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Dag beste lezer,

als kersvers voorzitter van de nieuwe vzw Het
GielsBos zal mijn aandacht in de komende periode
vooral gaan naar twee projecten. in de eerste
plaats het verderzetten van het masterplan wonen
dat in april vorig jaar werd afgetrapt door minister
vandeurzen en gedeputeerde wellens.

verder is er ook het renovatieproject voor de
facilitaire dienst. wij zullen u hierover in onze
publicaties regelmatig op de hoogte houden. deze
beide projecten hebben één gemeenschappelijk doel,
namelijk de kwaliteit van de dienstverlening aan
onze bewoners naar een nog hoger niveau brengen.
en zoals de baseline in ons nieuwe logo het uitdrukt,
gebeurt dit door gedreven mensen
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peter Bellens
Gedeputeerde voor
welzijn en GezondHeid
voorzitter van de
vzw Het GielsBos

We wensen u erg veel
lees- en kijkplezier.

Het begrip “familie” is voor mij het zinnebeeld
van Het GielsBos: het is de kleinste gemeenschap
waarop je altijd kunt terugvallen in gelijk welke
omstandigheid, je vindt er altijd een open deur,
je wordt er geaccepteerd voor wie je bent en
je mag er zijn zoals je bent. deze editie komt
daar uitgebreid op terug.

Het besturen van Het GielsBos betekent immers
méér dat het zich bezig houden met de hardware
(bouwstenen, enz…); ruime aandacht moet ook gaan
naar de software, naar de kwaliteit in de zorg voor
de bewoners. met mijn persoonlijke ervaring in de
mantelzorg wil ik hieraan meehelpen, samen met
de directie en het personeel, met onze bewoners
en hun families.

deze uitgave werd mede mogelijk gemaakt
door de medewerking van: julie Cornelis, karla Defour, de medewerkers
van Dramuda, Michel huybrechts, Marc laenen, jeroen Peeters, rita smet,
Chris stellfeld, sine Van Menxel, Melani Van der Velde, jef Vanhout, stephanie
Vanlimbergen, ilse Verheyen, an Vermeiren.

layout en druk: www.drukkerijbartels.be - Merksplas

contact: redactie gielsBos! – Vosselaarseweg 1 – 2275 gierle
014 60 12 11 - redactiegielsbos@hetgielsbos.be - www.hetgielsbos.be

foto’s cover en achtercover© sine Van Menxel

met dank aan alle Bewoners, Familie,
vrijwilliGers en medewerkers van Het GielsBos.
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…roos
weer
alle
paviljoenen
heeft
afgeschuimd,
verhalen
noterend
voor het jaarverslag
2012? dit jaarverslag
laat je aan de hand
van 12 gezichten
kennismaken
met
Het GielsBos, het
vertelt
grote
en
kleine verhalen, uit
het leven gegrepen.
je kan dit
jaarverslaG
Bekijken op
www.HetGielsBos.Be,
oF inkijken Bij
Het directiesecretariaat.

… de kerstmarkt ook
dit jaar een enorm
succes was?

Waut
nickmans
werd
getipt
door
directiesecretariaat en kon dit kiekje maken.
let op de muts!

het

… onze directie ook graag elk streepje zon meepikt?
hoe kan je beter vergaderen dan met de longen vol
frisse zuurstof?

Wist je dat…
… onze bewoners tijdens de werkgroepen op de ergo
verschillende kunstwerken gemaakt hebben voor de
tentoonstelling van “een zee van tijd” in het gemeentehuis
van Vosselaar?

Leven in Het GielsBos

www.Broersenzussen.Be

een ondertussen goed ingeburgerde afkorting is
voor ‘Broers en zussen van een persoon met een
ondersteuningsnood’. de HoGent wijdde er een
website aan, vooral gericht op hulpverleners, maar
interessant voor iedereen!

… ‘Brussen’

je kan de tentoonstelling vrij bezoeken tot vrijdag
26 april 2013 in het gemeentehuis van Vosselaar tijdens
de openingsuren. kom kijken naar onze vliegende klokken
en tijdrovende verkeerslichten,…

4.

Bepaalde

iedere bewoner is ongeacht zijn/
haar leeftijd of zijn juridisch
statuut bekwaam om te oordelen
over verschillende aspecten van
zijn/haar leven.

Iedere bewoner
is bekwaam.

… Schildpad 3 op eigenwijze
manier carnaval vierde?

wettelijk

Deze pretvogels stellen zich
verder in dit magazine
uitgebreid voor.

…onze Bewoners
recHten HeBBen?

het decreet betreffende de rechtspositie van de
Minderjarigen in de jeugdhulpverlening bepaalt
deze rechten. in het gielsBos vinden wij dat niet
alleen de minderjarigen rechten hebben maar ook de
volwassenen.

wij zullen je in iedere editie van dit
maGazine telkens één recHt verklappen.

Gelukkig mag kyle, net zoals jij en ik, in het weekend
wat uitslapen. want uit zijn warme bedje komen
kost kyle veel moeite en dat laat hij ons wel merken.

Dit betekent dat we zijn keuze
moeten kennen en respecteren.
Dit kan ook op andere manieren
dan via een klassiek gesprek. De
bewoner kan zijn mening uiten
via een tekening, nonverbaal
gedrag, uiten van emoties,
informatie uit het dagelijks
samenleven met elkaar,….
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Puzzel de familiebanden bij elkaar!

in deze editie zoomen we niet in op de Grote Familie die Het
GielsBos is, maar op écHte Familie: een zus, een oom, een
stieFmoeder, noem maar op!
Voor mooie familieverhalen binnen Het GielsBos moet je niet ver zoeken.
Onder onze bewoners alleen al vind je niet minder dan 24 broers en zussen!
Tel daar nog enkele medewerkers bij die een familieband hebben met een
bewoner en daar heb je het thema voor deze editie.

tHema: Familie
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Al deze gezichten wonen of werken in Het GielsBos.
Kan jij de leden van dezelfde familie met elkaar verbinden?
Tip: op de volgende pagina vind je al wat broers verzameld!

Een beetje hulp nodig? Ga dan naar pagina 16

7.

tHema: Familie

Heel
uniek …
zo’n tante
als juf
Maria en Sonja

rita smet

Dankjewel Maria,
we zijn je enorm dankbaar
voor je blijvende inzet en
zorg voor Sonja.

Twintig jaar later heeft Maria de zorg
voor sonja nog steeds niet opgegeven.
Die
twee
hebben
een
hechte
vriendschapsband, met wederzijds
respect. ze zijn graag bij elkaar.
ze genieten van lekker eten , een
uitstapje , een wandeling , juweeltjes
en haarspeldjes , de dingen die sonja
belangrijk vindt. ze blijven een plaatsje
koesteren voor elkaar.

in 1993 kwam sonja op egel 4 wonen, en maakten
wij ook kennis met Maria. Maria heeft geen
feitelijke familieband met sonja, maar met
grote ogen en oren luisterden we naar hoe
zij over sonja vertelde. Van vroeger en
nu, wie sonja is, waar ze van houdt… ze
praatte echt als een moederfiguur.

zoals Maria met sonja.

je hoeft niet altijd bloedverwant te zijn om een
onbreekbare band op te bouwen met een persoon met
een verstandelijke beperking.

een zorgvraag hebben is één ding, maar het juiste
antwoord vinden heel wat anders! Toen erna haar
moeder, zus greet en neefje Michiel uitnodigde op haar
“grote vergadering”, de traditionele afsluiting van een
screening bij de jobcoachen, werd er samen een leuk en
creatief antwoord gevonden.
erna was op zoek naar een extra baantje, liefst iets met
kinderen. zus greet dacht meteen aan de school van haar zoon.
Maar hoe moest dat dan, op welke dag en vooral wie zou voor
vervoer zorgen. “Doe het gewoon op vrijdag”, bedacht Michiel,
“Dan kunnen Tante erna en ik samen naar huis wandelen na
school”. in het weekend blijft erna altijd bij hen overnachten en
dat was dus mooi geregeld.
op haar werk is juf erna erg geliefd. De eerste werkdag werd
ze aan alle klassen voorgesteld . Michiel glunderde toen ze in
het derde kwamen. hij vindt zichzelf eigenlijk wel beroemd nu
hij familie is van een juf. en heel uniek ook … zo’n juf met een
kleine handicap … dat komt zeker niet voor in andere scholen?

waut nickmans

erna zorgt op school voor de bekers, knoopt jasjes dicht en
helpt mee op de speelplaats. en ’s middags, dan luncht ze
gezellig samen met de andere juffen. Dat is volgens greet
een grote meerwaarde. Die sociale contacten en het gevoel
er echt bij te horen zijn zeer belangrijk. Voor de familie is
het altijd weer fijn om te horen wat een aanwinst erna is
voor de school. De kinderen leren zo op een natuurlijke
manier omgaan met het unieke van iedere mens.
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Michiel voelt zich
beroemd:
familie van de juf!

8.

Uw naam?

9.

Bert weet heel goed
je naam, maar toch

Collega’s die al enkele jaren in het gielsBos werken weten meteen van wie deze vraag komt. Precies: van Bert.
Bert woont in de Bisschopslaan 53. zijn broers Danny en françois wonen respectievelijk in Vos 4 en schildpad
2. elk van de broers heeft zijn eigenheid, zoals iedereen trouwens. onlangs, tijdens de radiouitzending in het
ontmoetingscentrum, wenkte Danny me dichterbij. ik moest zijn nieuwe T-shirt bewonderen. Meteen na mijn
waardering van zijn mooie T-shirt vraagt Danny “Waar is Marleen?”, terwijl hij goed weet dat Marleen achter
de toog staat. hij heeft haar allicht een
goeiedag gezegd toen hij binnenkwam.
Maar dat is eigen aan Danny.
elke dinsdag- en vrijdagmiddag
drinkt françois aan de toog in het
ontmoetingscentrum een cola. als ik
er voorbij kom, geeft hij mij steevast
een hand, en soms een dikke kus. hij
vertelt dan waar hij naartoe gaat, of
wat er morgen te doen staat. zelf is hij
een beetje een vrijbuiter, je kan hem
moeilijk verplichten iets te doen waar
hij geen zin in heeft.
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niemand ontsnapt aan de vraag van
komt steeds die
Bert: “uw naam?” uit beleefdheid zegt
iedereen dan zijn of haar naam. Maar bij Bert is het ook een begroeting, want hij
vraag.
weet goed je naam, na zoveel keer die vraag te stellen, maar toch komt die vraag.
Misschien breng je hem wel van de wijs als je hem zegt dat je je naam niet meer
weet. Dat heb ik nog niet gedaan. Dat zou ik eens moeten doen, god weet, welke naam
krijg ik dan te horen.
micHel HuyBrecHts

Een zus van goud

luce is door het leven niet verwend. haar man is vroegtijdig overleden,
waardoor zij alleen kwam te staan voor de zorg voor haar zoon hans, een
jongen met een ernstige mentale beperking.

een zorg die ze ook zou toevertrouwen aan het gielsBos, omdat gespecialiseerde
hulp echt wel nodig was. Tijdens de week ging hans dan naar ‘het scholeke’,
zoals zij het toen noemde, maar elk weekend ging hansje naar huis, naar de
mama. en dat niet alleen, elk jaar gingen ze op vakantie , naar de zee. en elk jaar
ging May, de zus van luce en tante van hans, met hen mee. samen zorgden ze
voor een fijne week vol ‘quality time’.

Maar het noodlot sloeg nog eens toe. luce werd ziek, kreeg chemo, moest
en moet – regelmatig naar het ziekenhuis. hans naar huis halen werd erg
vermoeiend. Maar ze loste dat op door zelf naar Vos 5 te komen. en daar er te
zijn voor hans: eten geven, pyjama aandoen, wat liedjes meezingen.

eddy de kroon

en als het wat minder ging, of ze een tijdje in het ziekenhuis moest verblijven,
wel dan konden luce en hans altijd rekenen op die lieve Tante May om die
bezoekjes in te vullen. nu komt May bijna elke week voor hans, het is dan een
geknuffel van jewelste, je ziet hans genieten. het is fijn om zo’n tante te hebben,
het is mooi om zo’n zus te zijn, het is fantastisch om zo’n zus te hebben.

Het is fijn om zo’n tante te hebben,
het is mooi om zo’n zus te zijn, het is
fantastisch om zo’n zus te hebben.

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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jeroen PeeTers

samen sterk staan om bewoners met hun kleine
en grote zorgen te begeleiden!
samen sterk staan om vooroordelen over onze bewoners het hoofd te bieden!
samen dezelfde weg bewandelen, ieder vanuit zijn eigen spoor!
niet alleen bewoners maar ook elkaar opvangen op moeilijke momenten!
elke dag nieuwe kansen geven!
een avontuur!
team werk!
de mens achter de bewoner zien!
beseffen dat agressie onmacht is!
samen ervoor gaan!
niet zo verschillend van werken op een andere leefgroep!
TeaM Van anker 1 en anker 2

Werken op Anker is…

Gelukkige verjaardag Guy!

na dit feestmaal wilde guy graag terug naar het
gielsBos om muziek te beluisteren. Muziek is zijn
leven en zonder zou de wereld maar eentonig zijn!

in het cafeeke aangekomen was guy in zijn nopjes
en babbelde met iedereen. Dat doet hij graag en zo
kennen we hem: altijd klaar voor een praatje! Maar
tijdens de maaltijd was het stil aan tafel en genoot hij
duidelijk van het lekkere eten. en….natuurlijk mocht
een ijsje als dessert niet ontbreken!

onlangs was guy jarig en dat moest gevierd worden!
Daarom trakteerden we de feestneus op een etentje.
guy zag het volledig zitten om frietjes met curryworst
te eten in ‘het cafeeke’ zoals hij zelf zegt. Wie kijkt
daar niet naar uit?

Op restaurant
met Guy

En misschien is dat ook wel zo: bewoners als alle andere, met voor ieder een persoonlijke zorgaanpak.
Medewerkers als alle andere, die hun job doen met een hart voor hun bewoners. Oordeel zelf!

In deze editie vind je niet het traditionele Paviljoen in de kijker: we kijken eens naar enkele bijzondere
leefgroepen. Onder de noemer ‘GES’ (Gedrags- en Emotionele Stoornissen) geven we het woord aan drie
leefgroepen die zichzelf niet als ‘bijzonder’ beschouwen, maar als leefgroepen als alle andere.

Wie is er bang van… ?

leeFGroepen in de kijker: anker 1 en 2, en scHildpad 3.

10.

11.

De mannen van Anker 1 stellen zich voor:

Johan

fietsen, wandelen, zwemmen, tekenen,paardrijden, Mens
erger je niet, … ik kan het allemaal! als ik niet op stap ben met de
begeleiding, dan zit ik op mijn studio. ik lees dan Dag allemaal
of het sportboekje. ik ben namelijk een grote fan van de beste
ploeg van België, Club Brugge! ‘s avonds lig ik lekker languit in
de zetel en mag ik zoveel zappen als ik wil op de tv.

Steven

ik ben steven, een knappe gast van 21 jaar! ik heb een
ontzettend lieve mama en vake, een zotte broer Ben en zijn
vriendin janne. elke donderdag komen zij mij opzoeken in het
oC en dan drinken wij iets. om de 14 dagen ga ik naar huis. Dit
vind ik heel spannend, maar ik kom altijd met 2 dikke duimen
terug op de woning aan! in het gielsBos doe ik van alles graag:
boerderij, wandelen, massage, rolstoelfietsen,..

Nick

hier ben ik dan! ik woon nu bijna 2 jaar op anker 1. ik heb
het hier erg naar mijn zin, want hier heb ik een hele studio
helemaal voor mij. hier kijk ik tv, luister ik naar muziek, lees ik
boekjes… Wist je trouwens dat niemand mij kan verslaan op de
Playstation? elk weekend speel ik thuis op de Playstation met
mijn tweelingbroer Tim. Daarom ben ik hier zo goed in! ik ben
een actieve jongeman die hard kan werken op de boerderij.
samen met joris doe ik dan echte mannentaken!

Koen

Muuuii, kuuukeluu, juuuu! zoals jullie horen, hou ik heel veel van
dieren! ook met de bus rijden is een topactiviteit voor mij. ik
rij dan ook 2 keer in de week mee met de grote gielsBosbus!
Verder doe ik de dingen graag op mijn tempo zoals wandelen,
fietsen, snoezelen en lekker eten. ’s avonds geniet ik van een
rustige avond voor de tv met f.C. de kampioenen of nonkel jef!

François

hej, hebben jullie mij al eens zien dansen? ik kan ongelofelijk
goed dansen op de beats van Milc inc, elvis Presley of helmut
lotti. Tijdens de dag zing ik heel veel. ik sta momenteel in ‘den
top tien’! ik heb één grote liefde in mijn leven: isabelle a! ik
heb haar foto altijd bij mij! Verder geniet ik van lekker eten en
heerlijke massages!

Herman

ik ben herman en slaap op anker 1. omdat ik niets kan horen en
ook niet praten werken ze hier met verwijzers. zo heb ik allerlei
verwijzers om te gaan wandelen, fietsen, snoezelen, eten,.. ik
kan best veel zelf maar ik heb wel altijd de nodige begeleiding
nodig anders durft ik wel eens mijn eigen zin te doen, met een
grote glimlach erbij!
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Als vissen in het water
jens van anker 2 besloot er eens op uit te trekken en nodigde zijn vriend
Brent (schildpad 3) uit om mee te gaan naar sunparks in Mol. Brent vond
dit een reuze idee en zag het volledig zitten. hij zei ‘ik ga op uitstap en
neem mee: een begeleider!’
Met de bus richting het zwembadcomplex zat de spanning op de juiste
plaats, Brent had er zin in. als een voorzichtige jongen nam hij eerst de
rustige glijbaan en dit smaakte naar meer. ‘Wild is my middle name’ en
zo kwamen de wilde waterbanen en de hevige golven aan de beurt.
na een drankje en een ijsje om extra suikers op te doen konden we het
parcours voor een tweede keer afleggen, heerlijk toch?! onze jongens
voelden zich als vissen in het water voelen.
eenmaal terug in de bus en onderweg naar het gielsBos maakten we een tussenstop bij frituur “den Bink”.
onze binken zagen dit wel zitten want wat de boer niet kent dat vreet hij niet!
melani van der velde

jeF vanHout

Kan jij de
jongens va
n
Schild
pa
d
3
herkennen
in
d
Carnavalsfo e
to’s
op p. 5?

graag Wil ik De Collega’s BeDanken Voor De
goeDe saMenWerking. in heT BijzonDer Mijn
sTageBegeleiDsTer lieVe Waar ik Veel Van
heB BijgeleerD. ik koM BinnenkorT zeker nog
eens een Bezoekje Brengen.

teddybeer: rustig, maar toch af en toe een deugniet.
Burhan straalt als hij kan meedansen op muziek.
robby is dan weer het grote zangtalent. hij geeft zich
volledig als hij een optreden geeft.. Met sander in
huis is het altijd lachen geblazen. hij is altijd vrolijk en
probeert regelmatig de begeleiders te foppen. Brent
heeft altijd alles gehoord en gezien. hij is de jongste
van de groep, maar hij kan zijn mannetje wel staan.
en dan hebben we nog onze ibo. Met hem erbij is er
leven in de brouwerij. als hij begint te lachen, kan ik
mijn lach al bijna niet meer ophouden.

Stagiair aan het woord
als student orthopedagogie aan
de karel de grote hogeschool
antwerpen heb ik stage gelopen als
opvoeder/begeleider in de leefgroep
schildpad 3. Dit is mij bijzonder goed
bevallen. Toffe collega’s, geweldige
bewoners, veel bijgeleerd. natuurlijk zijn er ook wel
eens moeilijke situaties, maar die wegen echt niet op
tegen de goede momenten.
Tijdens mijn stageperiode was het gielsBos op zijn
wintermooist. het was soms echt wel ijzig koud,
maar dat hield ons niet tegen om buiten te komen.
Meestal ging ik met één bewoner op stap. Dan gingen
we eens naar de boerderij kijken of de schaapjes nog
eten hadden of door het bos wandelen. Dit waren
voor mij hele leuke momenten, om eens alleen met
een bewoner op pad te gaan.
De bewoners van schildpad 3 zijn stuk voor stuk
geweldige mensen. Met ieder van hen kon ik goed
opschieten.
Tommy lijkt wel de vader van de groep, altijd heel
bekommerd om de andere bewoners en behulpzaam
met de huishoudelijke taken. Youssef is onze grote
Leven in Het GielsBos

Waarmee ze
ons verbazen?
Met een uitstekend gevoel voor ritme,
met de eigenheid om iedere sessie
betrokken te zijn in hun creatieve
expressie, met een ongekende fantasie –
inspirerend en grensverleggend, met hun
inlevingsvermogen, hun gevoeligheid, hun
onvoorspelbaarheid en met de durf een
podiumbeest te zijn.

De creatieve
bende van
Schildpad 3

zowel in het medium Muziek,
als in het medium Drama
en Dans zijn er wekelijks
activiteiten voor Tommy,
robby, Burhan en ibo.

je zag ibo of Burhan vast al
tijdens de Creatieve Concerten op
dinsdagnamiddag!

We kunnen Wel zeggen:
er schuilen krachtige, prachtige,
fragiele, verbazende creatieve
mogelijkheden bij de jongens van
schildpad 3!
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om eens niet te BeGinnen met Het BeGin, wat
BrenGt voor jou de toekomst?

Wat je altijd al had willen weten over Michel maar
nooit hebt durven vragen, hebben wij naar aanleiding
van zijn pensionering wel gedurfd. ’t Was niet eens
moeilijk want Michel is zo veelzijdig en heeft zo’n
boeiend curriculum dat het interview liep als een
trein. We hebben dan ook serieus moeten snoeien in
de verslaggeving. Wie geïnteresseerd is in het volledige
verhaal van Michel, kan de geluidscassette steeds
opvragen.

De lang verwachte bekentenis van Michel
Huybrechts aan het einde van zijn loopbaan in
Het GielsBos.

Op de sofa bij Oprah.

Michel in volle actie tijdens zijn
laatste uitzending van TOC-Live

- De verschillende engagementen die ik al had, ondermeer
in de werkgroep antwerpen Toegankelijk (WaT), de
Wereldwinkel van Vosselaar en de vzw Balavikas (india), wil
ik gewoon verder opnemen. en natuurlijk blijf ik ook mijn
zoon Bart helpen bij de verbouwingen aan zijn huis in sintamandsberg gent. Mijn agenda blijft dus goed gevuld.
vertel ons over je enGaGement in de werkGroep
antwerpen toeGankelijk?
- het is allemaal begonnen in het jaar 1993 toen antwerpen
Culturele hoofdstad van europa was. intendant eric antonis
wilde alle activiteiten toegankelijk te maken voor iedereen
en in het bijzonder voor mensen met een handicap. in
functie daarvan werd een werkgroep opgericht waaraan
dr. lormans deelnam. hij vroeg me om ook aan te
sluiten en een film te maken om het stadspersoneel van
antwerpen vertrouwd te maken met de omgang met
mensen met een handicap. intussen ben ik goed tien
jaar voorzitter van de werkgroep. Wij blijven politici
overtuigen om constant rekening te houden met de
toegankelijkheid.
velen onder ons HeBBen GeBruik Gemaakt
van
je
polyvalentie.
vanwaar
die
veelzijdiGHeid?
’t zit waarschijnlijk in mijn genen. een mooi
voorbeeld is mijn burgerdienst die ik deed in
vzw huize Monnikenheide. ik was er zowat
duivel-doet-al. ik werkte in de woningen, deed
nachtdienst, was kinesist, gaf zwemles,
herstelde fietsen en hulpmiddelen, legde
een fotoarchief aan. Mij kennende was
dus ook mijn overstap in het gielsBos
van het kinéwerk naar de audiovisuele
dienst niet echt een verrassing.

Michels wederhelft Marij en zonen Bart
en Tom: ‘Hij is nu nog minder thuis dan
vroeger: altijd in de weer!’
Leven in Het GielsBos

je stond Hier in Huis mee aan de wieG van
verscHillende nieuwe initiatieven. Hoe
kwamen die tot stand?
- zo was er de radio-omroep of het huidige ‘ToClive’. Toenmalige collega johan kindt wist me
te vertellen dat op zijn vroegere werkplek in
nederland een eigen radio-omroep bestond.
Waarom zouden wij dat ook niet kunnen? Bij zo’n
vragen stond ik meestal op de eerste rij. We kochten
een platenspeler en mengpanelen aan. en vroegen
de technische dienst om de nodige technische
voorzieningen te treffen zodat we rechtstreeks
op het radionet konden. het werd een succes. al
vlug was het lokaaltje aan het einde van de gang
(waar nu de medewerkers van het oog-project
gehuisvest zijn) te klein voor de vele bewoners
die het programma live wilden volgen. uiteindelijk
landden we in het grote ontmoetingscentrum.

een ander voorbeeld is de opstart van een eigen
krantje. De voorzet werd gegeven door de
personeelsvereniging die startte met een eigen
infoblad, aangevuld met wat krantenknipsels.
Toen dr. lormans dit hoorde, vroeg hij om dan
maar een krantje voor heel het gielsBos te maken.
en we waren vertrokken. We moesten het doen
met de middelen die we hadden en het was veel
handenarbeid, lees knip- en plakwerk. ik herinner
me nog goed de eerste keer dat we foto’s
inscanden voor een krantje. Dit ging gepaard met
een ‘waaw, ‘t is ons gelukt’.

Wat de personeelsvereniging betreft: ik was
niet betrokken bij de oprichting ervan, maar lang
heeft het niet geduurd voor ik me engageerde.
Men zocht iemand om ‘de kas’ over te nemen van
Maddy David en het vervolg is gekend.

je sociaal enGaGement reikt duidelijk
verder dan de eiGen (lands)Grenzen. Hoe
ver eiGenlijk?
- Van roemenië tot in india als je wil. ’t is allemaal
begonnen met de onthutsende tv beelden
van roemeense kinderen in weeshuizen. De
verontwaardiging was zo groot dat we niet
konden blijven toekijken en de werkgroep
‘gehandicaptenzorg zonder grenzen’ oprichtten.

in functie van de werkgroep ging ik samen met
May Peeters en ingrid adriaenssens op prospectie
naar roemenië en het uiteindelijke resultaat was
een eigen ondersteuningsproject in een bestaande
voorziening voor mensen met een verstandelijke
beperking of dementie of een psychiatrische
problematiek.

Toen later door omstandigheden de voorziening
werd ontmanteld, verlegden we onze focus
naar andere projecten in andere landen, met als
voornaamste een eigen project in india, met mijn
goede vriend en collega Chris stellfeld als grote
bezieler.

wat HeB je met de jaren zien veranderen
in Het GielsBos en Bij uitBreidinG in de
maatscHappij?
- Vroeger werd in het gielsBos veel meer in groep
gewerkt. nu telt vooral de individuele aandacht
voor de bewoner en terecht. Wellicht is dit ook
een maatschappelijk fenomeen. Vroeger kende
hier in huis iedereen iedereen en ook dat is met
de uitbreiding van het gielsBos langzamerhand
verminderd, met een zekere vervreemding tot
gevolg. algemeen maatschappelijk stel ik vast
dat zich engageren voor iets voor niks, een raar
goed aan het worden is. Vele verenigingen en
initiatieven schreeuwen de dag van vandaag om
vrijwilligers. Tot er een aantal verdwijnen en de
ogen open gaan. zo werkt dat meestal.

van welke momenten in Het GielsBos Geniet
je noG altijd na?
- De leukste momenten vond ik de grote
evenementen en activiteiten waar iedereen voor
in de weer was. in het bijzonder denk ik dan aan de
revue in de Warande in Turnhout, maar ook aan
de sinterklaasshows en de paviljoenshows tijdens
het paas- en kerstfeest. als dan medewerkers bij
me langs kwamen met de meest gekke ideeën en
vroegen of het technisch mogelijk was. Voor die
problemen creatieve oplossingen bedenken, dat
vond ik de max. en dan als groep iets neerzetten
wat mocht gezien worden. subliem.

opraH, alias marc laenen

De ene Michel neemt afscheid van
de andere Michel: het ga je goed!

In Michels oude studio zien
we ondertussen een nieuw
jong gezicht opduiken. Sine
Van Menxel is onze nieuwe
medewerkster in de Audiovisuele
dienst. Zij studeerde in 2010
af als Master in de Beeldende
Kunsten – Fotografie. Nog tot 7
april kan je Sine’s werk verkennen
in de tentoonstelling ‘Or or or’ in
CC Hasselt.
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De laatste nacht van Chris
Maandag 21 januari werkte Chris haar laatste nacht in het
gielsBos. ondanks de barre weersomstandigheden (sneeuw,
koude temperaturen) werd het een hartverwarmende nacht voor
Chris. ze werd verrast door de collega’s met allerlei lekkere, vaak
zelfgemaakte culinaire hapjes. ze mocht heel wat kaartjes en fijne
attenties in ontvangst nemen. Door de extra hulp van collega’s kon
Chris wat meer tijd besteden aan bewoners en rustig afscheid
van hen nemen. kortom: een nacht om met plezier aan terug te
denken.
Tijdens haar afscheidsreceptie op 21 februari stond Chris nogmaals
in de spotlight. in aanwezigheid van collega’s en bewoners van
egel en collega’s nachtdiensten werd ze in de bloemetjes gezet
voor haar loopbaan van bijna 20 jaar in het gielsBos. De meeste
jaren daarvan zorgde ze als vaste nachtdienst voor de bewoners
van paviljoen egel. erwin van egel 2 heeft haar naam dikwijls
genoteerd op zijn lijst ‘wie werkt de nacht vandaag’.
De laatste jaren zorgde ze samen met de hele nachtploeg voor alle
bewoners van het gielsbos.
Chris, bedankt voor je goede zorgen voor alle bewoners en voor
de rustige, respectvolle en zorgzame manier waarop je met hen
omging!
an vermeiren
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Voor het beruchte
zwarte gat
hoeft Els niet te
vrezen.

eddy de kroon

in haar periode als bestuurster zijn er heel wat
mijlpalen geweest. Denken we maar aan de
oprichting van de buitenhuizen in de Bisschopslaan
of de realisatie van het masterplan wonen. Maar voor
els , en we citeren, zijn de mooie momenten in het
gielsBos de momenten van elke dag: het zien van
de betrokkenheid naar de zorg voor bewoners, van
begeleid(st)er tot directie, van dokter tot keukenhulp,
om zo een mooi leven voor onze mensen te realiseren.

Toch is Bram niet de reden geweest waarom els voor
een engagement in de zorgsector heeft gekozen. els
heeft altijd al een sterke affiniteit gehad met mensen
die met een beperking geconfronteerd worden. De
zorg voor mensen met een mentale beperking, een
arbeidsbeperking, een sociale beperking , was voor
haar een belangrijke drijfveer.

ze is trouwens altijd een beetje een workaholic
geweest, snel doorgestoten naar een directiefunctie
ook. Maar ze heeft werk en familie altijd goed
gescheiden gehouden. Thuis was er immers Bram,
een lieve, zonnige jongen met het syndroom
van Down. Vrij zelfstandig ook, hij nam heel wat
huishoudelijke taken voor zijn rekening. hij toonde
daar een zeer grote gedrevenheid, was nauwgezet
en zorgvuldig. je verzette niet zomaar wat.

Het zal niet meer hetzelfde
zijn zonder Els.

januari, nieuwjaarsreceptie, uiteraard. Dit jaar wat
specialer toch. Vanwege de verkiezingen staan heel
wat veranderingen op til. zo moeten we afscheid
nemen van gedeputeerde Marc Wellens, die jaren
voor de provincie in de raad van bestuur heeft
gezeten. Waarvoor we hem zeer erkentelijk zijn.

ook werd het afscheid nemen van els Bénéré, die
vanwege de CM al jaren in de raad van bestuur en
het dagelijks bestuur zetelde. afgestudeerd aan de
ku leuven als criminologe, werd zij in 1992 directeur
bij de christelijke mutualiteit. al gauw stelde ze zich
kandidaat en werd verkozen voor het mandaat binnen
de stichting kinsbergen. Tot nu.

nu begint ze aan een nieuwe fase in haar leven , een
‘carrièreswitch’ zoals een bewoner van schildpad 2
het verwoordde. het woordje pensioen neemt els
niet graag in de mond. ze zit nog boordevol plannen.
zo is ze aan een studie postgraduaat criminologie
en strafrecht begonnen, neemt actief deel aan
werkgroepen rond de thuisbegeleidingsdienst
kadodder, in Monnikenheide, heeft een engagement
genomen in de sturing van projecten op het terrein
van de beschutte werkplaatsen. nee, voor het
beruchte zwarte gat hoeft els niet te vrezen. Daar
heeft ze simpelweg geen tijd voor.

1 + 12:
broers koen en Geert
8 + 4:
oom en nichtje christoff
en marijke
16 + 24:
tweelingbroers daniël en Guy
15 + 21 + 22 + 7: tweelingzussen diane en rita,
en hun zussen erna en Greet.
Greet is opvoedster in
schildpad 1.
14 + 10:
broers Gert en jan
28 + 13:
broers davy en tommy
17 + 2:
broer en zus Gerrit en suzy
3 + 9 + 20:
zussen en broer lea,
wies, en rob
25 + 5:
julien en zus magd.
magd werkt bij de apotheek
van Het GielsBos.
19 + 6:
broers marc en peter
18 + 27 + 23:
broers danny, François
en Bert
ludo en zus kris.
kris werkt in het oc.
11 en 26:
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in elke editie deelt Marianne,
moeder van Manuel Meeus, met
ons een fragment, een citaat,
iets om over na te denken.
Deze keer putte ze uit het boekje
“VerDer zien. spiritualiteit van
de kleine dingen.” Van de hand
van herman Wouters.

PIETA

Sneeuwpret
Het sneeuwt in Het Gielsbos.
Witte pareltjes die uit de lucht vallen.
Dit hemels moment laat DraMuDa niet
voorbijgaan.
Samen met de bewoners settelen we ons
buiten, ervarend en proevend van de sneeuw.
De smeltende sneeuw voelt koud op onze
handen en gezichten,
maar het genot en Dans, Muziek en Drama
houden ons warm.

elk jaar houden we een speciale namiddag voor de
ouders van de gehandicapte bewoners. het is een gezellig
contactmoment tussen de familie en het ganse team. Bij
een kop koffie en een stuk taart vertellen de begeleiders aan
de ouders hoe het met hun kind gaat. er wordt gemoedelijk
gebabbeld. ongeveer de helft van de bewoners heeft bezoek.
De andere ouders hebben – om verschillende redenen – alle
contact verbroken.
ik verander regelmatig van tafel, want op het eind van de namiddag
wil ik met elke bezoeker gesproken hebben. geen tijd voor taart
dus. rond vijf uur maken de meeste bezoekers aanstalten om naar
huis te vertrekken. We beginnen al met de afwas.

En de
kapoenen
van Langoor
3 grepen deze
kans met beide
handen om eens
lekker samen te
sleeën!

De deur gaat open en daar staat een vrouw van middelbare leeftijd.
gitzwart haar, donkere ogen, donkere kleren. “ik ben de mama van
angelo. is hij hier? sorry dat ik zo laat ben” ja, natuurlijk, kom binnen!
koffie? We hebben de mama van angelo nog nooit gezien. ze heeft
ook de antwoordstrook van de uitnodiging niet teruggestuurd.
We gaan angelo halen. hij is diep verstandelijk gehandicapt en
zijn gezondheidstoestand gaat langzaam achteruit. hij kan nog
met moeite een beetje stappen. een begeleidster moet hem
ondersteunen.
De mama gaat in een stoel zitten en neemt haar zoon op de
schoot. ze houdt hem innig omstrengeld en zoent hem bijna
onophoudelijk. Met een wat afwezige blik laat angelo zich
rustig door zijn mama liefkozen. hij is groot, zijn benen
hangen schuin over de knieën van zijn moeder en rusten op
de grond. zo blijven ze meer dan een uur zitten. De andere
bezoekers zijn al lang vertrokken. als de mama afscheid
neemt, staan haar ogen vochtig.
Daarna zien we haar nooit meer terug...
Vijftien jaar later krijg ik een telefoontje van een
vrouw die me vraagt of dit de instelling is waar
angelo verblijft. ik heb zijn schoonzus aan de lijn
en zij vertelt me dat zijn moeder vorige nacht
overleden is. zelf heeft de schoonzus angelo
nooit gezien. ik vertel haar van die ene keer
dat ik haar schoonmama ontmoette en van
de ontroering in mijn hart.
“Wacht even”, zegt ze, “ik schakel de
luidspreker van de telefoon in. Dan
kan mijn man hier naast me, angelo’s
broer, dit ook horen.”
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Ook op de boerderij
genoten we volop
van de sneeuw.
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Anders,
maar niet
minder…
lindsey komt al geruime tijd bij ons
thuis over de vloer. Mijn zoon Wouter
koestert een innige vriendschap voor
haar. ze voelen een verbondenheid bij
elkaar die zorgt voor groot wederzijds
respect. lyndsey is een intelligente
meid met een eigen mening en een ruime
interesse, we zien haar altijd graag komen.
lindsey heeft ook een broer, Mitch. ze draagt
hem op handen. allebei zijn ze “anders”. Beiden
hebben ze een autismespectrumstoornis
en Mitch is bovendien een jongen met een
verstandelijke beperking.
lindsey tekent prachtige tekeningen en neemt
mooie foto’s. Deelname aan de voorronde van de
kunstbende (een kunstwedstrijd voor iedereen
van 13 tot 19 jaar) was haar dan ook op het lijf
geschreven.
haar inzending werd een reeks portretten over
haar wereld. elk portret vertelt een verhaal over
anderszijn en de aanvaarding hiervan.
kwetsbare, mooie, warme portretten die niemand
onberoerd laten.
De prijsuitreiking op 1 maart was spannend. en ja
hoor, bij het aankondigen van de tweede plaats
in de categorie fotografie, werd al snel duidelijk
dat deze plek voor de inzending van lindsey
was.
De tranen schoten me in de ogen als ik haar
de prijs in ontvangst zag nemen, ietwat
onbeholpen, onwennig en ongemakkelijk
door het luide publiek maar tegelijkertijd oh
zo trots.

65 en Prins
Carnaval
op 7 FeBruari werd andré 65 jaar,
en die daG zal Hij niet snel verGeten.
zijn hele familie werd opgetrommeld om te gaan wandelen
en samen een lekker stuk taart te eten.
hij werd overstelpt met felicitaties maar vooral vele leuke
cadeautjes .

het vieren was ’s avonds nog niet gedaan: andré ging nog verder
feesten op het carnavalbal in het ontmoetingscentrum.

stepHanie vanlimBerGen

Daar werd hij uit de vele schitterende kostuums uitverkoren
werd als Prins Carnaval. hij werd bekroond als prins en kreeg een
gigantische snoeptaart cadeau. genieten was het die dag !

ook ik voelde trots, want deze meid
brengt haar eigen, soms moeilijke
verhaal
met
zoveel
warmte,
gedrevenheid en waardigheid dat de
boodschap zeer krachtig is: anders,
maar niet minder…
ilse verHeyen
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Dag allemaal,

ik ben Christophe en sinds kort woon ik op Merel 5.
in het begin was ik heel verlegen, maar nu heb ik al wat kunnen
wennen aan deze nieuwe groep.

af en toe durf ik de anderen zelfs al wat plagen,
maar tegelijk geef ik ook graag veel kusjes en knuffels.

Meestal kruip ik goed op tijd in mijn bed, want opstaan is niet mijn
sterkste kant. ondertussen ben ik al enkele keren gaan zwemmen.
het water is wel wat koud, maar toch vind ik het heel leuk.

ik sta te popelen om stilaan mijn activiteiten op te bouwen.

Tot ziens, Christophe

Hallo, iedereen.

graag stel ik mij even voor. Mijn naam is julie
Cornelis en ik doe vrijwilligerswerk in het gielsBos, bij
jobcoaching. ik werk in dossierbeheer.

Dit betekent dat ik wekelijks een verslagje typ over
de leuke werkervaringen van de bewoners: wat ze op
hun werk zoal hebben beleefd de voorbij week. uit
de verslagen merk ik keer op keer dat deze mensen
iedere dag opnieuw met plezier gaan werken!

21.

ook ik doe mijn werk bij het gielsBos echt super graag
en ben dan ook heel blij dat ik dit werk mag doen!

Julie
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‘DOOD BEN IK PAS AlS jIj ME BENT VErGETEN.’
(BrAM VErMEulEN)
14 maart 2013. voor de vierde maal vond in het
ontmoetingscentrum van Het GielsBos een viering
plaats om overleden bewoners te herdenken.
Families, begeleiding en medebewoners waren talrijk
aanwezig.
of het nu een maand, een jaar of meerdere jaren geleden
is, het is goed dat mensen één maal per jaar bij elkaar
komen om mensen die ze lief hadden te herdenken.
Met de jaarlijkse herdenking willen we tot uitdrukking
brengen dat wij de families en hun dierbaren niet
vergeten zijn. Want we hebben samen met hun kind,
broer of zus in het leven gestaan. We willen tonen dat
we er nog steeds voor hen zijn, met hen meeleven, nog
steeds verbondenheid voelen.
De grote opkomst, elk jaar opnieuw, is een bewijs dat families graag herinneringen delen. het verwarmt hun
hart te merken dat anderen hun kind, broer of zus niet vergeten zijn. en dat telt evenzeer voor de begeleiding
die met veel toewijding jarenlang een hele weg met de bewoner en zijn familie heeft afgelegd.

marc laenen

vraaG aan onze staGiairs Hoe tevreden ze waren over de
inspraak.
De meesten zullen antwoorden dat hun inspraak groot was: groot wat
betreft het takenpakket, zeer groot wat betreft het werkschema. een
enkeling vond zijn takenpakket te beperkt.

vraaG aan onze staGiairs Hoe tevreden ze waren over de
BeGeleidinG.
De meesten zullen antwoorden dat ze tevreden tot zeer tevreden waren
over de stagebegeleiding. Vooral omdat ze met hun vragen en voor
feedback steeds terecht konden bij de mentor en/of de collega’s. en omdat
ze het vertrouwen kregen om waar mogelijk zelfstandig te handelen.

vraaG aan onze staGiairs wat ze vooral verwacHtten van
de staGe.
De meesten zullen antwoorden dat ze meer inzicht wilden krijgen in de
omgang met onze bewoners en hoopten voldoende leerkansen te krijgen.
Voor nagenoeg driekwart van de stagiairs werden de verwachtingen
volledig ingelost. in die mate zelfs dat ze op een uitzondering na allen
het gielsBos als stageplaats zouden aanraden aan andere studenten. De
belangrijkste argumenten hiervoor zijn: de leermogelijkheden, de goede
inwerking en ondersteuning, en de toffe bewoners en werksfeer.

vraaG aan onze staGiairs waarom ze kozen voor een staGe
in Het GielsBos.
De meesten zullen antwoorden dat ze specifieke ervaring wilden opdoen in
het begeleiden van personen met een beperking. anderen gingen bij hun
keuze eerder voort op de goede naam en faam van het gielsBos.

Vragen die we stellen aan alle stagiairs met onze tevredenheidsenquête.

Vraag het aan
onze stagiairs

cHris stellFeld - staFmedewerker - palliatieve zorGen

Leven in Het GielsBos

30 november
nora
dochtertje van joke Dierckx
(woningverantwoordelijke) en Dennis abutalip

Geboren

21 DeCeMBer:
Tom gys (begeleider/opvoeder) en ann Cortebeeck

Getrouwd

22 november:
norma Verhoye
schoonmoeder van nathalie Berckvens (begeleidster/
opvoedster)

Overlijdens

28 december
aurélie
dochtertje van Britt van gestel (medewerkster logopedie)
en Maurice Vermeulen

3 december
Maria Voets
grootmoeder van elke Vandormael
(begeleidster/opvoedster)

21 december
ilena
dochtertje van evy Meysmans (begeleidster/opvoedster)
en giovanni hooyberghs

2 januari
cas
zoontje van Wim nuyts (begeleider/opvoeder)
en leen Vanherck

8 december
jos Devos
schoonvader van gerd lachi (woningverantwoordelijke)
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27 januari
luc Blockx, schoonbroer van lieve Van Bergen
(medewerkster autiklas).

19 januari
roger Waterschoot
schoonvader van Chris D’heldt (medewerkster a-team)

14 januari
jos serneels
grootvader van Bieke Verstappen (medewerkster
Dramuda)

7 januari
gis Dierckx
schoonbroer van nicole herrijgers (medewerkster keuken)

3 januari
Yvonne Claessen
grootmoeder van filip Van Miert (medewerker technische
dienst)

26 december
jan Briers
broer van geert Briers (medewerker technische dienst)

16 december
katharina ‘kathy’ kaiser
grootmoeder van nele Verhaegen (begeleidster/
opvoedster)

12 december
jan Van Weereld, grootvader van eef lauryssen
(begeleidster/opvoedster)

7 januari
aXel
zoontje van heidi Caris (medewerkster PPD)
en David Daneels
24 januari
Flo
dochtertje van hanne Willemsen
(medewerkster PPD) en Wouter Wendelen
31 januari
niene
dochtertje van nadja Peeters
(woningverantwoordelijke) en guy Cornelis.

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
2 APRIL:
PaasBrunCh Door heT a-TeaM in
De Woning Van De Bijenkorf

13 APRIL:
kinDerhaPPening
PersoneelsVereniging in heT
onTMoeTingsCenTruM

17 APRIL, 22 MEI EN 19 JUNI:
MuzieknaMiDDag in heT
onTMoeTingsCenTruM

24 APRIL:
CloWning Door heT a-TeaM in PaViljoen
langoor en Vos in De PolYValenTe ruiMTe

27 APRIL:
VrienDjesfeesT VrijWilligers in heT
onTMoeTingsCenTruM

28 APRIL:
naTuurlooP jogCluB oP heT Terrein Van heT
gielsBos

3 MEI:
kWis PersoneelsVereniging in heT
onTMoeTingsCenTruM

08-11 MEI:
sPeCial olYMPiCs BelgiuM in genT

25 MEI:
algeMene infoVergaDering
geBruikersraaD in heT onTMoeTingsCenTruM

29, 30 EN 31 MEI:
Dans 5-riTMes Door heT a-TeaM in heT
onTMoeTingsCenTruM

30 EN 31 MEI:
finaleDagen nekarea in heT
geMeenTePark Van BrassChaaT

31 MEI:
PersoneelsfeesT in De TenT aan De BoerDerij

10 EN 11 JUNI: zinTuigenWanDeling
Door heT a-TeaM oP heT Terrein Van heT
gielsBos
12 JUNI:
BarBeCue in heT onTMoeTingsCenTruM

25-28 JUNI:
33sTe aVonDWanDelVierDaagse,
georganiseerD Door WsV
Beekakkers en
heT gielsBos

Vrijwilligersfeest!

