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Dag lezer,

De winter is bijna achter de rug, de lente staat voor
de deur. Tijd voor nieuwe dingen, ook in deze editie.
Met de jaarwisseling werd er voor Het GielsBos, en
voor de ganse gehandicaptensector, een historisch
hoofdstuk afgesloten, de rigide erkenningsvormen
“internaat, tehuis en dagcentrum” behoren definitief tot
het verleden, Het GielsBos is nu een ‘MFC’ en biedt een
‘FAM’. Meer hierover in dit nummer.

In het kader van de zorgvernieuwingsprojecten waarbij
ook Het GielsBos meer cliënten hulp zal bieden werd het
Zorgloket geopend. Via het Zorgloket kunnen mensen
met een ondersteuningsvraag die vandaag nog niet in Het
GielsBos verblijven hun vraag kenbaar maken en gaan wij
op zoek naar een gepaste oplossing.
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Pol, GUy En brUno
dE dirEctiE

Wanneer u dit leest staan we net voor de Dag van
de Zorg of is deze net achter de rug. Een unieke
gelegenheid om alle facetten van Het GielsBos
te tonen aan een groot publiek. We focussen
niet alleen op onze vernieuwde woningen
maar vooral op onze nieuwe visie op de
toekomst. Hoe participeert Het GielsBos
aan het Perspectief Plan 2020 ?

De fusie met ’t Margrietje is ondertussen al meer dan een
jaar een feit, hoog tijd om het Dagcentrum in Tielen even
in de kijker te zetten. Wie zijn ze, wat doen ze…
Wie vandaag op Het GielsBos rondwandelt ziet overal
bouwwerven opduiken. Het Masterplan Wonen en
de renovatiewerken zijn op kruissnelheid. Na de
ingebruikname van Rozendries en Klaverveld werden
de werken van fase 2, de bouw van 5 woningen in het
woonerf Bosheuvel opgestart. De sloopwerken van
paviljoen Langoor zullen kortelings aanvatten. De
derde bouwwerf, de renovatie van het zwembad, zit
al in een ver gevorderd stadium, zodat onze cliënten
in de zomer gebruik zullen kunnen maken van deze
vernieuwde infrastructuur.
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kortE bEricHtEn

Dag van de Zorg 2015

15

Op 15 maart is het zover: Het GielsBos zwiert haar deuren
maart
wijd open ter gelegenheid van Dag van de Zorg.
Van 10 tot 17u ben jij, samen met al je vrienden en
familieleden, van harte welkom voor een blik achter de
schermen. Tijdens een wandeling over ons domein in
Gierle ontdek je allerlei aspecten van onze werking. Uiteraard kunnen
dorstigen zich laven en moet je geen honger lijden.
Ook de muziekliefhebbers komen aan hun trekken met een optreden
van Briezz, en een gastoptreden van niemand minder dan Guido Belcanto
in de namiddag. Onze jongste bezoekers mogen zich aan kinderanimatie
verwachten. >>> meer info op www.dagvandezorg.be <<<

april

Enkele mensen van het Dagcentrum deden een
bijdrage aan een winkelwandeltentoonstelling
i.s.m. Sjarabang, een Mechelse vzw. Pinguïns en
Schildpadden in alle geuren en kleuren vormden het
thema. Neem snel een kijkje op www.sjarabang.be.
Verderop in dit boekje kan je ook een kijkje achter de
schermen nemen.

Enige kunstzinnigheid is onze cliënten niet vreemd!

febr

28 23
Van 28 februari tot 23 april kan je een
lentetentoonstelling bezoeken in het
gemeentehuis van Vosselaar, met
werken van o.a. Piet, Marc, Suzy, Daniël,
Nele en Bert…

Benefietactie De Liereman

25

Op zaterdag 25 april organiseert café De Liereman
april
in Oud-Turnhout een benefiet voor onze tehuizen
in Tielen.
Een heuse, lekkere, gezellige barbecue, gespreid
over drie aanvangsuren: 13u, 16u en 19u.
Iedereen is welkom!
Voor de muziekliefhebbers is er een optreden van Ive Renaart en
Kris B, en voor de kleintjes is er kinderanimatie en grime.
Inschrijven of meer info? benefietmargrietje@gmail.com, of
spreek Heidi Huybrechts (begeleiding Berthoutstraat) aan!
Café De Liereman, Steenweg op Turnhout 45, Oud-Turnhout
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Het nieuwe
jaarverslag
is er!

inspraak en participatie

Van zodra je kind, broer, zus of familielid in Het GielsBos woont, worden wij samen
verantwoordelijk voor een goede opvang: we worden partners in de zorg. Familie
kan via de gebruikersraad en de werkgroep ‘ouders partners in de zorg’ mee
denken over het beleid in Het GielsBos.

onZE bEWonErs WEttEliJk bEPaaldE rEcHtEn HEbbEn?

We goten het
jaarverslag 2014
in een nieuwe vorm: in
deze kalender (her-)ontdek
je iedere maand een waarde van
onze visie. Onze familieleden kunnen
via de leefgroep een jaarverslag/
kalender aanvragen!

Wist je
dat...

Recht op

Leven in Het GielsBos
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tHEma: mFc En Fam

Het GielsBos is nu een
MultiFunctioneel Centrum (MFC)
voor minderjarigen, en biedt een
Flexibel Aanbod voor Meerderjarigen (FAM).

Zorggarantie voor de personen met
de grootste ondersteuningsnood.
Vraaggestuurde zorg en assistentie
in een inclusieve samenleving.

HEt doEl?
Persoonsvolgende financiering: dit
betekent dat de financiële middelen
vanwege de Vlaamse overheid niet
langer worden toegekend aan de
voorzieningen, maar aan de persoon
met de beperking, aan de hand van het
zogenaamde ‘rugzakje’.

HEt middEl?

in 2010 stelt Vlaams minister Jo Vandeurzen onder grote persbelangstelling zijn
Perspectief plan 2020 voor. dit toekomstbeeld wil een nieuw ondersteuningsbeleid op
poten zetten voor personen met een beperking.

•
•
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Dit betekent natuurlijk een enorme en structurele
ommekeer voor de volledige gehandicaptenzorg.
Deze veranderingen kunnen niet van de ene op de
andere dag doorgevoerd worden. Het doel moet
bereikt zijn in 2020, het voorbereidingstraject is al
enkele jaren lopende.

In 2013 maakte Het GielsBos werk van de communicatie
naar haar medewerkers: de contouren van het
nieuwe ondersteuningsbeleid werden geschetst.
Ook de familieleden van onze cliënten werden op
de hoogte gebracht van de plannen van de minister.
De doelstellingen waren toen al duidelijk, de weg
ernaartoe was dat nog niet.
Met de invoering van zorgvernieuwingsprojecten MFC
en FAM in 2013 en 2014 wordt de weg duidelijker. Waar
vele voorzieningen voorheen werkten in een context
waar men ofwel alles (‘vol pension’: 24u opvang, 365
dagen per jaar) ofwel niets kon aanbieden aan een
persoon met een ondersteuningsvraag, wordt dit
principe met MFC en FAM volledig doorbroken.

Zowel MFC als FAM voorzien afzonderlijke
functies nachtverblijf en dagopvang in de
ondersteuningsmogelijkheden, die in wisselende
intensiteit kunnen ingeschakeld worden. Zo ontstaan
er nieuwe mogelijkheden om vraaggestuurd te
werken!

Om hier op in te spelen voorzien we bv. in de volgende
fasen van onze bouwprojecten (het ‘Masterplan
Wonen’) logeerkamers om extra mogelijkheden te
creëren voor kort verblijf.
Voor onze bestaande cliënten blijft ons aanbod
ongewijzigd. Wel bestaat er door deze nieuwe,
vraaggestuurde
ondersteuningsvorm
een
mogelijkheid om over te schakelen naar een lagere
intensiteit van begeleiding. Meer flexibiliteit wordt
het motto in deze zorgvernieuwing, en die willen we
uiteraard ook bieden aan onze huidige cliënten.

in EEn notEndoP:

FlExibEl WErkEn mEt
PErsonEElsPUntEn

MFC en FAM voorzien een personeelspuntenkader
dat ons toelaat in te spelen op een vraaggestuurde
werking. In tegenstelling tot het nauwe keurslijf van
personeelsfuncties die tot nog toe door de overheid
werd opgelegd, werken we nu met personeelspunten
die flexibel ingezet kunnen worden.

ZorG oP maat mEt EEn
orGanoGram oP maat

Bruno
Stappaerts

We horen het tegenwoordig vaak: ‘Meer doen met
dezelfde middelen!’.Want dat is de maatschappelijke
opdracht waar Het GielsBos aan mee wil en moet
werken. Wat bedoelen we met ‘meer doen’? We stellen
ons aanbod ook open voor mensen die niet in Het
GielsBos wonen, om zo meer mensen te helpen dan tot
nu toe het geval was. Om dit mogelijk te maken, met
dezelfde middelen en hetzelfde aantal medewerkers,
moest Het GielsBos haar organisatiestructuur
grondig herbekijken. Voor de eerste keer sinds vele
jaren vond er een hertekening van ons organogram
plaats.
• Een dienst Open Aanbod met een zorgloket: een
duidelijk aanspreekpunt voor nieuwe instroom,
met een aanbod dat open staat voor iedereen met
een ondersteuningsvraag.
• Grotere woonunits maken een meer flexibele
woonopvang mogelijk.
Ondersteuning op maat, met wisselende
intensiteit, vraagt een aangepaste aansturing.

•

Het GielsBos heeft zich aan de hand van de nieuwe
organisatiestructuur voorbereid op de maatschappelijke
opdracht die het Perspectiefplan 2020 voorop stelt.

Deze nieuwe structuur is slechts een middel. Véél
belangrijker nog is ons gezamenlijk engagement naar
meer personen met een ondersteuningsvraag dan enkel
de mensen die hier vandaag wonen. Willen we meer
mensen helpen, en we weten dat dit absoluut nodig is,
dan kunnen we niet anders dan op deze uitdaging met
z’n allen JA antwoorden…
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annick

ria

heeft als medewerker Human Resources dezer dagen haar handen vol!
“Reeds vele jaren zorg ik als HR-medewerker voor een nauwkeurige opvolging van de
personeelskaders van Het GielsBos. De opdracht: onze beschikbare middelen zo optimaal
mogelijk inzetten binnen de voorziene personeelsfuncties en zorgen dat we hierbij
niet meer uitgeven dan we hebben.
Met MFC / FAM kwam een einde aan het denken in voltijdse equivalenten
en diende ik de omslag te maken naar personeelspunten. Vanaf nu heeft
elke functie een bepaalde puntenwaarde. Zo telt bijvoorbeeld een
opvoeder klasse 1 die een heel jaar voltijds werkt voor 71 punten.
Ook voor de coördinatoren vraagt dit een andere manier van
denken. Daarom ontwikkelde ik voor hen een tool waarmee ze
vlot de hen toegewezen personeelspunten kunnen opvolgen
en eigen accenten kunnen leggen.
Het voordeel van het personeelspuntenkader is dat het
meer flexibiliteit biedt ten opzichte van het strakke
keurslijf waarin we tot voor kort werkten.
Het betekent een hele ommezwaai, en heel wat
voorbereidend werk, maar ik zie de voordelen er van
in!”

annick

Is moeder van Jeroen en kreeg als lid van de gebruikersraad onlangs van de directie de algemene uitleg
over de overstap naar MFC / FAM te horen.
“Ik voel een grote solidariteit met mensen die op de wachtlijst staan: ik herinner me onze situatie nog
heel goed en ik vond het toen vreselijk frustrerend. Dus als er dankzij de overschakeling naar MFC/FAM
meer mensen geholpen kunnen worden, vind ik dat uiteraard heel goed! Als het uiteindelijke doel, de
Persoonsvolgende Financiering, bovendien een eerlijkere verdeling van middelen zou opleveren, dan kan
dat alleen maar positief zijn.
Anderzijds wil ik als ouder natuurlijk het beste voor mijn kind: zal zijn aanbod niet inkrimpen?
Bovendien heb ik zelf ervaring in de zorgsector, en weet ik dat het voor medewerkers niet makkelijk
is meer te doen met dezelfde middelen, zelfs als je weet dat het niet anders kan.
Dus over het algemeen ben ik positief over dit verhaal, maar ik voel toch dat ik voorzichtig ben om
uitspraken te doen. We zullen het waarschijnlijk de komende maanden wel ervaren.”

ria

Wat betekent
de overgang naar
MFC / FAM
voor jou?

n
ege

We vro

JokE

is als medewerker zorgloket het eerste aanspreekpunt voor nieuwe
cliënten.
“De omschakeling naar MFC / FAM geeft ons de kans om meer mensen
verder te helpen. Onze handen zijn niet langer gebonden aan de
toewijzing die de mensen kregen: we kunnen binnen de regelgeving
soepeler hulp bieden, waardoor we meer vraaggestuurd kunnen
werken.
Zo kan er bv. een vraag naar dagopvang gesteld worden. Wanneer
we de vraag dan dieper gaan bekijken, zou het kunnen dat de
vraag niet per se om dagopvang gaat, maar eerder een zinvolle
dagbesteding. Die vraag kunnen we dan bv. ook invullen door
begeleid werken aan te bieden. Op deze manier wordt de persoon
verder geholpen én blijft er een plaats dagopvang beschikbaar voor
iemand die hier meer nood aan heeft. Bovendien is zowel begeleid
werken als dagopvang momenteel ook rechtstreeks toegankelijk.
Dit betekent dat ook mensen met een vermoeden van handicap hier
beroep op kunnen doen. Zij hoeven dus geen erkenning van het VAPH af
te wachten om de hulp al op te starten.
Vandaag kunnen we ook volwassenen met een licht verstandelijke handicap
in Het GielsBos laten wonen (dat kon vroeger niet), en kunnen we ook makkelijker
mensen in de thuissituatie gaan begeleiden. Dat is een vooruitgang!”

karla

JokE

is teamleider van de sociale dienst en onderhoudt intensieve contacten met de families
van cliënten.
Als sociale dienst proberen wij altijd oog te houden voor wat veranderingen teweeg
brengen bij onze ouders. Natuurlijk staan we 100% achter de hoofddoelstellingen:
vraaggestuurd werken komt iedere persoon met een beperking enkel ten goede.
Vroeger kregen we bv. wel eens een vraag of er voor een opname geen
mogelijkheid was om het verblijf geleidelijk op te bouwen door gedurende
een periode slechts enkele dagen per week in Het GielsBos te verblijven.
Nu kunnen we deze vraag op z’n minst bekijken, terwijl vroeger ons
aanbod alles of niets was.
Ook de zorggarantie vinden we een absoluut pluspunt: als sociale
dienst zien we soms schrijnende thuissituaties, waarbij mensen
soms smeken om ondersteuning. Nu zien we meer mogelijkheden:
doordat de ‘koek’ beter verdeeld wordt, kunnen we zorgen dat
meer mensen een vorm van ondersteuning krijgen.
En toch ben ik ook oprecht bezorgd over onze huidige ouders:
als we meer mensen moeten helpen met dezelfde middelen,
betekent dat ook dat er een kans bestaat dat sommige van onze
huidige cliënten dit zullen merken in hun aanbod. We moeten
het ook durven toegeven: we zijn verwend geweest, en de
tijden zijn aan het veranderen! Wat zal dit teweeg brengen
bij ouders die uiteraard het beste willen voor hun kind,
als blijkt dat we moeten herverdelen en dit niet ten
karla
voordele van hun eigen oogappel zal zijn…? We
zullen in ieder geval waken over een goede
communicatie!”
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Het Zorgloket is bereikbaar via het algemene
nummer 014 601 211. We luisteren naar de vraag
en maken indien nodig een afspraak om de vraag
verder uit te diepen. Vragen zijn ook altijd welkom op
zorgloket@hetgielsbos.be.

HoE kUnnEn mEnsEn JUlliE
bErEikEn?

In een notendop: iedereen, met eender welke vraag,
kan bij het Zorgloket terecht. Wij gaan dan samen
op weg om te zoeken naar antwoorden op de vraag.
En als we die vanuit Het GielsBos toch niet zouden
kunnen bieden, dan brengen we de mensen in contact
met organisaties of diensten die dit wel kunnen.

Of het kunnen ook heel algemene vragen zijn. Zo zijn er
bijvoorbeeld mensen die zich tot Het GielsBos wenden
omdat er bepaalde situaties thuis heel erg mislopen
en ze zelf niet goed weten wat ze eraan kunnen doen.
Dan zoeken we samen met hen uit waar we kunnen
helpen en hoe we hen kunnen ondersteunen. Of een
buitenschoolse kinderopvang kan een vraag stellen
rond informatie over hoe om te gaan met kinderen
met autisme.

v.l.n.r. Ilse, Joke en Ria
bemannen het zorgloket,
om er samen voor te zorgen
dat iedere ondersteuningsvraag
die bij Het GielsBos terecht komt
een antwoord krijgt.

Vragen staat vrij:
iedere vraag krijgt een antwoord
bij het nieuwe Zorgloket.
sinds 1 januari 2015 is er een nieuwe dienst binnen
Het Gielsbos: Het Zorgloket.
klinkt veelbelovend, maar wat doet het Zorgloket
dat voordien nog niet gebeurde?
We vragen het aan Joke driesen, die samen met
ria Van Hooijdonk en ilse Eykens het zorgloket
bemant.

Wat is HEt ZorGlokEt?
Het zorgloket is eigenlijk de deur naar Het GielsBos.
Het is het aanspreekpunt voor iedereen die een vraag
heeft aan Het GielsBos, dus zowel ouders, familie
of kennissen van personen met een beperking, als
diensten van andere organisaties zoals bijvoorbeeld
scholen.

mEt WElkE VraGEn kan JE HiEr
dan tErEcHt?
Dat kunnen heel concrete vragen zijn zoals
bijvoorbeeld
• een ouder die op zoek is naar tijdelijke opvang
voor zijn kind(je) om zelf even wat rust te kunnen
nemen.
• een sociale dienst van een school die op zoek is naar
eventuele dagopvang voor een aantal kinderen
tijdens schoolvakanties of voor schoolverlaters.
• een gezin dat nood heeft aan pedagogische
begeleiding
• iemand die op zoek is naar een zinvolle
dagbesteding
• een organisatie die gebruik wil maken van de
sporthal of snoezelruimte
• een gezin dat op zoek is naar een woonplaats voor
hun familielid met een beperking.
…
•
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Vraag... en aanbod

Je hebt het in de vorige artikels reeds kunnen lezen: als multifunctioneel
centrum met een flexibel aanbod voor meerderjarigen is ons aanbod
veranderd. Waar we tot voor kort enkel een volledige opname konden
aanbieden, zijn onze mogelijkheden nu sterk uitgebreid.

Wat kUnnEn WE VandaaG Voor
cliëntEn bEtEkEnEn?
WE sommEn HEt Voor U oP.

Een plek om te wonen: Vandaag biedt Het GielsBos aan meer dan 300 personen met een
verstandelijke beperking een aangepaste plek om langdurig te wonen. Anderen komen hier af en toe
logeren. Wonen kan in het dorp te Beerse, Lille of Tielen (9 woningen) of in een bosrijke omgeving te Gierle
(27 woningen).
Een invulling van de dag: dagopvang of dagbesteding in één van onze activiteitencentra te Gierle of
Tielen, in één van onze woningen of midden in de samenleving. Dit kan in hele of halve dagen, en is steeds
afgestemd op de mogelijkheden en interesses van de persoon met een beperking.
Begeleiding: gesprekken over en ondersteuning bij wonen, dagbesteding, begeleid werken, vrije tijd,
praktische hulp, opvoeding, budgettering, relaties, voeding, administratie, enz. Dit kan bij ons of bij jou
thuis, individueel (of soms in groep).
Behandeling: meer bepaald gespecialiseerde tandverzorging of gehooronderzoek.
Een plek om zelf iets te doen: afhuren van een activiteitenlokaal en ev. materiaal voor een activiteit in Het
GielsBos.

Het GielsBos biedt zorg of ondersteuning aan kinderen en volwassenen met een
(verstandelijke) beperking en hun gezin. Zij kunnen bij ons terecht voor een plek om
te wonen, een invulling van de dag, begeleiding, behandeling of een plek om zelf iets
te doen.
•

•

•

•
•

Deze zorg of ondersteuning is ook rechtstreeks toegankelijk voor wie hier
niet woont, of wiens handicap nog niet erkend is door het VAPH
(een vermoeden van beperking volstaat dan).
Organisaties, scholen en verenigingen kunnen bij ons
terecht voor:

• Deskundig advies over de ondersteuning
van personen met een beperking. Zonodig
komen we langs.
• Een plek om iets te organiseren:
afhuren van activiteitenlokalen en
ev. materiaal om een activiteit te
organiseren (sporthal, zwembad,
wellness, (kinder)boerderij,
snoezelruimte, trilvloer,
ontmoetingscentrum De Lork,
enz.)
• Een partner om mee
samen te werken:
samenwerkingsprojecten
opzetten.

Luc
Vanherck
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Kennen jullie ons
dagcentrum al?

op 15 december 1993
opende de toenmalige
vzw Gehandicaptenzorg
kasterlee-lille
(’t margrietje)
haar eerste initiatief:

een dagcentrum.
Het dagcentrum werd gevestigd midden in het dorpscentrum van Tielen, een
deelgemeente van Kasterlee. De ligging was belangrijk, niet alleen vanwege de
inclusiegedachte maar ook vanwege de nabijheid van Lille. Het dagcentrum kwam
er omdat deze regio nog een blinde vlek vormde in het landschap van dagbesteding
voor personen met een handicap. Het VAPH erkende de voorziening voor 10 plaatsen en
dat werden allemaal jonge mensen uit Kasterlee en Lille.
De bus vertrok om 07.45 uur voor een rondrit langs Gierle, Wechelderzande, Lille en Poederlee.
Omstreeks 08.40 uur vertrok ze dan voor een rit langs Lichtaart en Kasterlee. ’s Avonds ging het
omgekeerd: om 16.00 vertrok ze voor de eerste rit en rond 17.00 uur voor de tweede. Zo gaat het nu nog altijd,
alleen zijn er 2 personen bijgekomen uit Vorselaar en moet de bus niet meer langs Wechelderzande.
Ondertussen komen er ook mensen deeltijds naar het dagcentrum: voor 2, 3 of 4 dagen. In totaal zijn er nu 13
deelnemers maar nog steeds 10 per dag. Het dagcentrum is alle werkdagen van het jaar geopend en sluit alleen
tussen Kerstmis en Nieuwjaar.

Van elke deelnemer wordt verwacht dat hij of zij bijdraagt aan de goede werking, ieder volgens de eigen
mogelijkheden. Het was en is nog steeds een streven naar een gezonde balans van geven en nemen. Niets
is zo leuk als geven en helpen en we zoeken daartoe voortdurend naar kansen en gelegenheden. Het is ook
een zoeken naar de balans van voldoende uitdaging en genoeg ondersteuning. Kortom, datgene wat in ieder
mensenleven belangrijk is. En pluimen! In het dagcentrum worden graag veel pluimen uitgedeeld. Dat sterkt
het zelfvertrouwen en werkplezier.

Geven en nemen: het geldt ook voor medewerksters. We zien veel
nprogramma
talenten bij onze deelnemers: nooit lang kwaad zijn op iemand
b
ite
es
ite
(niet langer dan 10 seconden), steeds bereid zijn tot vergeven
t
iv
en vergeten, genieten van de zogenaamde kleine dingen (er
zijn geen kleine dingen). Elke dag tonen zij het ons! We zijn
er hen dankbaar voor.
De tevredenheid is hoog in het dagcentrum: zowel
HUisHoUdEliJkE takEn
bij medewerkers (het lijkt wel of je er blijft eens je er
atEliErarbEid
begonnen bent!) als gebruikers! Op de 3 anonieme
tevredenheidsonderzoeken scoorde het dagcentrum
crEatiEVE bEZiGHEdEn
steeds tussen de 90 en 100 procent op alle onderdelen.

:

KOKEN | Elke voormiddag wordt
er door de deelnemers van het
dagcentrum eten gemaakt. Elke
dag staan er 3 koks in de keuken
om de maaltijd te bereiden. Er
wordt gezorgd voor soep of een
voorgerechtje, een hoofdgerecht
en een dessert. Het menu
wordt door iedereen
samen
opgesteld
aan de hand van
zelfgemaakte
fotoboeken. Mmm
we eten ons buikje
weer lekker rond.

actUa
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ACTUA | Op het einde van de week kopen we steevast
de krant. Tijdens het actuauurtje lezen we de krant
van de dag en overlopen we wat er de afgelopen
week het nieuws gehaald heeft. Dorien, Kurt, Karleen
en Magda mogen zelf vertellen wat hen is bijgebleven
van het nieuws van de voorbije week. Zo worden we
nog echte wandelende nieuwsankers.

kokEn

sPort En ontsPanninG

uit

Leen
De Kort

ZElFstandiG
WinkElEn
ZELFSTANDIG WINKELEN |
Om te kunnen koken hebben
we ingrediënten nodig. Op
donderdag gaat Jo samen met
Eline en Jef de grote inkopen
doen zoals: fruit halen bij Cools,
groenten en ander lekkers
bij Albert Heijn. Maar ook
tussendoor moet er gewinkeld
worden.
Dit
gebeurt
zelfstandig door Melissa
en Eline. Zij krijgen een
boodschappenlijstje
mee en kunnen zo
alles gaan halen in de
winkel.

bakkEn

BAKKEN | Dinsdagnamiddag is
het SMULtijd! Enkele gasten
bakken onder begeleiding
een lekker dessertje
voor iedereen. Voor de
thuisblijvers een weet,
voor de zwemmers
steeds een verrassing!

t
aa

ZWEmmEn

Zorg op maat is altijd belangrijk geweest in ’t Margrietje. Deelnemers bepalen zelf mee hun programma en
inspraak is verzekerd.

Een greep uit
het aanbod van
het dagcentrum!
FITCLASS | Op maandagnamiddag
staat er fitclass op het
programma
van
enkele
gasten.
Onder begeleiding van
een stevige beat werken
we een uurtje aan onze
conditie in de fitclass
van Tielen. Ieder op
zijn eigen niveau
en tempo!

Fitclass

ZWEMMEN | Naast het wekelijkse zwemuurtje (baantjes trekken in Herentals) zwemmen we 1x per
maand recreatief in Vennebos in Nederland. Dit is een subtropisch zwembad waar we gek doen in de
wildwaterbaan, relaxed genieten van een bubbelbad, drijven op de golven in het golfslagbad om dan
nadien terug op te warmen onder de warmtelampen. HEERLIJK!
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PaardriJdEn

PAARDRIJDEN | Elke
donderdagnamiddag
trekken we naar manège
Gipsy Horse te Oosterwijk.
We gaan daar paardrijden
met onze collega’s van tehuis
Lille en Tielen. Ook nemen we geregeld deel aan
wedstrijden in samenwerking met LRV’s. We hebben
allemaal al vele medailles behaald!

SJARABANG | Elk jaar wordt er in Mechelen een kunstproject
georganiseerd waaraan het dagcentrum deelneemt. Dit jaar
kregen we de opdracht om 7 schildpadden te versieren.
Lief, Jefke, Filip, Jan, Vicky, Dorien en Eline vonden het
sJarabanG
wel fijn om dit te doen. Er is veel werk in gestoken en
het resultaat is te bewonderen in de vitrines van
verschillende handelaars in Mechelen van 9
februari tot 6 maart.

staPPErs
STAPPERS |
Lief, Jan, Filip,
Melissa, Eline en
Magd zijn de stappers
van het dagcentrum.
Elke week maken wij een
trip en zetten meer dan 5000
stappen op onze stappenteller op
één uurtje tijd! Dus wij stappen flink door, zo houden
wij onze conditie op peil.

VriJE
tiJd

VRIJE TIJD | Niet alleen krijgen de deelnemers van het dagcentrum veel
activiteiten aangeboden, er is ook ruimte voor wat vrije tijd. Zo is Kurt verzot
op zijn inlegpuzzels, Kris is een uitstekende kaartlegger en Jef kijkt met leuke
herinneringen terug naar de fotoboeken van Turkije. Iedereen heeft zijn eigen
invulling van vrije tijd. In deze vrije tijd wordt er ook aan beweging gedaan. Er
staat een hometrainer in de leefruimte waar iedereen zijn eigen kilometers op
kan afleggen.
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Fred
Schellekens

Vrijwilligerswerk
in het GielsBos:

Waarom bEGin JE Er aan En
Waarom bliJF JE HEt doEn ?

Mag ik me even voorstellen? Ik ben Fred
Schellekens, 61 jaar en woonachtig in
Vosselaar.
Na een carrière van 42 jaar vond ik eindelijk
tijd om wat te genieten en leuke dingen te
doen. Via kennissen kwam ik op het idee me
als vrijwilliger te melden in Het GielsBos.
Een boeiend en informatief gesprek met
de coördinator vrijwilligerswerk later,
kon ik er aan beginnen. Eddy werd mijn
vaste wandelmaat. Het eerste contact
verliep vlot, de begeleiders van Schildpad
4 vertelden me alles wat ik moest weten
over Eddy.

Met onze groep van een tiental vrijwilligers
maken wij om de 14 dagen een wandeling
in en rond het domein van het GielsBos. Je
ziet dat onze rolstoelgebonden bewoners
er met volle teugen van genieten ook al
kunnen ze het niet altijd verwoorden.
Na de wandeltocht drinken we nog wat en
knabbelen we van een koekje of snoepje dat
de vrijwilligers om beurten meebrengen.
Vooral Eddy geniet van die snoepjes, dan zie
je hem stralen!
Tegen 16u is het dan tijd om Eddy terug naar zijn
woning te brengen.

Dan is het weer uitkijken naar de volgende
wandeling en ga je met een tevreden gevoel naar
huis. Want de dankbaarheid die je krijgt van de
bewoners is zeker een reden om dit te blijven doen,
het kost je maar een beetje van je vrije tijd.

dUs VriJWilliGErsWErk in
HEt GiElsbos...

een aanrader
voor iedereen!
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mastErPlan WonEn

Red de
Langoor boom actie

Woonerven komen,
paviljoenen gaan,
maar onze Langoor boom
blijft altijd bestaan!
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Een jaar geleden gingen zeven nieuwe woningen open: vijf
op woonerf Rozendries en twee op woonerf Klaverveld.
Gelukkig hebben we de ‘luxe’ om eerst te bouwen, dan de
bewoners te verhuizen, en pas daarna de oude gebouwen
af te breken.
En nu is het zover: paviljoen Langoor wordt gesloopt.
Het werd in 1978 in gebruik genomen en heeft dus 36
jaar lang het beste van zichzelf gegeven. We bewaren
er talloze mooie herinneringen aan. Een persoonlijke
herinnering: in 1987 kwam ik voor het eerst in aanraking
met een computer … en dat was op paviljoen Langoor,
waar Paul Vernelen experimenteerde met computers
voor onze bewoners. We zouden een dik boek kunnen
schrijven met wat Langoor voor zoveel mensen
heeft betekend! Wat overblijft zijn niet enkel de
herinneringen, maar ook ‘de boom van Langoor’. Die
gaan we koesteren.

Op 19 januari startte de bouw van fase 2 van het
masterplan. Tussen paviljoen Vos en de Bijenkorf
komt woonerf Bosheuvel. Het bestaat uit 5
woningen: 2 woningen voor elk 10 bewoners en
3 woningen voor elk 8 bewoners. Egel 2, Egel 3,
Egel 4, Egel 5 en Klaverveld 4 zullen er een nieuw
onderkomen krijgen. Als alles volgens plan
verloopt is woonerf Bosheuvel begin 2016 klaar
om hen te ontvangen.

Bosheuvel wordt gebouwd volgens een
innovatief concept voor vraaggestuurd
en levenslang wonen: het “flexwonen”. ‘Flex’
verwijst naar het woord ‘flexibiliteit’: de woningen hebben
allemaal hetzelfde grondplan, maar kunnen zich aanpassen, nu én later, aan
wie er woont.

Luc
Vanherck

Bijvoorbeeld: iedere bewoner heeft een eigen kamer van iets meer dan 16 m2. Maar de zone tussen 2 kamers
(de flexzone) kan ingericht worden naargelang de noden van de bewoners. Al dan niet een lavabo, een
(rolstoeltoegankelijk) toilet, een douche. Sommige kamers hebben een buitendeur. De keuken kan open,
half open of gesloten zijn. En naargelang de pedagogische noodzaak kunnen de ruimtes opgedeeld
worden door middel van deuren, poortjes, spijlenwanden, … (dit noemen we compartimentering).
benieuwd naar het resultaat!

In 2012 gaf Meneer Boom al een interview aan de redactie:
hij wil niet tegen de vlakte! (zie Herfsteditie 2012)
De oproep van Meneer Boom verdween een beetje in de
vergetelheid door alle drukte rond de bouwplannen en
verhuizen, maar onze redactie is hem niet vergeten!
De prachtige boom van Langoor kreeg van ons redactielid
Lynsaye een strik, een waarschuwingsbord en een stevige
boomknuffel! Hij kan zelf niet zeggen dat hij wil blijven
staan, daarom doen wij dat. Hopelijk krijgt hij een mooie
oude dag, op zijn vertrouwde plaatsje!

Lynsaye
Goris
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Renovatie
In de lente van 2014 sloten we ons zwembad voor een
hoognodige renovatie. De plannen waren en zijn ambitieus:
we toveren de ruimte om naar een uiterst modern
belevingsbad met wellness. Wie had gedacht dat we ooit
met onze cliënten zouden kunnen genieten van een bruisende
jacuzzi en een stoomcabine?
Zoals de traditie het vraagt liepen de werken enige vertraging
op, maar we hopen nog voor de zomer stapsgewijs de ruimte in
gebruik te kunnen nemen.
Miranda en Lynsaye van de redactieraad konden hun nieuwsgierigheid niet
bedwingen en gingen al eens een kijkje nemen. Met een beetje fantasie konden ze de bubbels in de jacuzzi
al voelen, en warmden ze al lekker op in de infraroodcabine. Maar zoals je kan zien op de foto’s is er nog
wel wat werk aan de winkel.
Sine
Van Menxel

Ook het behandelgebouw is niet ongevoelig voor
de tand des tijds!
Niet alleen op het vlak van isolatie laat de leeftijd
zich voelen. In januari zaten de medewerkers
die in het behandelgebouw werken twee
dagen in de kou omwille van de noodzakelijke
vervanging van de verwarmingsketel.
Brrrr, dat waren koude dikke truiendagen!

Nog meer renovatie

We hopen in september het nieuwe zwembad feestelijk te openen!
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Welkom op de creatieve concerten
van DraMuDa!

Elke dinsdagmiddag nodigen de collega’s van dramuda (drama mUziek dans) onze cliënten uit op een
creatief concert in het auditorium van het ontmoetingscentrum.

Oorspronkelijk lag de focus op luisteren naar muziek maar gaandeweg kwamen er ook dans en drama bij.
Deze concerten worden elke week geïmproviseerd door de collega’s van Dramuda, zonder voorbereiding dus.
Wel wordt er soms een concept vastgelegd: spelen met een materiaal zoals papier of verf, spelen met een
werkvorm zoals schimmenspel of Tik Tak of spelen met een thema zoals voetbal of afscheid…
Van daaruit wordt er getracht om de bewoners te bereiken en mee te nemen in de voorstelling, van stil naar
luid, intiem naar ambiance, van individueel contact tot spel voor de ganse groep. Ze trachten ook de concerten
te variëren zodat ook verschillende bewoners een keertje aan hun trekken komen. Sommige houden van luid
en wild, anderen houden van stil en rustig.
Tijdens het concert mogen de opvoeders ook gewoon ontspannen kijken en spelen de mensen van Dramuda in
op de cliënten, tenzij het echt uit de hand zou lopen natuurlijk, maar dat gebeurt zelden.

Eric
Van der
Straeten

Voor het team van Dramuda blijft dit ook een uitgelezen kans om zich uit de drukken via hun medium en zo ook
elkaar te ontmoeten.

kom dat ZiEn dUs En ook GraaG oP tiJd
(iEdErE dinsdaG om 14U En 14U45) Zodat WE samEn
aan dEZE crEatiEVE rEis bEGinnEn!

d ram a

mU Zi Ek

d ans

Leven in Het GielsBos

19.

20.

Proud to be fout!
Onlangs was
het weer zover:
een Foute Party op
Rozendries 1. Elke reden is
goed om feest te vieren en zeker
wanneer er maar liefst vier bewoners in
de spotlights staan. Een 30, 40, 50 en 60 jarige in
één jaar tijd op dezelfde groep is toch iets unieks en een goede
reden om dit niet zomaar voorbij te laten gaan. Kelly, Inge, Laurette en Leo hebben dan ook echt
van hun party genoten. Stoelen en tafels werden aan de kant geschoven, gekleurde verlichting
werd opgehangen, een hapje en drankje werd voorzien. De DJ zorgde voor de nodige foute
muziek en de party kon van start gaan. Alle bewoners, personeel en therapeuten zagen er op hun
paasbest uit, maar dat kon ook niet anders met een dresscode: Proud to be Fout!

Een duel... met slagroom!

Het was een dag om nooit te vergeten!

Dorien
Hulselmans

Alles hing vol: de muren, de grond, de ramen, de gordijnen,
ikzelf en het allerleukste was dat de begeleiding ook
helemaal vol hing! Toen de slagroom op was hebben we
afscheid genomen van de andere groepen en
kon mijn begeleiding beginnen poetsen!
Hier zijn ze wel even zoet mee geweest,
Steven,
maar ik heb er toch maar weer lekker van
Klaverveld 1
genoten.

wat een pret!

Hallo,
Ik ben Steven en ik heb jullie iets bijzonders te vertellen. De laatste tijd
haal ik nogal veel zotte kuren uit samen met Eric van Dramuda. Ik heb
samen met hem een lijst opgesteld vol uitdagingen die ik wel eens
wou doen. Zo heb ik al eens een race gehouden met de rolstoel,
buikschuiven gedaan op de woning en zopas was het tijd om eens
helemaal
uit de bol te gaan: We hielden een slagroomgevecht.
Ik vond het wel wat spannend, want
er waren veel begeleiders en nog
wat andere bewoners van onze
groep en andere groepen. We
kregen allemaal bordjes en
die werden dan vol slagroom
gespoten. Maar dat vonden
we nog niet vuil genoeg dus
deden we er ook nog muisjes
bovenop. En dan gooien maar!
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Egel 4 viert
Nieuwjaar

De beelden spreken voor zich:
het was weer

o zo gezellig!

Een halve eeuw Wim!

Wim van Vos 4 werd 50 en dat zouden we
geweten hebben.
Een spandoek voor het raam, een welverdiend
feest. Wim genoot met volle teugen van alle
aandacht!
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Robert,
Je hebt door het hele Margrietje geleefd want toen je bij ons kwam in het dagcentrum kwam
de bus je iedere dag ‘s morgens in Wechelderzande ophalen. ‘s Avonds stonden je moeder en
Mirza de hond je al op te wachten als je terug thuis kwam. Dat was altijd schoon om te zien.
Enkele jaartjes later ging je naar het tehuis in Tielen maar je kwam samen met de andere
gasten nog altijd wel werken naar het dagcentrum.
De jaren bleven niet stil staan en jij ging met pensioen en zo verhuisde jij naar het tehuis in
Lille waar we nog plezante tijden hebben beleefd.
Weet je nog al die herinneringen die we met jou mochten beleven? Samen op uitstap dat
was lachen hé?
Of jij die hielp met de afdroog, en wat was je graag tussen het vrouwelijk gezelschap: je
gaf ze graag een handkusje of een kusje op de wang. Je was een levensgenieter die graag
onder de mensen kwam maar ook wel kon genieten van de stilte om je heen.
De grootste supporter van de voetbalclub van Wechelderzande dat ben jij wel, als het
kon ging je op zondag supporteren en daarna ging je nog een pintje pakken in de kantine.
Robert, je was echt iemand die voor de sport leefde. In de Boskapelstraat was jij de
scheidsrechter en kregen wij een gele of rode kaart als het nodig was. Gelukkig konden
wij er mee lachen....

Kelly
bewoonster
Boskapelstraat

Ik ben Erva en sinds 27 januari woon ik
op Klaverveld 1. Mijn ouders en broer en
zus wonen in Borgerhout en hier ga ik ook
elk weekend heen.
Hier op Het GielsBos zal je me vaak zien
rolstoelfietsen of wandelen, want dat doe
ik wel graag. Af en toe zal je me eens
horen als ik mijn stem laat werken. Ook
dan vind ik het fijn om eens iemand te
zien zwaaien naar mij.

Hallo,

Maar dit is nu allemaal voorbij....
We hadden nog veel plannen en wij hadden nog zoveel te vertellen.
Ook al zien we je niet meer, in onze gedachten zal je steeds bij ons zijn.
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Ik ben nu eenmaal een vrolijke flapuit en iedereen
mag me gezien hebben.

Maar geef me toch nog maar een beetje tijd om mijn
plaatsje te vinden. Ik kwam af en toe al wel eens
logeren, maar nu ik hier woon, is het toch nog anders
hoor.
Zo dit ben ik een beetje en hopelijk
Erva
zwaaien we eens naar elkaar.

Geboren

5 december - MARTHE
dochtertje van Joke Smeyers
(begeleidster/opvoedster)
en Jef Caymax

Overlijdens

1 november
Gaston Rommens, grootvader
van Tabita Rommens
(begeleidster/opvoedster)
19 november
Staf Van Gestel, schoonbroer
van Chantal Deroey
(begeleidster/opvoedster)
21 november
Fil Wagemans, vader van
Heidi Wagemans
(begeleidster/opvoedster)
10 december
Lea Huybrechts, schoonmoeder
van Chris D’Heldt
(medewerkster dagbesteding)
14 december
Maria (Mitje) Proost, moeder van
Rita Govaerts (huishoudhulp)
18 december
Ludo Willemsens,
vader van Kim Willemsens
(woningverantwoordelijke)
1 januari
Maria Verryckt, moeder van
Tineke Martens
(begeleidster/opvoedster)
13 januari
Maria Matthé, grootmoeder
van Marie Woestenborghs
(begeleidster/opvoedster)
15 januari
Augustina ‘Gusta’ Thys,
moeder van Monique Neefs
(huishoudhulp) en Linda Neefs
(medewerkster schoonmaak)
15 januari
Wivine Willems, grootmoeder
van Nele Provinciael, bewoonster
van Boskapelstraat 80A
25 januari
Norma Proost, grootmoeder
van Natalie Berckvens
(begeleidster/opvoedster)
7 februari
Robert Poels, bewoner van
Boskapelstraat 80B
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Deze lijst wordt samengesteld aan de hand van gegevens van de personeelsdienst en aankondigingen bij het
secretariaat. Wil je liever niet dat jouw aankondiging hier verschijnt? Graag een seintje aan de personeelsdienst!

23.

AGENDA
15 APRIL, 27 MEI & 17 JUNI
MUZIEKNAMIDDAG IN HET ONTMOETINGSCENTRUM

2 MEI
KINDERHAPPENING PERSONEELSVERENIGING
IN HET ONTMOETINGSCENTRUM

23 MEI
ALGEMENE INFOVERGADERING GEBRUIKERSRAAD IN HET
ONTMOETINGSCENTRUM

27 MEI
BARBECUE IN HET ONTMOETINGSCENTRUM

29 MEI
NEKAREA IN HET GEMEENTEPARK BRASSCHAAT

2 JUNI
INTEGRATIESPORTDAG IN HET ONTMOETINGSCENTRUM

5 JUNI
PERSONEELSFEEST IN DE TENT AAN DE BOERDERIJ

VAN 23 T.E.M. 26 JUNI
35STE AVONDWANDELVIERDAAGSE,
GEORGANISEERD DOOR
WSV BEEKAKKERS EN HET GIELSBOS

