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Welkom in het eerste nummer van de zevende jaargang
van GielsBos! Jawel, jazeker, de zevende jaargang al.
In 2010 maakten we de ommezwaai van ‘De Krant’ met
grote bladen, vele teksten en zwart/wit fotografie naar
‘GielsBos!’ zoals je het nu leest. Minder tekst, meer foto’s,
in fleur en kleur en heel erg uit het leven gegrepen.
Wat gebleven is, is het geweldige werk dat er in steekt.
GielsBos! wordt met plezier en goesting gemaakt. Dat
werk komt van vele mensen, cliënten, vrijwilligers,
familie, medewerkers… en laat werken nu net het thema
van dit nummer zijn. Daar hoort dat engagement, dat
enthousiasme en die goesting volop bij. Niet stilstaan,
leren, proberen, zorgen, alles komt aan bod. Het is een
plezier te mogen zeggen dat het om echt en waarachtig
mensen-werk gaat, werk dat er toe doet. Jobcoaching en
arbeidszorg staan deze keer speciaal in de kijker.
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Enkel voor cliënten!
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Je leest ook meer en meer over nieuwe werkvormen en
over allerlei kleine en grote initiatieven. Het leven bruist
hier als champagne, en we hebben nog vele kratten
klaar staan!
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OVER NIEUWE WONINGEN
Wie zal in Bosheuvel werken?
Op PENSIOEN
May, Mieke, en nog eens May

In de wandelgangen
14
15

DE BOMEN DOOR HET BOS
Veranderingen in de sector - vervolg
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EN ROUTE
Petra’s traject

16
17

RTH
Wat is nieuw in 2016?

AFSCHEID
Dag Jan, Lea en Walter
WELKOM
Sem, Margot en anderen…
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Colofon

Geniet er mateloos van en geef vooral een seintje
wanneer je wat meer wilt weten, of wanneer je ook
wel eens in je pen wilt kruipen, uit pure goesting...

Redactie: Guy Bruyninckx, Miranda Clijmans, Ils De Busser, Eddy de Kroon,
Sandra Dom, Ilse Eykens, Chantal Eelen, Lynsaye Goris, Lieve Hallewaert,
Waut Nickmans, Peter Raeymaekers, Roos Van Bruggen, Nadine Van Gestel,
Luc Vanherck, Sine Van Menxel, Marianne Wuyts
Hoofdredactie en eindredactie: Roos Van Bruggen

POL , BRUNO EN GUY
DE DIRECTIE

Deze uitgave werd mogelijk gemaakt dankzij:
De jobcoaches,Tinne Geerinckx, Leni Pelgrims, Tim Van Mechgelen,
Heidi Vermeiren, Nancy Nooyens.
Contact: Redactie GielsBos! – Vosselaarseweg 1 – 2275 Gierle
014 60 12 11 - redactiegielsbos@hetgielsbos.be
www.hetgielsbos.be
Layout en druk: www.drukkerijbartels.be - Merksplas

Vrijwillig!
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VRIJWILLIGERSFEEST!

Foto cover © Sine Van Menxel
MET DANK AAN ALLE BEWONERS, FAMILIE,
VRIJWILLIGERS EN MEDEWERKERS VAN HET GIELSBOS.

Leven in Het GielsBos

3.

KORTE BERICHTEN

Wist je dat...

Doortrekkersterrein

We met de twee woningen in de Bisschopslaan in
Beerse meer dan 420 euro hebben ingezameld
met Music for Life voor ‘Vergeet de Kinderen
niet’?

Duimen
omhoog!

Onze meer dan
1000 zelfgebakken koekjes
vielen in de smaak.
Dat alles met de hulp van
onze enthousiaste
stagiaire Robine.

Noteer

in je

154 deelnemers

05/04 en 14/04
Het nieuwe woonerf Bosheuvel is bijna klaar. (zie meer
info op p. 20) Rond het woonerf liggen 5 woningen,
gebouwd volgens het principe van ‘flexwonen’. Ook
nieuwsgierig om eens een kijkje te komen nemen? Wel,
dat kan! Want in april organiseren we een opendeur.

Op dinsdag 5 april en donderdag 14 april worden 2
woningen (één voor 10 bewoners en één voor 8 bewoners)
opengesteld voor alle medewerkers, ouders/familie,
vrijwilligers en andere geïnteresseerden. Tussen 13u en
18u kan je vrij binnen en buiten lopen.
Er zijn medewerkers aanwezig om op al jullie vragen
te antwoorden. En je kan een folder meenemen. De
officiële opening van Bosheuvel vindt plaats na de
zomervakantie.

aan symposium in
Het GielsBos!

Leven in Het GielsBos

MEER INFORMATIE?
doortrekkersterrein@provincieantwerpen.be
0478 26 98 82.
www.provincieantwerpen.be
(zoekterm ‘doortrekkersterrein’)

Een topdag voor

autoliefhebbers

Op woensdag 16 december
organiseerde Het GielsBos een
namiddagsymposium over
‘voorspelbaarheid bieden aan
personen met autisme’. Steven
Degrieck van ‘Autisme Centraal’
(Gent) kon de 154 aanwezigen
van begin tot einde boeien met
een theoretisch sterk verhaal
geïllustreerd met vele praktische
voorbeelden. Een man die weet
waarover hij praat, een autoriteit
in zijn vakgebied.

Een derde van de aanwezigen bestond uit
medewerkers, vrijwilligers en stagiairs van Het
GielsBos;
een derde bestond uit professionelen uit de
zorgsector, onderwijs of openbaar bestuur;
en een derde waren privépersonen die uit
persoonlijke interesse of betrokkenheid kwamen
luisteren.
Een fijne mix dus.

26 april om 19u30 in het Ontmoetingscentrum :
Thema-avond
over
de
dialoog
en
samenwerking
tussen
ouders
en
voorziening, met gastspreker Chiel Egberts.
63 deelnemers vulden nadien het online evaluatieformulier
Iedereen is welkom.
in: 61 van hen vonden het symposium ‘boeiend’ tot ‘zeer
Meer info over inschrijvingen volgt, houd
boeiend’.
onze website www.hetgielsbos.be
alvast in het oog!
Zeker voor herhaling vatbaar.

4.

nabij Het GielsBos

Blijf je graag op de hoogte van de vorderingen?
Bezorg dan je mail- of postadres.

agenda!

26/04

Op 3 februari vond in Het GielsBos een
buurtinformatievergadering plaats.
De provincie Antwerpen plant namelijk de aanleg van
een doortrekkersterrein vlakbij de carpoolparking
grenzend aan het domein van Het GielsBos in Gierle.
De komende twee jaar wordt het terrein ingericht en
geïnstalleerd. Er worden maximum 25 standplaatsen
voorzien. De Vlaamse overheid financiert de aanleg
en inrichting. De provincie waakt samen met de
betrokken gemeenten over de goede inrichting van
het terrein, het beheer en toezicht op het terrein,
alsook de ordehandhaving rond het terrein.

Donderdag 21 januari stond met
stip op onze kalender aangeduid:
een dagje autosalon met de
autoliefhebbers van Het GielsBos.

Zoveel blinkende auto’s en motors hadden we nog
nooit bij elkaar gezien! Natuurlijk konden we niet
anders dan enkele auto’s en de motors testen, tot en
met een simulatie van ‘overkop’ gaan.
Dolle pret voor alle aanwezigen!

Leven in Het GielsBos

5.

THEMA: WERKEN
Inge (Rozendries 5):
Ik wilde graag eens kijken of de nachtdienst iets voor mij
zou zijn en of ik dit net zo boeiend zou vinden als het werken
op de groep. Via het proeven van een functie kan dit nu. Ik
heb meteen een aanvraag gedaan en samen met Doenja
(teamleider nachtdiensten) en Romy (teamleider Rozendries
5) hebben we een datum geprikt. Iedereen reageerde echt
snel. Op 30 maart zal ik een nacht werken. Ik ben benieuwd!

Werken in Het GielsBos...

Goesting!

4

3

LEERTRAJECT
Voor wie een toekomst als leidinggevende
in Het GielsBos wel ziet zitten is er het
leertraject!
Iedere medewerker kan op eigen initiatief
instappen in het ‘leertraject leidinggeven’. Na een
intakegesprek met HR, worden de leidinggevende
competenties in kaart gebracht. Aan de hand hiervan
stelt de ambitieuze medewerker samen met een
coach een individueel ontwikkelingsplan op.

Een loopbaan is een opeenvolging van werkervaringen, en dus beweeglijk!
Het GielsBos wil graag volop inzetten op werkgoesting en hoe je die kan vasthouden!
Daarom is het nieuwe loopbaanbeleid van Het GielsBos maatwerk, op maat van de
talenten van onze medewerkers, van hun vaardigheden, ervaringen, verwachtingen,
persoonlijke situatie, enz…
Ieder van onze medewerkers zit zelf aan het stuur
van zijn of haar loopbaan: in samenspraak met de
leidinggevende geven zij richting aan hun werk.
We hebben hiertoe verschillende hefbomen
uitgewerkt.

1

HET LOOPBAANGESPREK
‘Een loopbaangesprek is in de eerste plaats
een deugddoend gesprek, waar je energie uit
haalt om steeds weer het beste van jezelf te
geven!’
Minimaal om de 2 jaar voeren onze medewerkers
in open dialoog een loopbaangesprek met hun directe
leidinggevende. Dit is een tweerichtingsgesprek
waarin zij elkaar wederzijds op een niet-beoordelende
wijze bevragen en feedback geven.
Tijdens het gesprek gaat de aandacht naar ‘hoe
functioneer jij op dit moment?’ en blikken we vooruit
naar de toekomst.

6.
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De volgende 5 thema’s komen aan bod tijdens het
loopbaangesprek:
- Ik en mijn fysieke conditie
- Ik en mijn werk-welzijn
- Ik en mijn team
- Ik en mijn leidinggevende
- Ik en mijn loopbaan
Daarnaast kan iedereen ook (op eigen initiatief) aan
collega’s vragen om feedback te geven. Zo krijg je als
collega inzicht in je eigen functioneren en stimuleer
je je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Dat
noemen we dan een 360° feedbackgesprek.

2

PROEVEN VAN EEN FUNCTIE OF TEAM
Voor één dagje met iemand van plaats
ruilen, dat zou interessant zijn! In Het
GielsBos is het voortaan mogelijk om
een andere functie of doelgroep uit te
proberen.
Ben je nieuwsgierig naar de kennis die jouw collega’s
bezitten?
Leergierigen kunnen één dag per jaar proeven van
een andere functie, team of zelfs organisatie naar
keuze! Tijdens die dag krijgen ze de kans om zo veel
mogelijk op te steken over de manier van werken,
lopende projecten, nieuwe ideeën, e.d.

MUTATIE (MUTATIEWENS)
Medewerkers die al minstens 4 jaar op een
vaste plaats werken in Het GielsBos willen
vaak wat zuurstof geven aan hun loopbaan.
Daarom komen zij in aanmerking voor een
mutatie.
Een mutatie is het horizontaal doorschuiven in de
organisatie: een medewerker kan een andere functie
opnemen op hetzelfde niveau, of een gelijkaardige
functie binnen een ander team. Dit kan definitief of
tijdelijk ingevuld worden. Bij een definitieve mutatie
stapt de medewerker in een openstaande betrekking
en keert niet meer terug naar het vorige team. Bij
een tijdelijke mutatie gaat het om een vervanging
voor een bepaalde periode, en keert de medewerker
nadien terug naar het oorspronkelijke team.

Liesbet vertelt over haar tijdelijke mutatie van Vos naar Egel:
Spannend, na meer dan 14 jaar te werken op Vos 5 heb ik de kans om 1 jaar op een andere woning te werken.
Enerzijds toch wat onzeker om het oude vertrouwde achter te laten, maar anderzijds klaar voor een nieuwe
uitdaging!
Ik kwam bij Egel 5 in een jong, enthousiast team terecht. Nooit gedacht dat een andere omgeving me zoveel
deugd zou doen! Ik voelde me er direct goed. Wel mis ik de bewoners en personeel van Vos 5. Dat heb ik wel
wat onderschat: hoe verweven je bent met een groep mensen waar je elke dag bij bent. Maar de verandering
geeft me nieuwe werklust. Ik sta terug stil bij dagelijkse dingen die je na zoveel jaren op dezelfde woning niet
meer doet.
Ik ben blij dat ik de stap heb durven zetten.

5

EXTERNE LOOPBAANBEGELEIDING
Voor wie met vragen zit over zijn of haar professionele toekomst.
In de loopbaanbegeleiding ga je samen met externen op zoek naar antwoorden op jouw loopbaanvragen.
Het GielsBos wil haar medewerkers motiveren om actief verantwoordelijkheid op te nemen voor hun
loopbaan en wil hen hierin ondersteunen door mogelijkheden te bieden om externe loopbaanbegeleiding
te volgen. De werknemer investeert in zijn eigen loopbaanbegeleiding door de begeleiding te volgen in
zijn vrije tijd. De medewerker kiest zelf de externe partner voor zijn/haar loopbaanbegeleiding
maar kan zich laten adviseren door de stafmedewerker HR.
Ann vertelt:
Loopbaanbegeleiding betekende voor mij eens stilstaan bij wie ben ik, wat doe
ik, wat wil ik verder nog doen. Door de loopbaanbegeleiding te volgen heb ik
gedurfd om te veranderen. Iets wat vertrouwd is, laat je niet zo snel achter.
Dankzij de loopbaanbegeleiding is een eerste punt bereikt. Door heel bewust
de oefeningen te doen, te luisteren naar de betekenis hiervan, durfde ik de
stap te zetten om verder te gaan.
Voor mij was het een letterlijk verschil tussen dag en nacht.
Eind 2014 ben ik gestopt met nachtdienst om in 2015 te starten
Leni
op de sociale dienst. Een keuze die ik gemaakt heb door de
Pelgrims
loopbaanbegeleiding.
Een goede keuze!
Leven in Het GielsBos
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THEMA: WERKEN
Jobcoach Peggy stelt enkele van de vele
harde werkers van Lille en Tielen voor. Ze
zijn te talrijk om allemaal op te noemen,
en ze zijn allemaal een eervolle vermelding
waard, maar we doen een greep uit de
verschillende beroepen.

1
3

werkt op het
1 Lief
gemeentehuis van

Jobcoaching?
Wat is dat?

Jobcoaches
Kristel,
Monic en
Peggy

De dienst jobcoaching geeft aan personen
met een beperking de kans om samen met de
jobcoach op zoek te gaan naar een geschikte ‘job’.
Zo’n job bestaat uit één of meerdere concrete
en eenvoudige taken die aangepast zijn aan de
mogelijkheden en interesses van de cliënt.
Dit geeft hen de kans om ergens ‘gewoon’ te gaan
werken. Het is geen betaalde job.

ERVARINGEN VAN DE JOBCOACH:
Wij hebben het geluk een team
van cliënten te begeleiden dat we
gerust het meest gemotiveerde
team van Het GielsBos mogen
noemen. Ze genieten van het
werken zelf, de collega’s, de
vriendschap, maar ook van het
vertellen over hun werk, en
de appreciatie die zij hiervoor
krijgen. Ook voor hun collega’s
is het vaak leuk om onze mannen
te zien binnenkomen met een
brede glimlach en veel goesting
om te werken.

Met deze dienst streeft Het GielsBos verschillende
doelstellingen na.
Jobcoaching …
• brengt de cliënt in contact met andere, nieuwe
mensen die net als hen werken
• geeft hen de kans om volwaardig deel te nemen aan
de samenleving (inclusie)
• brengt structuur in tijd en ruimte
Door een intensieve begeleiding
• geeft hen een goed gevoel en voldoening: ze leveren
bij de start van het werk bouwen de
een gewaardeerde bijdrage aan de samenleving
werkgevers en collega’s een positieve
relatie op met de cliënten en hun
• versterkt hun sociaal netwerk
jobcoach. Wij weten wat ons te doen staat:
• en verruimt hun actief leven.

we onderhouden onze contacten goed en
regelmatig om een succesvolle samenwerking te
garanderen.

Kasterlee, haar collega
is Marien.
Lief doet er heel
belangrijk werk! Ze
zorgt ervoor dat
de burgemeester
en zijn collega’s
niets tekort
komen tijdens hun
vergaderingen.
Ook afruimen hoort
hierbij. Documenten
opruimen/
versnipperen,
enveloppen vullen, het
behoort allemaal tot haar taken.
Lief doet dit heel graag, ze is er
graag gezien.
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werkt in de bibliotheek van Tielen, haar
2 Nele
collega is Gonnie. Ze heeft er veel contacten met
de mensen van het dorp die er binnen springen voor een
krantje, tas koffie en een babbeltje.
Nele zorgt ervoor dat alle boeken proper blijven. Boeken
poetsen en nakijken op scheurtjes zijn haar vaste taken. Ze
doet dit heel precies.
werkt in rusthuis De Witte Bergen in Lichtaart. Hij helpt in
3 Ivo
het onderhoud met zijn vaste collega Herman. Ivo werkt ook in

5

Lindelo in de tuinploeg, en op een zorgboerderij in Vlimmeren, bij de
familie Guns.
werkt elke week in de kleuterschool in Tielen. Ze
4 Melissa
speelt spelletjes met de kinderen, en is een grote hulp voor juf
Marielle.
werkt 2-wekelijks in de Wereldwinkel
5 Karin
van Lichtaart. Ze zorgt er voor lekkere
koffie, helpt mee inpakken en prijzen, en ze gaat
al eens rond met haar stofdoek. Ze werkt
heel graag samen met Heidi, Sofie, Maria,
Marleen en Diane! Zelfs als ze verlof heeft
slaat ze niet over!

6

gaat 2-wekelijks
6 Vicky
werken bij de politie van
Kasterlee, ze is een krak met de
papierversnipperaar.

8.
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Werken in de

Ook die van

Interne diensten:

Vos 4

alleen voor cliënten!

Martine
Vandeperre

weten wat
werken is!

In Het GielsBos werken niet alleen een 600-tal professionele
collega’s, ook 25 cliënten voeren een job uit in de ‘interne
diensten’ van Het GielsBos. Je vindt hen in de keuken, wasserij,
houtbewerking, tuindienst, OC, naaikamer, magazijn en de
administratie.

Al sinds 2003 zorgen cliënten van Het
GielsBos mee voor de netheid in Beerse. Het
startte onder begeleiding van de jobcoach,
maar ondertussen is dit uitgegroeid tot een
vaste activiteit van de woningen Vos 4 en van
de Bisschopslaan.
Bart, Suzy, Michel en Bert poetsen ieder jaar van
maart tot oktober de bankjes en speeltuigen in
Beerse. Want in de winter is het wat te koud
om met water te spelen.

Sommige cliënten gaan naar hun werk voor de sociale contacten, maar anderen doen echt volwaardige werk
en we kunnen hen er niet missen!
Werken is voor ieder van ons zó belangrijk: we horen erbij, we dragen bij, onze wereld verruimt. Voor onze
cliënten is dit niet anders. De attenties en de waardering die ze ontvangen voor hun bijdrage is goud waard.
Elke cliënt heeft zo op zijn job zijn of haar uniek verhaal.
De houding van onze medewerkers is van groot belang in het slagen van de tewerkstelling. Maar ook andere
factoren spelen een rol. Als jobcoach probeer ik in te schatten:

Elke vrijdagnamiddag rijden we richting
gemeentehallen om daar water, zeep en ons
centje te gaan halen. Het is altijd fijn om de
mannen van de gemeente te zien en een
babbeltje met hen te slaan. Daarna rijden
we door Beerse, doelgericht op zoek naar
openbare banken of speeltuigen.
Vol overgave maken we dan komaf met mos
en vogelpoep, om daarna te genieten van
een frisse cola of een heerlijk tasje koffie.
Wat wij zo fijn vinden aan deze activiteit
is het contact met de mensen die we
tegenkomen en de bekende gezichten
die toevallig passeren en even stoppen.

Wat zijn de mogelijkheden van de cliënt?
Wat zijn de interesses? Ligt de aard van dit werk de ‘werker’ wel?
Zal het klikken met de medewerkers van de dienst?
Bij iedere nieuwe tewerkstelling lassen we een proefperiode in. De duur is afhankelijk
van de aard en moeilijkheidsgraad van het werk. Nadien evalueren we
de vraagstelling van beide kanten en zodat we kunnen bijsturen of
aanpassingen doen indien nodig.
Wij kunnen niet genoeg onze waardering uitdrukken voor onze
collega’s in Het GielsBos die onze cliënten tewerkstellen.
Zij delen niet alleen een deel van hun tijd en energie met
de cliënt, maar zien in de eerste plaats ook de positieve
waarden die zo’n tewerkstelling met zich meebrengt.

Ook in Lille maken we ons nuttig met
de activiteit “papiertjes rapen”. Om
de andere week gaan Christa en
Wim op woensdagnamiddag naar
Poeyelheide. Vooral langs de kant
van de weg hebben we soms
veel werk, maar dat vinden we
niet erg, want wij kunnen goed
werken. En nadien mogen we
met onze verdiende centjes
iets lekkers gaan drinken.
Mmmmm…

VRAGEN OF BEDENKINGEN?

Lien
Appels

De opvolging en de praktische regelingen van jobcoaching in deze
‘interne diensten’ horen voortaan bij de dagtaak van onze nieuwe
jobcoach Martine Vandeperre.

10.
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Eén jaar na

de verhuis

Allemaal heel logische en menselijke vragen.
‘Wij begrijpen wel dat Het GielsBos hun
beslissingsproces niet tot op het draadje aan ons
kon uitleggen: bij de besprekingen omtrent wie er
moest verhuizen komen er tenslotte allerlei andere
cliënten aan bod, en die besprekingen gebeuren
in vertrouwelijkheid. Maar toch bleef het aan ons
knagen: ‘Waarom Flor?’ Er kwam naar ons gevoel
geen afdoend antwoord op onze vragen, en daarom
voelden we ons als ouders ook miskend, en buiten
spel gezet.’
An kan het ondertussen allemaal een plaatsje geven.
Ook Carl is heel tevreden met de zorg die Flor in
Schildpad 5 ontvangt, ze hebben over de eigenlijke
zorg en ondersteuning niets dan lof. Ze weten dat dit
geen prettig scenario was, voor niemand.

Foto: v.l.n.r.
Flor, Carl, An
en broer Emiel.

Een jaar geleden is het al, dat Flor van
Klaverveld 4 naar Schildpad 5 verhuisde.
Een ‘interne verhuis’ zoals dat heet. Een
gegeven dat sowieso een heet hangijzer
vormt, en zelden een prettige ervaring is
voor de betrokken partijen.
Waarom gebeuren deze interne
verhuizen dan toch soms? En welke
impact heeft het op de familie van
degene die verhuist?
We vroegen het aan An en Carl, ouders van Flor.
Flor wordt dit jaar 10, en woont al sinds 2012 in Het
GielsBos. Toen Flor ongeveer 2 jaar deel uitmaakte
van de jonge leefgroep Klaverveld 4, ontvingen zij
een telefoontje van Het GielsBos: dat er omwille van
interne redenen een verschuiving moest gebeuren,
en dat het voorstel was om Flor te laten verhuizen
naar Schildpad 5.

12.
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In Schildpad 5 kwam namelijk een plaatsje vrij, en
tegelijk moest Het GielsBos een dringende opname
doen van een nieuwe cliënt. Deze nieuwe cliënt paste
echter niet in de groep van Schildpad 5, we moesten
op zoek naar een oplossing. Puzzelen dus. En daarbij
viel de keuze op Flor.
An en Carl hapten toen naar adem: ’Onze Flor had het
goed waar hij was, waarom moest hij nu verhuizen?
De nieuwe groep was bovendien heel anders
samengesteld: geen leeftijdsgenootjes, minder
uitdaging voor ons energiek zoontje, begeleiders die
hem nog niet kennen, een nieuwe omgeving… Zou
Flor wel aarden in deze nieuwe groep? Zou het zijn
ontwikkeling wel ten goede komen?’
En bovendien wilden An en Carl wel eens weten:
Waarom Flor? Waarom niet iemand anders?

‘Natuurlijk gaat dit verder dan enkel de beslissing
dat net óns kind een grote en in onze ogen onnodige
verandering moest ondergaan. Het ging en gaat
er voor ons om dat wij twee in de eerste plaats
verantwoordelijk blijven voor ons kind. Wíj zijn Flors
mama en papa, en wij willen die rol ook opnemen.
Omwille van de aard van Flors beperking was het
voor ons niet langer mogelijk om de zorg voor ons
kind alleen te dragen, we kozen heel bewust voor het
delen van de zorg met Het GielsBos, maar toch doet
dat pijn. Ik denk dat vele ouders van cliënten van Het
GielsBos dit zullen herkennen. En wanneer je dan met
zo’n ingrijpende beslissing geconfronteerd wordt,
en je hebt hierin geen medezeggenschap… Ja, we
voelden ons als ouders miskend.’
‘Op zo’n moment ga je ook volop voor de belangen
van je kind. Wij hoorden wel dat een interne verhuis
noodzakelijk was, maar geen overtuigende redenen
waarom de keuze op Flor was gevallen. We vonden
zelfs dat de mensen die rond de tafel zaten Flor
niet voldoende kenden om zijn noden in te schatten.
We vonden dat we moesten opkomen voor zijn
rechten. Dat zit ook in onze aard. We zijn heel
kritisch voor onszelf, en ook voor anderen.
We hebben ook een heel strijdvaardig
rechtvaardigheidsgevoel! Maar het ging
niet alleen om Flor... ’
‘Had Het GielsBos dit beter kunnen
aanpakken? Ik heb het ook al aan
Karla van de sociale dienst verteld:
er ís geen goeie manier om deze
boodschap over te brengen! Het
GielsBos heeft voor de ‘minst
slechte’ oplossing gekozen met
deze interne overplaatsing,
maar voor ons is het zeker
geen perfecte of ideale
situatie. Ik moet wel zeggen
dat de sociale dienst altijd heel
open en beschikbaar geweest
is om onze bezorgdheden
te aanhoren. En we merken
ook dat de begeleiders van
Schildpad 5 veel doen om
ons als ouders tegemoet
te komen. We zien dat aan
kleine dingen die voor ons het
verschil maken, en we voelen
dat Flor goed in zijn vel zit. En
uiteindelijk is dat het enige dat
telt.’

Roos
Van Bruggen

Leven in Het GielsBos

13.

Veranderingen in de sector:

De bomen door het bos
deel 3.

WAAROM VERMAATSCHAPPELIJKING VAN DE
ZORG?

SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP

‘Vermaatschappelijking van de zorg’ is een term
die druk gebruikt wordt door het VAPH. Maar wat
betekent dit nu? Het VAPH verwoordt het zelf als
volgt:

Nog zo’n term die het VAPH veelvuldig hanteert is het
‘sociaal ondernemerschap’ dat we moeten stimuleren.
Ook hier willen we wat meer over vertellen.
Het GielsBos wordt als het ware een winkel waar je
verschillende soorten zorg-‘producten’ kan kopen.

“Vermaatschappelijking van de zorg vertrekt vanuit de
sterkte (eigen mogelijkheden) van de persoon met een
beperking, aangevuld door diens thuisomgeving en
netwerk, en waar de overheid, waar nodig, bijspringt.
Familieleden, buren, vrienden en kennissen gaan een
maatschappelijk engagement aan om de persoon in
kwestie te begeleiden, op te vangen en te verzorgen.
In laatste instantie, komt er een overheid aan te pas.”
Wees gerust, voor de cliënten van Het GielsBos
betekent dit niet dat plots iedereen verplicht
zal worden om de buren aan te spreken om hier
activiteiten met hen te doen. Maar moest er toch
een buur zijn die dit wenst te doen, dan zullen we dit
organiseren.

GROTE VERANDERINGEN OP TIL VOOR IEDEREEN
MET EEN BEPERKING.

Zoals beloofd in de vorige edities, nemen we je
graag bij de hand om de evoluties in de sector
grondig te verkennen. Ook nu geldt: dit is wat
we op dit ogenblik weten.
We nodigen je graag uit om met ons in
gesprek te gaan tijdens de Algemene
Informatievergadering in Het
GielsBos op 21 mei! Noteer deze
datum alvast in je agenda.
Vanaf 2017 zullen de meerderjarige
cliënten van Het GielsBos niet meer
enkel betalen voor hun eten, drinken
en het dak boven hun hoofd, maar ook
voor de personeelskosten. Voor de
minderjarigen start dit later.
Waar moet het geld vandaan komen om
dit alles te betalen? We leggen het je uit
tijdens de algemene infovergadering.
Noteer dit alvast in je agenda.
Familieleden van onze cliënten
ontvangen hiervoor nog een
persoonlijke uitnodiging.

WAT WE ZEKER WETEN:
Ondanks alle veranderingen behoudt iedereen zijn
plaatsje in het GielsBos.
Toch roept dit alles veel vragen op:
• Zal de meer gegoede cliënt meer zorg kunnen
kopen?
• Wie bepaalt de grootte van het budget dat
we krijgen? Zal iemand met minder nood aan
ondersteuning nog voldoende krijgen?
• Waarom nu al die veranderingen? Wat als ik dit
niet wil?
• Wat zullen de gevolgen zijn voor mijn kind op de
woning en voor zijn activiteiten?
Maar ook vragen als:
• Wat doet het zorgloket op Het GielsBos?

Daar waar we vroeger in Het GielsBos de totale zorg
automatisch overnamen, zullen we nu in gesprek
gaan met het netwerk van onze cliënten. Samen
bekijken we wie wat opneemt en zorgen we dat de
cliënt niets te kort komt!
We zijn er ons van bewust dat het voor veel
ouders opnieuw een pijnlijk verhaal wordt dat veel
bezorgdheden met zich meebrengt wanneer ze
nog maar eens moeten aangeven welke zorgen ze
zelf niet kunnen opnemen en moeten overlaten aan
professionelen.

Deze ‘producten’ moeten aan volgende criteria
voldoen:
• Ze moeten kwaliteitsvol en verantwoord zijn
• Ze moeten inspelen op de vragen die gesteld
worden
• De juiste zorg moet ‘vindbaar’ zijn voor iedereen …
• … zowel als betaalbaar voor iedereen
• De hulpverlening dient tijdig verstrekt te worden
• De continuïteit moet gewaarborgd zijn
• De zorg en ondersteuning die Het GielsBos biedt
moet aantrekkelijk zijn voor toekomstige cliënten.
Het GielsBos zal er dus voor moeten zorgen dat haar
winkel niet verlieslatend wordt, en dat het nieuwe
cliënten blijft aanspreken!

NOG VRAGEN?
Wil je actief mee nadenken over
deze evoluties, en de samenwerking
tussen ouders en Het GielsBos?
Neem dan contact op met de sociale dienst!

Maar we hopen dat we in alle openheid zonder
opgelegde verplichtingen en in vertrouwen het
gesprek kunnen aangaan. Nogmaals, nu meer dan
ooit: ‘Het GielsBos, ouders en cliënten: partners in de
zorg’.

Wanneer alles zo onzeker is, is het des te meer van
belang dat we nauw samenwerken met ouders en
familie, om er zo goed als mogelijk voor te zorgen
dat de cliënt krijgt wat hij nodig heeft!
Nu geldt meer dan ooit:
‘Het GielsBos, ouders en cliënten:
partners in de zorg’.
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RTH

Rechtstreeks toegankelijke hulpverlening:

wat is er nieuw in 2016?

WAT IS RTH OOK AL WEER?

NIEUW IN 2016

Rechtstreeks toegankelijke hulpverlening (RTH) is
beperkte handicapspecifieke ondersteuning vanuit
het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met
een Handicap). Zoals veel andere voorzieningen heeft
ook Het GielsBos een erkenning voor het bieden van
RTH.

Tot eind 2015 kon een cliënt van elke functie
(begeleiding, dagopvang en verblijf) een vastgelegd
maximum opnemen. Dit systeem is in 2016 veranderd
naar 8 personeelspunten per cliënt. Het nieuwe
systeem is flexibeler en meer op maat van de cliënt.
Vb. Je kan beslissen om alle punten in te zetten
voor dagopvang als je geen begeleidingen en
overnachtingen nodig hebt.

RTH kan zowel voor minderjarigen als voor
meerderjarigen die nog geen beroep doen op nietrechtstreeks toegankelijke hulp. Er is geen erkenning
of omslachtige procedure nodig. De voorziening kan
zelf beoordelen of de aanvrager een handicap heeft.
RTH kan geboden worden in 4 functies:
1) Begeleiding:
Begeleiding bestaat in twee vormen: ambulant en
mobiel. Bij een mobiele begeleiding verplaatst de
hulpverlener zich naar de cliënt, bij een ambulante
begeleiding komt de cliënt naar de voorziening.
De begeleiding is individueel en kan heel
verschillende dingen inhouden zoals psychosociale
ondersteuning bij het organiseren van je dagelijks
leven, administratieve ondersteuning , begeleiding
bij relaties, enz.
2) Dagopvang
De cliënt kan kiezen voor halve dagen of volledige
dagen.
3) Verblijf
Verblijf omvat een overnachting in een VAPHvoorziening en ondersteuning ‘s avonds en ’s
ochtends. Begeleiding, dagopvang en verblijf
kunnen tijdens de week en / of tijdens het
weekend.
4) Outreach
Bij outreach gebeurt er kennisoverdracht door een
VAPH-voorziening aan een groep van minimaal
drie ondersteuners vaak uit andere sectoren.
Vb. een medewerker van het GielsBos geeft
vorming over autisme aan een groep van
monitoren van de speelpleinwerking.

Liesbeth en
Ine van het
Mobi-team
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Een nadeel van het nieuwe systeem is dat het best
ingewikkeld is om de gebruikte punten te tellen. De
punten per prestaties zijn 0.155 voor een ambulante
begeleiding, 0.220 voor een mobiele begeleiding,
0.087 voor dagopvang (hele dag) en 0.13 voor een
overnachting.
In 2015 hebben we via het systeem van RTH in Het
GielsBos veel cliënten ondersteund, waaronder
ook veel nieuwe gezichten. We hebben de
personeelspunten van onze erkenning ruim
overschreden. Dit kon alleen dankzij de inzet van veel
betrokken medewerkers. De RTH-ondersteuning
bieden we immers in bijna alle geledingen van onze
organisatie!

In juni 2015 verliet Nele de schoolbanken.
Haar ouders hoopten dat ze vanuit het
internaat zou kunnen doorstromen naar
een tehuis, maar de wachtlijst strooide
roet in het eten. Nele en haar ouders
konden wel al beroep doen op RTH.
Zo kregen ze begeleiding vanuit een
dagcentrum in Geel. Nele kon tijdens de
weekdagen terecht in dagopvang Noah
van familiehulp. Op afgesproken dagen
kwam een gezinshulp Nele helpen en
naar Noah brengen. Zo kon haar mama
tijd maken voor de andere schoolgaande
kinderen en zelf op tijd naar haar werk
vertrekken. In het weekend logeerde
Nele tweewekelijks in Het GielsBos,
in de Boskapelstraat in Lille. Eerst via
RTH-verblijf en dagopvang, later via een
kortdurende overeenkomst omdat haar
RTH ‘opgebruikt’ was.
Ondertussen heeft Nele gelukkig een
definitieve oplossing gevonden in MPI
Oosterlo. Dag Nele! We wensen je een
mooie toekomst in Huis Helena.

EEN RTH-VERHAAL

VAKANTIEOPVANG

Ook in 2016 doen we ons uiterste best om zowel
gekende als nieuwe cliënten te blijven ondersteunen.
Jammer genoeg kunnen we niet alle vragen
beantwoorden omdat onze erkende capaciteit beperkt
is. Sommige cliënten moeten noodgedwongen een
tijd wachten tot ze de gevraagde ondersteuning via
RTH krijgen.
Wil je meer weten?
Contacteer vrijblijvend het zorgloket.
Zorgloket@hetgielsbosbe of 014 60 12 11

Ilse
Eykens

Tijdens de zomervakanties en ook de
kerstvakantie van 2015 organiseerden
we vakantie-opvang. Veel kinderen
en jongeren maken van deze opvang
gebruik via het systeem van RTHdagopvang. De medewerkers van het
mobi-team (mobiel-ambulant team)
bieden de kinderen allerlei leuke
activiteiten aan, zodat ze ’s avonds moe
maar blij gezind huiswaarts keren.
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Op woensdag hadden we een jarige in de groep! Hip hip hoera
voor Marina! Een prachtige dag om van begin tot eind in de
sneeuw door te brengen, met vallen en opstaan! Na het
avondmaal verraste Tony ons met een hele grote taart voor
Marina’s verjaardag, met nog enkele zoenen er bovenop. Om
het feestje helemaal compleet te maken deden we de aprés
ski bar open en kon er gedanst worden om de spieren weer
helemaal soepel te krijgen.

Winter sport vakantie
in Sankt Johan

Naar goede jaarlijkse gewoonte reisden we
van 11 tot 16 februari naar Oostenrijk om
er de winter op te zoeken. In tegenstelling
tot andere edities reisden we overdag, dat
gaf iedereen de kans om door de grote
busramen het landschap te zien veranderen
en toen het landschap wit kleurde wisten
we dat we de juiste koers hadden ingezet…
De ontvangst in het pension werd een blij
weerzien met Tony en Sylvia.
Mocht er nog twijfel over het weer zijn, dan werd het
dinsdag helemaal duidelijk, het was winter in Oostenrijk!
De skiërs trokken naar de skilift in het dalstation terwijl
de bus koers zette naar de hoger gelegen plateaus van de
Gnade Alm. Een nieuwigheid sinds dit jaar was namelijk
de wandelgroep. Simpelweg genieten van het stappen in
de verse sneeuw, en die horen kraken onder je laarzen,
en vooral geen gedoe met latten en stokken.

Hoe verder de week vorderde hoe vlotter alles verliep.
Nog een laatste check of handschoenen en mutsen mee
waren en dan de bus op. Deze reed vandaag naar Klein
Arll. Het sneeuwen was gestopt en het was machtig
mooi ‘postkaartjesweer’. Langlaufen, wandelen,
picknicken, simpelweg een topdag. En omdat de
traditie het zo wil en we er allemaal enorm veel zin
in hadden, hielden we in avonduren ons Kampioenen
jubilee bal! Kampioenen dat zijn we allemaal maar ook
qua Jubilee was er iets te vieren. Het was de dertigste
keer dat Het GielsBos op wintervakantie ging! Met de
aanwezigheid van Doortje, Xavier, Boma , Dtt, en zelfs
een heuse Carmen. Het was het net echt.
Vrijdag, alweer de laatste actieve dag. Het avondritueel
was net ietsje anders omdat we grotendeels de koffers
al moesten pakken en met de diploma uitreiking werd
het voor iedereen duidelijk dat het kamp er op zat.
Zaterdagochtend zijn we in alle vroegte richting België
vertrokken en na een vlotte rit waren we om 19u terug
aan de start. Met hoofd vol leuke herinneringen en een
volle valies was.
Mochten jullie bij het lezen van dit relaas over die
fantastische wintersport vakantie ook zin hebben om
deel te nemen. Dan hebben we het goede nieuws dat
we in 2017 van 9 tot 14 januari opnieuw deze vakantie
organiseren en wat nog fijner is… we zoeken nog
deelnemers; skiërs, langlaufers , wandelaars… We hopen
jullie allemaal te verwelkomen!

Peter
Raeymaekers

En route!
Route 11 is een organisatie
die mensen wil integreren
in de samenleving. Deze
personen zitten vaak langdurig
thuis met allerhande problemen
waardoor de stap om zelf terug
op de arbeidsmarkt te komen te
groot is.

Via deze organisatie leerden de medewerkers
en cliënten van de Bisschopslaan Petra kennen.
Zij kwam de eerste keer kennismaken met
haar stagebegeleidster en liet een positieve
indruk achter. Wij zagen de samenwerking
zeker zitten!
De eerste weken heeft Petra zich vooral
op de logistieke taken geconcentreerd. De
dagdagelijkse taken gingen haar goed af
en al snel begon het bij Petra te kriebelen:
ze wilde meer betrokkenheid en begon de
pedagogische kant te verkennen. Dit kwam
voort uit een gevoel van erkenning en
appreciatie en de spontaniteit van de gasten.
Petra droomde stiekem al langer van een job
als opvoedster maar ze dacht dat die droom
altijd onbereikbaar zou blijven.
Het team van de Bisschopslaan ging rond
de tafel zitten en samen bekeken we de
mogelijkheden om Petra’s takenpakket
uit te breiden. Stilletjes aan zagen we
een echte opvoedster verschijnen.
Eentje die straalde! Want die rol ging
haar zeer goed af! Zo goed zelfs dat
Petra na enkele maanden een interimcontract aangeboden kreeg tijdens de
vakantieperiode . En tot op heden is
Petra nog steeds onze collega! Van
een succes verhaal gesproken!

Tinne
Geerinckx

De langlaufgroep was opgesplitst in twee niveaus en ook
al was het al weer een jaar geleden, de meesten zaten
al gauw weer op het juiste spoor… Samenkomst na het
sporten deden we in de blokhut, authentieker is amper
te vinden, obers in traditionele kledij brachten onze
warme chocomelk of frisse pint. De bus kreeg kettingen
om de banden om ons veilig naar het avondmaal te
brengen. Enkelen vochten nog tegen de slaap maar voor
de meesten was het oogjes en snaveltjes toe. Geslaagde
eerste dag, moe maar voldaan.
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Over

nieuwe woningen

en mensen die er werken

Beste May

Op

Pensioen!

Het is tijd zeggen ze

Tijd
Wat is tijd
Altijd
Tijdloos
Nooit tijd
Hopen tijd
Tussentijd
Werktijd
Rust tijd
Bij de tijd….

We beseffen dat we niet
iedereen die op pensioen gaat
in de kijker kunnen zetten,
maar wanneer de collega’s zo
enthousiast aan de slag gaan
en afscheid nemen, kunnen we
onmogelijk weigeren!
Van wie namen we afscheid?

May
Peeters

Tijd is wat je moet hebben voor elkaar
Dat is een schoon gebaar
Jij maakte dit duizend maal waar

Mieke,
Je hebt een bladzijde omgeslagen
het verleden wordt herinnering
langer worden nu de dagen
intenser het geluk van mijmering

Binnenkort gaan de nieuwe woningen van
Bosheuvel open! Gloednieuw en alweer
een stap vooruit. Misschien herinner je je
ook nog van voorbije verslaggeving dat
met de opening van Bosheuvel onze teller
van 36 naar 37 woningen stijgt.
Dat brengt heel wat met zich mee. Onder andere ook
dat we er voor moeten zorgen dat op al die woningen
mensen werken om onze cliënten goeie zorg en
ondersteuning te leveren. We doen dat met evenveel
medewerkers dan voorheen (we krijgen er immers
geen bij). En dat betekent dan weer dat we een beetje
moeten herverdelen. Op de 37e groep is immers ook
volk nodig.
We hebben daarvoor een oefening gemaakt die met
heel wat rekening houdt, met de grootte van de groep,
met de mensen die er wonen, met de verlofstelsels
van onze 45+ werknemers en ook duidelijk al met
de toekomstige PersoonsVolgende Financiering en
haar mechanismen. Veel gecijfer, veel overleg en
veel afwegingen. Je kan je voorstellen dat het een
hele klus is voor elke woning een goeie en billijke
‘personeelsbezetting’ te vinden. Toch gelukt.

20.

Leven in Het GielsBos

Dat betekent
dus dat er hier
en daar iets minder
zullen mensen werken. En
dat sommige mensen een nieuwe
werkplek krijgen. Dat is opnieuw een hele oefening.
We willen er natuurlijk voor zorgen dat onze
medewerkers zo veel als mogelijk kunnen werken
in een context waar ze het meest in geïnteresseerd,
gemotiveerd en ervaren zijn. Ook dat komt in
orde, zodat alle verhuizingen in de best mogelijke
omstandigheden kunnen doorgaan.
Dus, wanneer je ergens opmerkt dat je nieuwe
gezichten ziet: dit zit er achter. En wil je er meer
over weten geef me dan gerust een seintje, je bent
welkom.
Guy
Bruyninckx
directeur
cliëntenzorg

Mieke
Baeyens

Daarom
Dank voor al die jaren
Dat wij collega’s waren

Het
kine-team

Beleef nu dan de jaargetijden
ongedwongen vrij van druk
doe de dingen onbescheiden
leef, geniet van het geluk
Mocht verveling je ooit kwellen
op een druilerig moment
aarzel dan niet om ons te bellen
weet dat je altijd welkom bent
Merel
5

May is op pensioen
Die laatste GielsBosdag, daar moesten we iets mee doen.
Tijdens een lange wandeling in het bos zonder lipgloss
zongen we haar toe: “veel te May”
Om vier uur was het wel tijd voor wat glamour,
met wat lekkers en een speech van Joos
namen we officieel afscheid van collega May.
We gaan haar zeker missen in de
Cliënten en
Bisschopslaan,
medewerkers van
alleen al haar niet te evenaren soep
de woningen in de
want die was legendarisch op de groep!
Bisschopslaan

May
Somers
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Margot

Ik ben Jan

Lieve Lea,

Wanneer ik even rust op mijn bed... ik aai eens over
mijn hoofd
en denk: de hemel op de aarde heb ik niemand ooit
beloofd...
Jaja ik had ook moeilijke tijden in mijn leven maar...
ik ben altijd Jan gebleven.
Tja, ik kreeg altijd weer krediet,
na mijn slechte momentjes kwam mijn mooiste kant
weer in ‘t verschiet.
Ik kan zacht zijn, heel uniek en “Jantjeslief”
als Valentijn het hele jaar, zo ieders hartedief.
Ik mijmer voort en verlang naar die keren wachtend
op de gang,
met mijn tasje naast mij en in kleermakerszit,
hoopvol wachtend op mijn “naar-huis” rit.

Wat konden we van je
genieten
Zingend op het toilet, over
kleine kleutertjes, Sinterklaas
en zwarte Lola.
Biddend voor de mis op zondag
of knuffelend met je poppemieke
Als je ons piepekes kwam geven
En aan onze oren wilden trekken omdat we
niet braaf geweest waren!
Wat moesten we lachen
Als je de slabben stiekem in de vuilzak deed in plaats
van de waszak.
Of als je de pot vol water omkieperde om hem af te
drogen.
Wanneer je ons in de zak , of een ‘dozeke met
chocolatekes’ wou steken
En je knorde als een varkentje of miauwde als de
poes.

Avonden sluit ik af met nog wat deugnieterij,
ik knoop de veters van twee schoenen aan elkaar en
lach er dan ook bij.
En zo wordt het weer donker en kijk ik naar de ster,
daar waar mijn mama is, is ze dan nog ver?

Wat was je geweldig
Als je met smaak je frietjes of pannenkoeken at,
Als je ons de Lourdes op de bergen aanleerde
En hartelijk met onze mopjes kon lachen
Verkleed als ‘mama Zulu, al dansend in het OC
Al die kleine dingen toverden een lach op je gezicht

Nog een dankjewel aan mijn broers,
we waren thuis met velen,
mijn moeilijke en mooie dagen
kon ik samen met hen delen.
Mijn leven was een toverboek
van tita tovenaar,
‘t is echt, ‘t is raar maar
waar....’t is waar, ‘t is waar, ‘t
is waar.
Ik ben Jan en tover mij nu
één, twee start
met een traan en een lach
heel diep in jullie grote hart!

Maar vooral, wat hebben we veel van je gehouden
Van onze Lea, ons spookje, varkentje, poezeke,
Onze Greta Garbo.
Rozendries
1

Walter,
We missen je! Maar de gedachte dat je nu weer samen bent met je pa, en
kan genieten van een cola en chocolade, geeft ons de kracht om verder te
gaan met mooie herinneringen van al die jaren die je bij ons hebt door
gebracht.
Dankjewel Walter, dat we je hebben mogen kennen, verzorgen en
samen leuke tijden hebben mee gemaakt.
Al je medebewoners en de mensen die je dagelijks omringd
hebben groeten je een laatste keer, en zeggen je vaarwel.
Vaarwel Walter.
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4

Geboren
4 december - LOUISE, dochtertje van Leen
Jochems (teamleider verblijf) en Dries Herthogs
4 december - YARNE, zoontje van Tom Gys
(begeleider/opvoeder) en Ann Cortebeeck
12 december - PITJAN, zoontje van Cindy Willems
(begeleidster/opvoedster) en Peter Van Roy
1 februari - NENA, dochtertje van Inne De Breuker
(begeleidster/opvoedster) en Wouter Faes

Getrouwd
1 december - Els Eggers (medewerkster financiële
en cliëntenadministratie) en Tom Meeusen

Overlijdens

Welkom!

Wat wilden we je troosten
Als je mee wilde met Anneke
en Gerdje toch niet de late had.
Als je ruzie maakte met Ludo omdat je ergens niet
door kon
Of je echt helemaal geen zin had om te eten.

Merel
5

Leven in Het GielsBos

Hallo, ik ben
.
Ik ben 16 jaar en woon sinds
30 december op Rozendries 2.
Wil je me komen bewonderen,
breng dan ballonnen mee.
Dan zie je op mijn guitige snoet
Wat dat met me doet
Van de wind kan ik enorm genieten
Ook de zon mag me met haar stralen
begieten.
Kortom ik ben een mooie
vrolijke meid
Die soms ook graag met speelgoed smijt.
:-)

Sem

Hoi, ik ben
en ik woon sinds 26
januari op Schildpad 4.
Mijn ouders, twee zussen en broer wonen
in Kalmthout en daar ga ik ook nog vaak
naartoe.
Als 12-jarige spring-in-’t –veld zal je
me veel tegenkomen op Het GielsBos.
Ik wandel graag, maak graag ritjes met
de auto,hou heel veel van muziek en
muziekspeeltjes. Mijn favoriet is Kabouter
Plop, maar ik zing ook heel graag van ‘ik
zag 2 beren’.Ook zwemmen en spetteren
met water van de kraan vind ik heel
plezant.
Mijn huisgenoten plagen doe ik ook
wel graag, maar ik maak het dan goed
met een knuffel of een superschattige
glimlach.

13 december - Constantinus Cuinen, grootvader van
Jochen Cuinen (begeleider/opvoeder)
24 december - Walter Daems, bewoner van
Rozendries 5
19 september - Karel Roeck, schoonbroer van Helga
Woestenborghs (diëtiste)
4 januari - Elza Jansen, schoonmoeder van May
Verswyvel (huishoudhulp Schildpad)
12 januari - Jos Hofmans, grootvader van Ans
Gevers (teamleider dagopvang)
19 januari - Lea Van Gestel, bewoonster van
Rozendries 1
24 januari - Hilaire Bockx, broer en schoonbroer
van Gerda Bockx (medewerkster wasserij en Danny
Baeyens (medewerker technische dienst)
1 februari - Victor Verboven, schoonvader van
Sabine Cabanier (begeleidster/opvoedster)
2 februari - Aloïs Janssens, vader van Rudy
Janssens, bewoner van Schildpad 2
3 februari - Leon Vervloet, schoonvader van Julie
Belmans (medewerkster cliëntenadministratie)
10 februari - Jan D’Hollander, bewoner van Merel 5
10 februari - Jan van der Veen, schoonvader van
Gert Van Hove (begeleider/opvoeder)

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!

Afscheid

Bovendien...
… werden sinds onze vorige editie drie nieuwe
begeleidingen opgestart.
Twee nieuwe cliënten kregen een vorm van
dagopvang en drie nieuwe gezichten kwamen voor
het eerst logeren in een woning van Het GielsBos.

Leven in Het GielsBos

23.

AGENDA
5 APRIL

Open Werfbezoek Bosheuvel

10 APRIL

14e GielsBosloop i.s.m. AfstandsLopers Vosserlaar in Het GielsBos

14 APRIL

Open Werfbezoek Bosheuvel

20 APRIL, 18 MEI & 15 JUNI

Muzieknamiddag in het Ontmoetingscentrum

26 APRIL

Thema-avond gebruikersraad
in het Ontmoetingscentrum

VAN 4 T.E.M. 7 MEI

Special Olympics Belgium in La Louvière

19 MEI

Sociale verkiezingen in het Ontmoetingscentrum

21 MEI

Algemene informatievergadering gebruikersraad
Het GielsBos in het Ontmoetingscentrum

25 & 26 MEI

Finaledagen Nekarea in Gemeentepark te Brasschaat

27 MEI

Personeelsfeest in de tent
aan de boerderij

4 JUNI

kinderdag Personeelsvereniging in het
Ontmoetingscentrum

8 JUNI

Barbecue in het Ontmoetingscentrum

VAN 21 T.E.M. 24 JUNI

36ste Avondwandelvierdaagse,
georganiseerd door de
WSV Beekakkers en Het GielsBos

ZATERDAG 27 FEBRUARI - EEN OVERHEERLIJKE BRUNCH, EEN ZONNIGE
WINTERWANDELING EN VELE VRIJWILLIGERS. DIT KUNNEN NIET ANDERS DAN
GEWELDIGE INGREDIËNTEN ZIJN VOOR EEN GESLAAGD VRIJWILLIGERSFEEST!

