heel leuke dag
worden.

LIE
N
:
Das kei
leuk,wa
nt
tr
e
in
r
ij
d t supe een
r snel.

NADINE:
Neen ,we gaan niet met de bus.
We gaan met de trein van
Brecht naar A’pen rijden.

J OKE:
We l k e
die r
daa r al en zijn
lemaal?

NADINE:
De papa,
Hans,St ijn,Wim,
…..
(we wa ren me t
24 !)

NADINE :
HANS: r Nee
m de kalender
l k ee
hoevee n en eens dan zal ik
ape
eens mee tellen.
nog sl ein?
dan t r

J AN :
at e r
Wie ga
?
al mee
allema

WIM:
Wat gaan we daar
allemaal doen?
NADINE: Naar de
dieren kijken, eens

iets drinken,…
NADINE:
gir affen,
Olifan ten,
,vogels,….
apen,vissen

we HeBBen er
aLLemaaL van

GeNOteN
eN dROMeN
aLvast van een vOLgende
famILIe uItstaP.

19.

20.

Hallo, ik ben Anass El Allaoui.
Op 12 juni 2012 ben ik op Het Gielsbos komen wonen, bij Merel 3.
Mijn kamer is echt Wow:,er staat een grote superman op mijn
muur! Je zou eens moeten komen kijken.
Mijn hobby kan ik hier gelukkig ten volle uitoefenen: Studio 100
bekijken en beluisteren is de max. Verder doe ik graag individuele
activiteiten en wandelingetjes maken.
Over het eten alleen maar jammie, smak, lekker. Dus tot spoedig
ergens op het domein van Het GielsBos.

Anass

Hallo ,
Ik ben Jeroen en sinds eind juni verblijf ik op Schildpad 1 .
Samen met mijn ouders en twee oudere broers woon ik in
Merksplas: daar zal je me vaak in het weekend vinden .
Voor mijn intrek op Schildpad 1 vertoefde ik in Gansspoel ,
wat wel heel ver weg was. Daarom ben ik nu dolgelukkig
dat mijn ouders vaker kunnen langskomen zodat we meer
kunnen rolstoelfietsen en wandelen, want dat doe ik super
graag !
Ik ben hier nu al enkele maanden en heb al veel harten
veroverd met mijn guitige lachjes en zotte protgeluidjes.
Je komt me zeker wel eens tegen op één van de vele
concerten of fuiven want muziek is echt mijn ding !

Groetjes Jeroen

Hallo,
Ik ben Veerle en ik woon sinds eind juni op
Egel 5! Met mijn 17 lentes behoor ik daar tot
de jongsten van de bende. Dat ik mij er al goed
thuis voel, kan je vaak horen aan mijn lach of
de vrolijke kreten die door de woning klinken.
Buiten spelen, puzzelen, met een balletje
botsen, fietsen, boekjes kijken, …
ik hou mij graag met veel verschillende dingen
bezig. Maar het liefst van al ga ik thuis wat
helpen op de boerderij!

Veerle

Ik hoop jullie snel eens tegen te komen op het
domein!

leven in Het GielsBos

Het GielsBOs VOOR

jONG eN Oud

gewIJzIgd OPnameBeLeId

‘Voor jong en oud?’ zeg je, ‘dat zien we toch elke dag?’
dat is zo. En toch is er iets veranderd.
wat?
wanneer er de voorbije jaren een open plaats was in Het gielsBos, namen
we enkel en alleen minderjarige mensen op. dat was een afspraak binnen
de provincie: we wilden er samen voor zorgen dat deze mensen zo goed als
mogelijk een plaatsje vonden.

Maar in 2012 telden we meer minderjarige bewoners hadden dan onze
erkenning toelaat. tegelijkertijd merken we dat er een blijvende vraag is
vanwege (jong)volwassenen voor Het gielsBos, een vraag die elders eveneens
weinig antwoord vindt.

vandaag Is Het gIeLsBOs terug HeLemaaL

VOOR jONG eN Oud.

En dus hebben we overlegd met de collega’s uit de provincie. resultaat: we
passen ons aan. Vandaag komen zowel minderjarigen als volwassenen in
aanmerking voor opname in Het gielsBos.

guy BruynInckx - dIrecteur zOrg

ILse verHeyen

we kIJken aL uIt naar Het
cuLtureLe seIzOen!

gelukkig kan onze culturele appetijt nu al enkele
jaren rekenen op sponsoring vanwege Janssen
Pharmaceutica ten bedrage van 1000€. Dat maakt
de toegangskaarten een stuk betaalbaarder en we
zijn dan ook erg blij met dit gulle gebaar!

keuze is er in overvloed! Iedereen vindt wel iets
naar zijn goesting. en dan puzzelen! abonnementen
in wel zes verschillende culturele centra
samenstellen en bestellen, met aandacht voor de
prijzen van de voorstellingen.

Helemaal voor jong en oud dus.

Juni, de zomer in aantocht en onze brievenbus
gevuld met programmaboekjes van de verschillende
culturele centra. na onze goeie ervaringen vorig
jaar beginnen we vol enthousiasme te zoeken naar
voorstellingen die ons bevallen.

leven in Het GielsBos
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Zo onverwacht, zo onwezenlijk.
Het voelt een beetje alsof je op vakantie
bent. Hier kon je altijd zo van genieten!
we horen je het nog zo zeggen: “Marsaillon
à la plage”.
waar is de tijd?
Je was een toffe, eerlijke, zorgzame
jongeman met een uniek karaktertje.
een echte charmeur!
Je kon iedereen om je vinger winden. Hoe
meer we jou verwenden, hoe meer zoentjes
en knuffels je ons gaf.
Zoals een echte Bourgondiër genoot je van
lekker eten, drinken en muziek. Je bracht op
elk feestje sfeer. Dansen kon je als de beste!
we zien je nog zo staan met je armen in de
lucht en het knikje in je knieën op de maat
van de muziek.
Je gitaarmuziek weerklonk over heel het
paviljoen.
Op de groep had je je eigen plaatsje.
Aan je spulletjes hechtte je veel belang.
Je bureau, Balou en Bassie, je rugzak, je
familie-foto’s op je kamer.
Door de vele bezoekjes en je leuke
weekendjes thuis, voelden we dat jouw band
met je familie heel hecht was.
Lieve Johan, wannes, snoetenbol, koning
van Schildpad 4,
Je hebt bij ieder van ons een plekje in ons
hart veroverd!
nu ben je in de gloria. Hopelijk kan je daar
verder leven als God in Frankrijk!
we zullen je missen!
Schildpad 4

leven in Het GielsBos

op 9 september moesten we afscheid nemen van
Jeannine, en met haar 82 lentes onze oudste bewoonster. al 16 jaar was zij een vaste waarde op Merel 5.
ze was een dametje met veel pit en vooral een sterk
karakter. zelfs toen haar lichaam niet meer mee wou
was ze nog heel moedig en gaf ze de ernst van haar
toestand niet toe aan ons.
we kunnen nog zoveel over haar vertellen maar een
ding is zeker: we zullen haar heel erg missen, en haar
nooit meer horen vragen : ‘Komde morgen werken?’

Jeannine,
rust nu maar uit.
Je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het met ontzettend veel moed gedaan.
wie kan begrijpen wat je hebt geleden?
wie kan voelen wat je hebt doorstaan?
Heb geen angsten over je kindjes,
met hen komt alles goed.

GeBOReN

8 juni:
BilliE-louisE
dochtertje van daisy sterckx (medewerkster ges)
en wim stappaerts

16 juni:
wannEs
zoontje van Jenny Van Beeck (begeleidster/opvoedster)
en stef scheltjens
28 juni:
loBkE
dochtertje van gerda Boulliard (ergotherapeute)
en Victor oris

11 juli:
liEzE
dochtertje van Els de Meutter (begeleidster/opvoedster)
en Harald Hanquet
17 juli:
JannE
dochtertje van debby Horemans (begeleidster/
opvoedster) en niels Van Hoef

17 juli:
noor
dochtertje van tinne kempen (medewerkster sociale
dienst) en Johan seghers

23 juli:
dJurrE
zoontje van greet Quirijnen (begeleidster/opvoedster) en
Joche Vlaminckx

26 juli:
zias
zoontje van kim willemsens (woningverantwoordelijke)
en glenn de Peuter

31 juli:
nando
zoontje van sandra Fransen (begeleidster/opvoedster)
en Herman ducheyne
15 augustus:
JunE
dochtertje van tabita rommens (begeleidster/
opvoedster)

16 augustus:
aliEs
dochtertje van Marianne wuyts (begeleidster/opvoedster)
en dave Van den Heuvel

GetROuwd

16 meI:
nicky Janssen (begeleidster/opvoedster) en thierry
Belmans
8 JunI:
ans gevers (ergotherapeute) en Jo wynants

16 JunI:
stephanie rutten (begeleidster/opvoedster) en wim sels

OVeRledeN

3 JunI:
karel Verelst, broer van Es Verelst (begeleidster/
opvoedster) en nonkel van debbie Verhagen
(begeleidster/opvoedster)

13 JunI:
ludovica ‘wis’ sterckx, grootmoeder van ilse
Vanderstokker (begeleidster/opvoedster)

23 JunI:
imelda Jacobs, moeder van gerrit Feremans, bewoner
Merel 2

5 JuLI:
louis goris, vader van karin goris (begeleidster/
opvoedster)

11 JuLI:
Jeanne Janssens, moeder van regien Pennings
(begeleidster/opvoedster)

24 JunI:
Martha Van Brabant, grootmoeder van Joke Bosschaerts
(medewerkster dramuda)

12 JuLI:
Johan Boydens, bewoner schildpad 4

14 JuLI:
lucia ‘sieke’ Vanspringel, schoonmoeder van Erna nuyts
(begeleidster/opvoedster)

30 JuLI:
dympha alen, moeder van Jef lauwers, bewoner Vos 4

2 augustus:
Paula Vermariën, moeder van Carl asselberghs
(medewerker technische dienst)

3 augustus:
wu Yi Yang gen (Cheng Cheng), bewoner langoor 3

17 augustus:
luc Peeters, vader van stien Peeters, bewoonster
langoor 4

20 augustus:
Jef Caubergs, vader van linda Caubergs
(begeleidster/opvoedster)

20 augustus:
Fons nuyts, schoonbroer van Mieke Baeyens
(begeleidster/opvoedster)

2 sePtemBer:
Herman renders, broer van Hilde renders
(medewerkster huishoudelijke dienst)

7 sePtemBer:
Jos Van Eesbeek, vader van lief Van Eesbeek
(begeleidster/opvoedster)

leven in Het GielsBos

9 sePtemBer:
Jeannine Marckx, bewoonster Merel 5

deze LIJst wOrdt samengesteLd aan de Hand van gegevens van
de PersOneeLsdIenst en aankOndIgIngen BIJ Het secretarIaat.

graag een seIntJe aan de PersOneeLsdIenst!

wil je liever niet dat jouw aankondiging hier verschijnt?

23.

eeN zOMeR VOl Muziek
aGeNda
5 OktOBeR
MultiCulturElE
aCtiVitEitEndag
i.s.M. dE wErkgroEP
gEHandiCaPtEnzorg
zondEr grEnzEn in
HEt BEHandElgEBouw
En HEt
ontMoEtingsCEntruM

in JuLI waren de weergoden ons niet goed gezind. terwijl de hemelsluizen
zich openden, moest ons jaarlijks muziekfestival naar het ontmoetingscentrum
verhuizen. dit kon de pret niet drukken: de beelden spreken voor zich. we
zongen, sprongen, dansten, gingen kortom uit de bol!

augustus bracht zonneschijn en in de Bisschopslaan sleepte men

6 OktOBeR
sPortdag Van dE
PErsonEElsVErEniging
JanssEn PHarMaCEutiCa.
t.V.V. wErkgroEP
gEHandiCaPtEnzorg zondEr
grEnzEn

17 – 19 OktOBeR
klEdingVErkooP in dE sPortHal

17 OktOBeR eN
21 NOVeMBeR
sCHlagErnaMiddag in HEt
ontMoEtingsCEntruM

27 OktOBeR
oPEndEurdag dagBEstEding En
BEHandEling

4 NOVeMBeR
ViErdE giElsBoslooP (VriJE
Bos- En natuurlooP).
t.V.V. wErkgroEP
gEHandiCaPtEnzorg zondEr
grEnzEn

6 deCeMBeR
sintErklaasFEEst in HEt
ontMoEtingsCEntruM

13 deCeMBeR:
kErstMarkt aan HEt
ontMoEtingsCEntruM

20 deCeMBeR:
kErstFEEst in dE
sPortHal.

tafels, stoelen en een podium aan voor de eerste editie van Bisschopsrock!
Briezz en andere muzikale vrienden gaven er het beste van zichzelf. in
de tuin heerste er een hartverwarmende sfeer.

