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‘Een gezonde geest is een gezond lichaam’, wie zei dat
ook al weer en citeren we het hier wel helemaal correct?
Doet dat er wel toe? Iedereen weet het, iedereen zorgt
er voor op zijn eigen manier, sport, wellness, eten en
drinken, samen of solo… Een ‘gezonde levensstijl’ om
plezier te hebben in het leven, om te genieten en goed
in je bewegend vel te zitten. Daar zorgen we ook in Het
GielsBos voor en de nieuwe ‘Waterlelie’ werd er speciaal
voor omgebouwd. Na één jaar was het tijd om daar een
feestje rond te bouwen, lezen maar.
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We stellen je graag ons nieuwe project voor dat we willen
realiseren met de giften die we krijgen, waarvoor de
grootste merci!
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TAI CHI
ook in de winter
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Van feesten gesproken, al even uitbundig, zonnig en
drukbezocht was de opening van het nieuwe Bosheuvel
woonerf. En wat voor party ging daar mee gepaard!

10

Colofon

Persoonsvolgende financiering loopt ondertussen
stilaan als een rode draad door al onze nummers. Dat en
veel meer, speciaal voor jou beste lezer, geniet er van.
En nu al aan iedereen een schitterend, veelbelovend,
uitdagend en verbindend 2017 en natuurlijk ook…
gezond.
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Raoul 60

Een
schitterend
veelbelovend
uitdagend

Zie jij
het ook

?

verbindend
......................

2017 !

Met alle

Pampers
en prijzen
Incontinentiemateriaal is niet
goedkoop, het is zelfs duur! Daarom
ging Het GielsBos op zoek naar een
manier om deze factuur voor onze
cliënten te verlichten. Bij één van onze
twee leveranciers, de grootste, konden
we intekenen op een groepsaankoop,
die een prijsverlaging van ongeveer 30%
betekende.
En zoals dat in navolging van ons prijsbeleid
hoort, hebben we deze verlaagde prijs ook
meteen toegepast in de facturen van onze
cliënten. Zo kon het merendeel van onze gebruikers
van incontinentiemateriaal toch een aanzienlijk
verschil vaststellen op de afrekening.
Voor ons een relatief kleine moeite, maar
een wezenlijk verschil voor vele cliënten.
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chinezen...
Op dinsdag 8 november in de voormiddag kregen
we een bezoek van een delegatie van ‘The Hanzhong
Vocational and Technical College” uit de Chinese
stad Hangzhong. Dit bezoek kaderde in een
uitwisselingsproject met Thomas More, campus
Turnhout en wordt mee mogelijk gemaakt door de stad
Turnhout en de provincie Antwerpen.
De Chinese delegatie wilde vooral leren en informatie
uitwisselen over organisatie van de (gezondheidszorg)
zorg bij ons. Het werd een leerrijke en gezellige middag!

Noteer alvast in je

agenda!
Het GielsBos zwiert haar deuren nogmaals
wagenwijd open ter gelegenheid van Dag van
de Zorg. Het thema van 2017 wordt: ‘Samen
Zorgkrachtig’.
Kom samen met je familie en vrienden
ontdekken wat dit betekent in
Het GielsBos!
Welkom van 10-17u!

IN DE ZOMER
WERD RAOUL 60 JAAR
EN STOND ER EEN PRACHTIG
DRAAIORGEL KLAAR
HIJ DRAAIDE AAN HET ORGEL
MET HEEL VEEL PLEZIER
EN ZORGDE ZO VOOR LEUKE
LIEDJES EN VERTIER

Car free day
VOOR HET EERST NAMEN WE OP
DONDERDAG 23 SEPTEMBER DEEL AAN
DE CAR FREE DAY, EN AL METEEN WAS
HET EEN GROOT SUCCES!
Vergeleken met het gemiddelde van andere
donderdagen, telden we die dag 50% meer collega’s
op de fiets! En dan hebben we de carpoolers
en gebruikers van openbaar vervoer nog niet
meegeteld!
Hoera voor al die sportieve en milieubewuste
collega’s!
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DOSSIER: 1 JAAR WATERLELIE

Een terugblik op

1 jaar

Waterlelie
AL ÉÉN JAAR DOBBEREN, GENIETEN, ZWEMMEN,
BELEVEN, BUBBELEN, ZWETEN, ONTSPANNEN,
STOMEN…

Wat gebeurt er in Waterlelie?
Het voorbije jaar zag Waterlelie heel wat initiatieven.
Sommige ontstonden op vraag van gebruikers, andere
eerder spontaan. Stap voor stap bouwen we verder aan
ons doel, om voor iedere persoon met beperking, jong
of oud, iets te bieden dat een meerwaarde kan betekenen
in zijn of haar leven.
FAMILIEZWEMMEN
“Kunnen wij als ouders met ons kind met beperking komen
zwemmen?” Op deze vraag konden wij aanvankelijk geen ‘ja’
antwoorden: de afspraak was immers om slechts één begeleider toe te
laten, om zoveel mogelijk personen met een beperking de kans te geven om te komen zwemmen. Maar
waar een vraag is, zoeken wij naar een antwoord. En zo staan sinds mei onze zondagen in het teken
van ‘familiezwemmen’. Elke zondagvoormiddag tussen 9.30u en 12.30u zijn mensen met een beperking
welkom om met meerdere familieleden te komen zwemmen en genieten van de wellnessruimte.
BELEVINGSZWEMMEN
Wegens het grote succes van het ‘filmzwemmen’ tijdens het Waterleliefeest hebben
we besloten om dit concept te promoveren tot een maandelijkse activiteit. Iedere
maand zal team Waterlelie ons belevingsbad omtoveren in een ander thema.
Voor de maand december kozen we voor ‘Winter wonderland’. Relaxzetels
om lekker in te genieten, muziek om te dromen van de kerstperiode en
filmpjes met sfeerbeelden van al het moois dat de winter ons te bieden
heeft.

Moeten we Waterlelie
nog voorstellen?

Met haar snoezelbad, jacuzzi,
stoomsauna, infraroodcabine en
belevingsdouches…? Het voorbije
jaar ontvingen we tal van cliënten
van binnen en buiten de muren van
Het GielsBos, die graag
bleven terugkomen voor
hun uurtje totale
ontspanning.
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ZWEMLESSEN
Vanaf januari 2017 starten we in Waterlelie met zwemlessen &
watergewenning. Ken jij iemand met een beperking die spelenderwijs
wil leren omgaan met water? Of zwemtechnieken wil aanleren?
Onze lesgeefster, Eline Sel, kijkt er alvast naar uit om de waterrat
in iedere deelnemer te ontdekken. De lessen duren 1/2 uur en zullen
wekelijks doorgaan op woensdag tussen 17.30u en 18.30u.

Interesse in een
Waterlelie-activiteit?

Neem dan zeker contact op met
ons zorgloket!
(zorgloket@hetgielsbos.be).

Leven in Het GielsBos
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DOSSIER: 1 JAAR WATERLELIE
Reddersteam

Mond aan mond reclame

Het reddersteam van Waterlelie
is samengesteld uit enerzijds twee
vaste redders van de gemeente Lille en
anderzijds enkele jobstudenten. Elke dag
staan zij paraat om onze veiligheid in het
zwembad te garanderen. Lieve de Laet, redster
via de gemeente Lille, werkt al elf jaar als redster
waarvan ondertussen één jaar in ons belevingsbad.

DJ Ludo
zorgde voor
feestmuziek

Waterlelie feest!
21 oktober 2016 was het precies één jaar geleden dat
Waterlelie de deuren officieel opende. Slingers en
ballonnen werden uit de kast gehaald want iedereen
mocht het weten: Wij vieren FEEST! In een vrolijk
versierd belevingsbad konden de cliënten en hun
begeleiders gedurende de hele dag genieten van
leuke activiteiten. Voor elk wat wils!
WATERSPELLETJES, FILMZWEMMEN,
OMROEP TE WATER… DOLLE PRET!

RADIO-

Om helemaal goed af te sluiten trakteerden we alle
zwemmers na afloop op een exotische cocktail en een
lekker stukje cake. Dat wist iedereen wel te smaken!
Bedankt voor de talrijke opkomst en hopen jullie dan
ook snel weer te zien in Waterlelie!

VICKY
Vicky, mama van twee kinderen met een
meervoudige beperking, komt met haar gezin
sinds het voorjaar van 2016 naar Waterlelie.
Lieve
De Laet

“Ik heb voor deze job gekozen uit liefde voor het
zwemmen. Het geeft voldoening om mensen in
veiligheid te kunnen brengen of hen te kunnen
waarschuwen voor de eventuele gevaren van het
water. Ook het sociale aspect is een groot pluspunt!
Het werk hier is niet te vergelijken met een ‘gewoon’
zwembad. Zowel de inhoud als de mentaliteit is heel
anders. In een regulier zwembad zie je spelende
kinderen of komen mensen intensief baantjes
trekken. Hier in Het GielsBos komen de cliënten om
te ontspannen of gewoonweg om te genieten. Op
elk gezichtje zie je hier meteen een lach verschijnen.
Werken als redder in Het GielsBos is ook heel
dankbaar. Om een idee te geven: wanneer we
minder mobiele bewoners met de tillift het water in
begeleiden, schrikken ze in eerste instantie door de
aanraking met het water. Van zodra ze volledig in het
water zijn, merken ze dat ze meer kunnen dan op het
droge. Sommige cliënten kunnen dan zelfs stappen.
Het frisse water zijn ze dan wel snel vergeten. Een
lach van een gelukkige zwemmer… Wat kan een mens
nog meer wensen?
Ook het personeel is hier top! Het is mooi om te zien
hoe iedereen hier werkt in functie van de cliënten.
Dikke pluim voor jullie allen!”

We zijn steeds op zoek
naar uitbreiding van ons
reddersteam. Ben je
jobstudent en op zoek naar
een vakantiejob als redder?
Neem dan zeker contact op via
sollicitaties@hetgielsbos.be

“Het was voor ons al een tijdje moeilijk om nog te
zwemmen in een openbaar zwembad. Toen lazen we
in de karnt dat Het GielsBos een belevingsbad opende,
specifiek gericht op mensen met een beperking. Wat
een verademing! Voor de kinderen, maar ook voor ons,
als ouders. Hier krijgen de kinderen minder prikkels
en kunnen ze zich volledig ontspannen. We maken nu
om de twee weken gebruik van het belevingsbad en
af en toe ook van de wellness. Vooral de jacuzzi is dan
erg in trek!  Wij zijn allemaal heel blij dat dit aanbod
geldt voor kinderen die niet in een regulier zwembad
kunnen zwemmen, want bewegen is noodzakelijk en
gezond voor iedereen!”
RUBENSVROUWEN
“Wij zijn zeer blij met de opening van Waterlelie. Elke
week maken we gebruik van het belevingsbad en
één keer in de maand huren we de wellness- ruimte.
Vooral de toegankelijkheid met de zwevende trap, de
watertemperatuur en de sproeiers maken het ons
gemakkelijk.”
“We zijn een groep XXLarge dames met diverse
aandoeningen zoals reuma, MS… Het verschil met
een gewoon zwembad is dat wij in Waterlelie
ons goed voelen zonder nieuwsgierige blikken en
commentaren. Wij kunnen rustig (al babbelend)
zwemmen en bewegen.
“Als we moeten kiezen: zwemmen in Waterlelie of
niet meer zwemmen, dan is de keuze snel gemaakt.
Bedankt GielsBos dat jullie ons de kans geven.
Veel groeten, vanwege de Rubensvrouwen,
Betty Proost”

LARS EN WILLY
Wij kennen Het GielsBos: Lars kwam hier al af
en toe logeren. Als peuter nam hij hier ook deel
aan watergewenning in het zwembad. De laatste
jaren ging ik met Lars niet meer naar een regulier
zwembad. Te veel prikkels! Nu is Lars 19 jaar en sinds
dit voorjaar vind je ons om de 14 dagen in Waterlelie.
We genieten hier enorm van. Het is moeilijk om voor
Lars een geschikte dagbesteding te vinden en het
‘zwemmen’ geeft ons de mogelijkheid om samen
iets te ondernemen waar we beiden veel plezier
aan beleven. Het geeft zowel Lars als mij veel rust
dat het in de Waterlelie niet zo druk is als in andere
zwembaden. De kleedruimte en douches zijn ook
beter afgestemd op bezoekers die begeleiding nodig
hebben. Vorige week zijn we voor het eerst naar het
familiezwemmen op zondag geweest. Zo fijn dat je
dan eens een extra begeleider mee kan brengen, en
bovendien van de wellness kan genieten! Dat geeft
voor Lars wat afwisseling en het is ook leuk dat
familie de kans krijgt om eens op een andere manier
met Lars om te gaan.

Wist je dat...
AL MEER DAN 50 VOORZIENINGEN HEBBEN
MEE GENOTEN VAN DE FACILITEITEN IN
WATERLELIE?
WE DAARNAAST OOK NOG EENS 50
INDIVIDUELE GEBRUIKERS KENNEN?
ER IN ONS BELEVINGSBAD
VERJAARDAGSFEESTJES EN
COMMUNIEFEESTEN GEHOUDEN WORDEN?

Betty
Proost

WE EEN NAUWE SAMENWERKING HEBBEN
MET VLABUS VLAANDEREN VOOR HET
VINDEN VAN REDDERS, LESGEVERS….
IDEEËN VOOR LEUKE ACTIVITEITEN ALTIJD
NOG WELKOM ZIJN?
waterlelie@hetgielsbos.be
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IN DE KIJKER: BOSHEUVEL

Peter vertelt
het zoals
het is.

Bosheuvel!

Wat een feest!

NA DE VERHUIS IN MEI LIETEN WE HEEL BEWUST
WAT TIJD VOORBIJ GAAN, ALVORENS DE
FEESTVLAGGETJES OP TE HANGEN. IN SEPTEMBER
WAS IEDEREEN ER DAN OOK HELEMAAL KLAAR
VOOR: LAAT HET OFFICIËLE OPENINGSFEEST
MAAR BEGINNEN!
Er was voor ieder wat wils: een Vlaamse kermis voor
wie van een kleine uitdaging houdt, zotte kapsels
voor wie in een avontuurlijke bui was, een lintje om
door te knippen als memorabel fotomoment voor
onze toegewijde bestuurders, een harmonie aan
heupwiegende tonen voor de muziekliefhebbers,
en voor iedereen, maar werkelijk iedereen, een
weldadige overvloed aan zonneschijn!

De opkomst, dorst en goesting waren groot, met
lange rijen aan het frietkraampje tot gevolg, maar
dat was dan ook werkelijk het enige minpuntje van de
dag.
Onze nieuwe huisvriend Jani Kazaltzis was ook van de
partij, maar daar hebben we het later nog wel eens
over (houd de volgende edities van dit magazine in
het oog!).
Kortom: alleen maar lachende gezichten! Het was een
feest waar de organisatoren alleen maar van hadden
kunnen dromen. Een héél hartelijke DANK JE WEL
aan iedereen die zijn of haar schouders mee onder
dit gebeuren heeft gezet: Kristien en Miranda van
het directiesecretariaat hadden aan Chantal en Jean
uitstekende partners, Agnes liep samen met haar
Bosheuvel teamleiders de benen van onder het lijf, het
acti-team van Bosheuvel en de keukenmedewerkers
lieten zich van hun beste kant zien en Guido en Johan
leidden samen hun troepen van de ondersteunende
diensten met efficiëntie en charme tot een piekfijn
resultaat. En de vele anderen die we hier niet kunnen
vermelden: zonder jullie hulp was het niet zo’n feest
geweest. Het was TOP!

Peter toont een
kaartje waarmee hij
vrienden en familie
liet weten dat hij
verhuisd is en waar
hij nu woont.

Dag Peter. Ik
zou graag enkele
vragen stellen om in
het Gielsboskrantje te
zetten. Heb je even tijd
voor mij?
Jazeker.

Waar kunnen we best zitten?
Kom maar mee naar mijn kamer.
Je vindt nog
meer mooie foto’s
op de achterzijde
van dit magazine!

Zo, Peter wat vind je van Bosheuvel, en
jouw nieuwe woning?
Schoon. Alles is mooi, groter en plezanter. In
het begin veel zoeken. Veel stappen, fietsen
en zoeken.
En je kamer?
Iedereen heeft zijn eigen kamer. En mooi.
Heb je mee gekozen hoe je je kamer wilde
inrichten?
Ja. TV op kamer, radio op kamer, lavabo en eigen
wc op kamer. Wel even wachten tot alles in orde
was. Vooral lang moeten wachten op de TV.

Heb je mee helpen verhuizen?
Neen. Dat hebben anderen gedaan.
Alles mee in de kasten helpen leggen?
Ja. Dat wel.
Dus voor jou is de verhuis goed gegaan?
Ja, heel leuk en ben gelukkig.
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IN DE KIJKER: BOSHEUVEL

Verhuizen?
Wie zorgt er voor?
Wonen en werken
in Bosheuvel.

BOSHEUVEL IS AL EEN HALF JAAR GEEN BOUWWERF MEER, MAAR
EEN LEVENDIGE WOONPLAATS. HOE STELLEN ONZE CLIËNTEN EN
MEDEWERKERS HET DAAR NU? ILS, OPVOEDSTER IN BOSHEUVEL 5,
GING OP ZOEK NAAR ERVARINGEN EN VERHALEN.
“De meeste reacties van collega’s, allemaal eigenlijk, zijn heel positief. Vooral de grote ramen waardoor het
buitenlicht vrij naar binnen valt maken het verschil. Voor iedere cliënt een eigen kamer… En de ruimte! Zalig.
Ikzelf heb telkens het gevoel dat ik in een vakantiehuisje vertoef! Dus komen werken is als het ware op vakantie
gaan!
Ik legde mijn oor te luisteren bij Brigitte. Zij onderhoudt onze woning en zorgt er voor dat alles altijd proper en
netjes is. Omdat zowel de woning als de kamers veel ruimer zijn heeft ze haar programma moeten aanpassen
om alles rond te krijgen. Dat is vlot verlopen. Ook Brigitte ervaart de nieuwe woning als heel positief. Zo’n
nieuwbouw, dat poetst wel plezant! En er is veel meer licht en ruimte, dat maakt het werk aangenamer.”
Maar, belangrijkst van al: hoe ervaren onze cliënten het?
“Enthousiasme alom. Ieder een eigen kamer, meer ruimte in de woning en alles zo “schoon” (zoals Peter het
beschrijft). Het was natuurlijk aanpassen, en onze cliënten hadden even de tijd nodig om terug de weg te
vinden naar de Bijenkorf, het klasje, Waterlelie, het Ontmoetingscentrum enz… Maar stilaan werden we de
nieuwe routes gewoon. Alleen zijn de afstanden nu wel groter. We nemen dus vaker de fiets!

Een grote verhuisbeweging zoals deze van Egel naar
Bosheuvel is een enorme organisatie voor heel wat
mensen. Er wordt uitgebreid nagedacht, gepland,
afgesproken en voorbereid. Daarbij zijn heel wat mensen
betrokken, ieder op hun onmisbare manier.
Maar één dienst in het bijzonder moet dan serieus uit de
pijp komen, en dat zijn onze ondersteunende diensten.
Vóór de verhuis krijgen alle muren een lik verf, de mensen
van houtbewerking zijn druk in de weer, de tuindiensten
doen alles wat ze kunnen om ook de tuinen piekfijn in orde te
brengen. De poetsdiensten gaan als wervelende gekken te keer
om alles tijdig proper te krijgen, de naaikamer draait op volle
toeren om waar nodig nog kledij juist te tekenen…
Dankzij de hulp en samenwerking van zoveel diensten is alles
goed verlopen. Daarom hebben de collega’s van Bosheuvel hen ook
enkele keren uitbundig bedankt…
Vóór de zomer nodigden we de ondersteunende en andere diensten uit
op het mooie binnenplein van Bosheuvel. Een echte ijskar kwam
het plein op gereden en iedereen werd getrakteerd op een
ijsje. Zowel cliënten als medewerkers genoten van het lekkere
zoets.
Op 4 oktober nodigde Bosheuvel 5 de ondersteunende diensten uit om hen
nogmaals extra te bedanken voor het vele werk dat ze gedaan hebben, nog
doen en te doen zullen krijgen. De versgebakken wafels waren welverdiend.
Doe daar nog een kopje koffie en een overheerlijke praline bij en je hebt
een onvergetelijke middag.

Bedankt, collega’s, voor al jullie harde werk.

Ook binnen de woning moesten we onze weg en ons eigen plaatsje terug vinden. En dat deden we ook. In
Bosheuvel 5 merken we dat de huisgenoten veel meer zelf initiatief nemen, meer dingen
duidelijker kunnen maken. En dat ze dikwijls en veel lachen. Zou dit te wijten
zijn aan het vele zonlicht dat binnenkomt? Misschien waren ze ook wat
uitgekeken op onze oude woning? Al bij al heeft de verhuis iedereen
goed gedaan.”
“Ook de familieleden van onze cliënten zijn heel positief over
de verhuis. Vooral over de woning zelf en de inrichting, maar
bv. ook over de buitenaanleg. Iedere cliënt en familie kon
vooraf heel wat keuzes maken: radio of TV op de kamer
voor diegenen die wilden, eventueel een eigen toilet
of wastafel, meubels werden in overleg aangeschaft
en de kleur op de muren werd mee gekozen door de
ouders. Alles is ook nieuw hé… En dan de ruimte en
het licht. Elke ouder, broer of zus is heel
tevreden!”
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IN DE KIJKER: BOSHEUVEL

Verhuizen, hoera?
Verhuizen is (niet) plezant.
ENKELE JAREN GELEDEN VERHUISDEN WE (TIJDELIJK)
VAN LANGOOR 3 NAAR KLAVERVELD 4. DAT WAS
VOLLEDIG NIEUW EN DAT WAS AANPASSEN. DIT JAAR
GING HET NAAR BOSHEUVEL 3.
Verhuizen brengt altijd veel met zich mee, maar wij hadden al
ervaring, dus we wisten hoe we het moesten aanpakken. We hadden
zelfs een scenario uitgeschreven zodat onze cliënten zo weinig mogelijk
last zouden ondervinden. Het hielp ook dat we bij onze eerste verhuis al heel wat
rommel weggedaan hadden.
Het aanzicht van onze nieuwe woonst kenden we: de infrastructuur en inkleding waren gelijkaardig als in
Klaverveld. Alleen bleek Bosheuvel toch heel wat kleiner! Dat merkten we al vlug toen we de kasten begonnen
in te laden. Dat vergde wel wat creativiteit. We moesten de dagen en het weekend na de grote oversteek nog
volop werken om alles uitgepakt te krijgen!
De verhuis zelf gebeurde op maat. Sommigen gingen naar school, anderen bleven thuis. Dankzij onze vorige
ervaring wisten we precies wie bij de verhuis aanwezig wilde zijn en voor wie het beter was even een uitstapje
te doen en vervolgens naar de nieuwe woning en kamer te gaan.
En tegen het einde van de verhuisdag was er ook nog een leuke verrassing. De ouders van Kyle trakteerden op
een taart in de vorm van een huis. Er stond zelfs Bosheuvel 3 op. We konden dus even rustig op adem komen
bij koffie en gebak.
Uiteraard moet iedereen eventjes zijn structuur terug zoeken. Zowel de cliënten als begeleiders moeten
opnieuw uitzoeken wat zich waar bevindt en hoe de dagdagelijkse dingen te organiseren en te structureren.
Dat heeft wat tijd en geduld nodig, maar ook voorwerpcommunicatie en picto’s. Ook bekende, vertrouwde
gezichten zijn belangrijk. Daarom grepen we meteen het eerste weekend aan om de drukte en spanning even
achter te laten en de omgeving te verkennen en alles uit te pluizen!

Gert
Van Hove

Elke
goed besteed!
IEDEREEN ZEN IS HET NIEUWE GIFTENPROJECT.
TIJDENS DE ZOMER VAN 2016 STELDEN WE VAST
DAT WE VIA GIFTEN VOLDOENDE FONDSEN
VERZAMELD HADDEN OM ONS GIFTENPROJECT
IEDEREEN MOBIEL TE FINANCIEREN. MET ANDERE
WOORDEN: DANKZIJ VELE GULLE SCHENKERS
KONDEN
WE
TWEE
NIEUWE,
VOLLEDIG
UITGERUSTE BUSJES AANSCHAFFEN. HET
TWEEDE BUSJE WERD EIND NOVEMBER 2016 IN
GEBRUIK GENOMEN.
Aan iedereen die een steentje, groot of klein, hiertoe
heeft bijgedragen: een hele dikke dank je wel!
Omdat we ook toekomstige schenkers graag
duidelijke informatie geven over de bestemming van
hun geschonken centen, staken we onze voelsprieten
uit. We vroegen aan iedereen binnen de organisatie
om voorstellen voor nieuwe projecten in te dienen:
tenslotte weten onze medewerkers als de besten wat
er nodig is!
We stelden enkele criteria voorop:
•
Het project moest aansluiten bij de waarden van
Het GielsBos. De waarde “inclusief” wilden we
daarbij voorop stellen.
•
Het project moet ten goede komen van ALLE
cliënten van Het GielsBos, ook cliënten die hier
niet wonen.
•
Het moest de kwaliteit van onze dienstverlening
ten goede komen.
•
Het project moest concreet en tastbaar zijn,
en aantrekkelijk (ook visueel) voor kandidaat
sponsors.
•
We mikten op een financieel plaatje tussen
25.000 en 75.000 euro.

Alle ingediende voorstellen zouden vervolgens door
een breed samengestelde jury bekeken worden.
We ontvingen 19 goed uitgewerkte voorstellen van uit
alle hoeken van de organisatie. Wat een creativiteit,
wat een prachtige en ambitieuze ideeën!
De jury ging na rijp beraad overstag voor een
combinatie van twee projectvoorstellen.
1) Het eerste project bestaat uit een volledige
herinrichting van een vleugel van het behandelgebouw
in Gierle. Deze vleugel zal een gemoderniseerde
trilvloer en snoezelruimte herbergen, aangevuld met
andere vormen van zintuigstimulatie. Zo breiden we
ons aanbod gevoelig uit voor alle cliënten, bv. ook aan
Waterlelie-bezoekers.
2) Het tweede project sluit hier bij aan: wellicht
willen bezoekers na hun activiteit de innerlijke
mens versterken met een natje en een droogje.
Vandaar het voorstel om in de open ruimte tussen
de ‘Snoezelvleugel’ en Waterlelie een inclusief café
met terras te voorzien. Zo ontstaat er een open
ontmoetingsruimte voor al onze bezoekers.
De twee projecten werden gebundeld onder de
naam IEDEREEN ZEN. De jury was alvast enthousiast:
iedereen kon de meerwaarde voor Het GielsBos
meteen voor zich zien.
Kiezen is verliezen: niet alle ingediende projecten
kunnen gerealiseerd worden, maar aan iedereen die
mee nagedacht heeft: je inspanningen werden enorm
gewaardeerd!

Roos
Van Bruggen
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Eddy Joren komt maandelijks op Rozendries , om
samen met Peter een huiskamerconcert te geven.
Met het keyboard van Eddy en de stem van Peter,
kan de muzieknamiddag niet meer stuk!

Vrijwillig!
MUZIEK is een dankbaar medium waarmee
we veel cliënten kunnen bereiken.
Sfeer en gezelligheid creëren, belevingsgericht
werken, therapeutisch werken, … De insteek,
reden of doel van de muziek op zich maakt niet
uit.
De vraag naar muzikale activiteiten werd steeds
groter…. En we misten vooral een kleinschalig
aanbod op de woningen.

Via een nieuwsbrief aan onze vrijwilligers
vernam Eddy dat we op zoek waren naar
muziekvrijwilligers. Meteen wist Eddy dat hij dit
wou proberen. Muziek maken is zijn uitlaatklep!
In het begin was het wel een beetje wennen aan
het publiek. Nu ze elkaar beter kennen, kiest Eddy
de gepaste nummers uit zijn uitgebreide repertoire.
Meestal zijn dit de liedjes die de mensen herkennen.
Soms zie je dat ze proberen mee
te zingen en dat ze positief
reageren.

“In samenspel” werd geboren.
‘In samenspel’ speelt in op deze nood aan muziek
in kleine kring, en wil iedereen die graag musiceert,
beginner of gevorderde, een toegangsweg bieden tot
de unieke wereld van onze cliënten. Vooraf bespreken
we wat we precies gaan doen. Zo kiezen we gericht welke
cliënten deelnemen aan het gezellige huiskamerconcert. Het
mag van alles zijn, als het maar met muziek te maken heeft. Een
applaus moet je niet altijd verwachten, maar de ervaring leert dat
deze manier van muziek brengen enorm geapprecieerd wordt.
‘In samenspel’ wordt gedragen door vrijwillige muzikanten. Een eenmalig
engagement is prima, maar er zijn ook vrijwilligers die de smaak te pakken
hebben en op regelmatige basis komen. Zo konden we het voorbije jaar rekenen
op volgende muzikanten: Frans, Eddy, Ellen, Chris en Carine, de jeugdfanfare
van Dessel, en het gezelschap van Liesbeth.

Eddy blijft dit graag
nog een tijdje doen
omdat hij ziet wat
het teweeg brengt
bij onze cliënten
én zelf naar huis
gaat met een goed
gevoel.
Dat wil toch iedereen?

Liesbeth
Geudens & Ann
Augustyns
Peter
&
Eddy

Wist je dat...
...Danny, fietsvrijwilliger
van Ludo (Rozendries 1), deel
uitmaakte van het overleg
rond Ludo’s individuele
ondersteuningsplan? Dit
gaf een frisse kijk aan de
begeleiding en was een
verrijkende ervaring
voor alle partijen.
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...We vele
helpende handen
kregen van
Janssen Pharmaceutica tijdens
de Dag van de Supply Chain
(14/10/2016) en de Care Days
(09/11/2016) ?

...Op woensdag 19 oktober 2016 Hunne
Majesteiten Koning Filip en Koningin
Mathilde de jonge vrijwilligers in de
bloemetjes hebben gezet op het jaarlijks
Herfstconcert, verzorgd door het Wim
Mertens trio. Onze vrijwilligster Sanne
Leenders trok met lichte zenuwen naar
het Koninklijk Paleis om Het GielsBos te
vertegenwoordigen.

Leven in Het GielsBos
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Vos 4 vliegt
de lucht in!

Je droomt van een eigen plekje...
Je droomt van ondersteuning op maat...
Je droomt... maar denkt: "Zal ik het wel kunnen?"
Misschien hebben wij... de ideale oplossing voor jou!
‘TRAININGSAPPARTEMENT’ IN TIELEN
HET GIELSBOS HEEFT EEN NIEUW INITIATIEF IN DE
STARTBLOKKEN.
OMDAT WE BIJ VOS 4 DE FOCUS LEGGEN OP
INCLUSIE EN ONZE BEWONERS NIEUWE DINGEN
WILLEN LATEN ONTDEKKEN, BESLOTEN WE OM
DIT JAAR MET EEN KLEIN GROEPJE OP KAMP TE
GAAN NAAR HET BUITENLAND!
Op dinsdag 27 september vertrokken Bart, Daniël,
Suzy en Christa samen met Simonne en Lien naar
Marbella in Spanje.
Wat was dat een spannende dag! Voor enkelen onder
hen was het zelfs de allereerste keer in een groot
vliegtuig!
Al snel bleek die zenuwachtigheid voor niets nodig,
want vliegen is SUPERFIJN!
Eenmaal aangekomen in Marbella kwam het busje
van het hotel ons oppikken en kregen we nog een
heerlijk avondmaal.

De volgende dag gingen we op verkenning in Marbella.
We wandelden door de kleine steegjes – omhoog en
omlaag, want Marbella is héél heuvelachtig – genoten
we van een frisse cola op een terrasje en snuisterden
we in de vele kleine winkeltjes.
’s Avonds namen we nog een duik in het zwembad
van ons hotel.
Op donderdag gingen we op uitstap naar Estepona,
een heel fijn stadje. We bezochten het Orchidarium
met mooie orchideeën en gingen naar het strand.
Vrijdag was het dan al tijd om terug richting België te
gaan. Na onze ochtendwandeling vertrokken we naar
de luchthaven.
We vlogen hoog in de lucht, keken naar de mooie
wolken,… tot we dan terug in België waren.
Het was een superleuke ervaring om nooit te
vergeten!
Heel hard bedankt aan onze lieve vrijwilligers,
Dré en Hein, om ons als echte taximannen
naar de luchthaven te brengen en ons
terug te komen halen!
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Lien
Appels

In ons ‘trainingsappartement’ kan je uitproberen of
zelfstandig wonen iets voor jou is. Een professioneel
team staat klaar om je gedurende een jaar te trainen
in de zelfstandigheid die nodig is om later je eigen
plekje uit te bouwen. Tijdens die training passen we
de ondersteuning volledig aan, aan jouw vragen.
We vertrekken vanuit jouw dromen en samen kijken
we hoe we die waar kunnen maken met jouw netwerk,
vrijwilligers en reguliere diensten, en waar nodig met
ondersteuning vanuit de diensten van Het GielsBos.

Op 25 oktober organiseerden we reeds een
infoavond, waarbij geïnteresseerde kandidaten
kwamen luisteren naar de mogelijkheden van dit
nieuwe initiatief.
Wil ook jij graag wat meer info, of ken jij iemand
die van zelfstandigheid droomt?
Neem contact op met ons zorgloket, wij maken
graag tijd voor een gesprek.
Wij zijn bereikbaar op het nummer 014 60 12 11
of via mail zorgloket@hetgielsbos.be.

Het appartement is nog niet bemeubeld, maar we
zullen het eigentijds, gezellig en knus inrichten, met
zeker nog ruimte voor een persoonlijke toets.
Tijdens je training krijg je de ondersteuning die jij wil
of nodig hebt. We bekijken samen wat dit zou kunnen
zijn, met wie, waarvoor en hoe vaak.
We beginnen uiteraard met een goed
gesprek. Dan maken we samen een
ondersteuningsplan en een actieplan.
We brengen alles in kaart om zo
ook te kunnen evalueren.
Dit alles op jouw maat, op jouw
vraag.

Magd
Van Dun
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19.

DOSSIER: PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING

Iedereen

werken (de huidige kostprijs), maar moesten
vertrekken vanuit de cliënt zelf, nl. zijn zorgzwaarte
en zijn toegekend persoonsvolgend budget. Wie
van het VAPH een budget heeft gekregen om
voltijds aanwezig te zijn in een voorziening, moet
met dat budget ook effectief voltijds aanwezig
kunnen zijn in Het GielsBos: voor die prijs doen we
het gewoon. M.a.w. we passen ons aan aan wat we
redelijkerwijs kunnen vragen aan een cliënt, gelet op
zijn toegewezen persoonsvolgend budget.

PVB
OP 1 JANUARI 2017 WORDEN ALLE MEERDERJARIGEN DIE VANDAAG ONDERSTEUNING KRIJGEN VAN
EEN VAPH-VOORZIENING ZOALS HET GIELSBOS ‘BUDGETHOUDER’ VAN EEN PERSOONSVOLGEND
BUDGET (PVB). OF TOCH BIJNA ALLE: WIE SLECHTS EEN BEPERKTE ZORGVRAAG HAD, STAPT OVER
NAAR RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP (RTH).
Je nieuwe budget dient om de personeelskost van
het zorgpersoneel te betalen. Tot nog toe werd
deze personeelskost door het VAPH rechtstreeks aan
Het GielsBos betaald. Maar vanaf 2017 geeft het VAPH
dit budget aan de persoon met een handicap. En die
krijgt daarmee nieuwe mogelijkheden. Zo kan hij
het gebruiken om thuis ondersteuning/begeleiding
in te kopen. Maar wie in Het GielsBos woont of er
dagbesteding of begeleiding krijgt, moet zijn budget
(deels of volledig) gebruiken om de personeelskost
in Het GielsBos te betalen. Met die budgetten kan Het
GielsBos dan zijn zorgpersoneel betalen.
Hoeveel moet je betalen voor die personeelskost?
Dat is een lastige kwestie: het VAPH gaat dit niet
centraal vastleggen. Iedere organisatie moet zelf
zijn kostprijs bepalen: hoeveel personeelspunten
vragen we voor een dag, een nacht, een
begeleiding? Gevolg is dat er ook prijsverschillen
zullen zijn tussen voorzieningen. Als je de literatuur
erop naslaat, is dat één van de punten van kritiek
op het nieuwe systeem. Slogans als “neoliberalisme
doet zijn intrede” en “vermarkting van de zorg” lees je

vaak. “Sociaal ondernemerschap” betekent dat iedere
organisatie hier goed moet over nadenken en zijn
eigen keuzes maken. Maar welke keuze maakt Het
GielsBos?
In het voorjaar van 2016 hebben we de koppen bij elkaar
gestoken en samen met directie en raad van bestuur
een visie hieromtrent uitgeschreven: een visie over
hoe we met die budgetten willen omgaan. Die visie is
gebaseerd op 3 principes: vraaggestuurd (de vraag
van de cliënt staat centraal), persoonsvolgend (de
budgetten volgen de persoon met een handicap,
niet enkel buiten maar ook binnen Het GielsBos) en
solidair (de zorg moet betaalbaar blijven voor iedere
cliënt, én op teamniveau worden de individuele
budgetten solidair samengelegd). We gaan hier in op
één aspect: betaalbaarheid van de zorg.
Het ligt ons zeer nauw aan het hart: hoe kunnen we
garanderen dat voor iedere cliënt de zorg betaalbaar
blijft? Al vlug zagen we in dat we de personeelskost
niet mochten afleiden van de huidige manier van

Deze uitgangspunten hebben we daarna vertaald in
een praktisch systeem van kostprijsbepaling. Het
heeft ons maanden werk gekost, maar half november
was het rond. Op basis van onze kostprijstabel
kunnen we aan iedere cliënt duidelijk zeggen hoeveel
personeelspunten hij moet betalen per nacht, per
dag, per begeleiding. De prijs per nacht en per
dag is inkomensafhankelijk: afhankelijk van de
zorgzwaarte (B/P-waarde) en de grootte van het
budget (PVB). Zo garanderen we betaalbaarheid. Dat
betekent wel dat niet iedere cliënt even veel betaalt.
En dat is ook logisch: hoe zwaarder de zorg, hoe meer
personeel we moeten inzetten, hoe meer het verblijf
in Het GielsBos kost. M.a.w. het budget van de cliënt
bepaalt de kostprijs.

Bovendien hebben we een praktische rekenmodule
ontwikkeld, waarmee we snel kunnen uitrekenen
hoeveel een cliënt aan ons moet betalen, hoeveel
zorg hij met zijn budget kan inkopen in Het GielsBos
en hoeveel punten hij eventueel nog over heeft om
elders in te zetten. Op basis hiervan kunnen we een
individueel voorstel opmaken. Zo kan je er nog eens
rustig over nadenken. Eenmaal jij akkoord bent met
het voorstel, en wij de afgesproken zorg ook kunnen
garanderen, leggen we de afspraken vast in een
schriftelijke overeenkomst (een contract) en kunnen
we van start gaan.
Aan de huidige cliënten heeft de overheid (het VAPH)
een duidelijke garantie gegeven: het budget dat
je zal krijgen zal steeds volstaan om de huidige
zorg verder te zetten. Het GielsBos heeft nu een
systeem dat garandeert dat dit ook werkelijk zo
zal zijn. Bovendien maken we geen onderscheid
tussen bestaande cliënten en nieuwe cliënten: de
kostprijsberekening gebeurt voor iedereen op
dezelfde wijze. Zo garanderen we betaalbaarheid
voor iedereen. En daar zijn we best fier op: zo kan
Het GielsBos solidair blijven met iedereen die zorg
en ondersteuning nodig heeft.

Luc
Vanherck

heet van de naald:
Waar blijft de brief van het VAPH?
Het VAPH heeft laten weten dat de gebruikers
van voorzieningen in december een brief zullen
ontvangen met daarin de boodschap dat de
brief met het definitief toegekende PVB
(persoonsvolgend budget) pas in de eerste
helft van januari 2017 zal toekomen. Dit
betekent ook dat we pas nadien aan de slag
kunnen gaan om de nieuwe individuele
dienstverleningsovereenkomsten
met
jullie te bespreken en te ondertekenen.
Deze overeenkomsten gaan administratief
wel in op 1 januari. Maar de continuïteit in
zorg is hoe dan ook gegarandeerd.
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Efteling
Een dagje Efteling,
Met z’n allen er op uit.
In de achtbaan hoor je ons geluid.
Het sprookjesbos bracht rust.
’t Was voor het oog een lust
Dikke pret en grote lol.
Met de rups uit de bol.
Daarna met zijn allen
terug naar huis.
Moe en voldaan
Het was plezant!

Rozendries
2

Op

Winters ontmoeten met

Tai chi
Een seizoen geleden zaten we buiten in de zomerzon, smolten bijna
weg in de Tai Chi kring! Samen met Michel Huybrechts leerden we
onszelf de basishouding aan en voerden we vloeiend en zacht een reeks
bewegingen uit.

Geboren

Klaverveld
1
hebben we een tijdelijke
Taijiquan gaat door in de
psychomotorische ruimte
(Behandelgebouw)
op dinsdag 27 december
en 3 januari,
telkens van 14 tot 15 uur.
Graag tot dan!

Tai Chi is van oorsprong een oude Chinese interne krijgskunst en kenmerkt
zich door deze vloeiende, zachte manier van bewegen. Een tai chi beoefenaar ziet
er ontspannen en gecoördineerd uit, want de focus ligt op het lichaam en alertheid is van
belang. Tijdens het uitvoeren van Tai Chi oefeningen kunnen alle andere gedachten wegvloeien,
door de eenvoud van de bewegingen kan iedereen deelnemen.

Margriet
en Michel

11 oktober: FELIEN, dochterje van Lars Baeyens
(medewerker kinesitherapie) en Lotte Sommen

opname gerealiseerd, en
sinds september werden er
twee nieuwe begeleidingen
opgestart.

12 oktober: RUBE, zoontje van Liesbeth Jacobs
(begeleidster/opvoedster) en Bart Frijters
22 oktober: HASSE, dochtertje van Linda Thys
(teamleider verblijf) en Peter Van Gorp

Johan

komt voortaan iedere
woensdagvoormiddag naar de
dagopvang in Tielen. Hij kreeg
voordien al begeleiding van
onze jobcoachen, en kwam
ook een weekendje
logeren in de
Boskapelstraat.

In de kerstvakantie gaan we de bewegingsreeks opnieuw verkennen,
met de Bang als houvast.
We nodigen jullie dus wederom graag uit!
Om mee te bewegen, met het oog op
ontspanning en eenvoud, om mee
te voelen en alert te zijn. Als
begeleider, als collega, als
cliënt. Omdat we geloven in
de kracht van eenvoudige
bewegingen, de intentie
van ontspanning en
het samen-voelen .
Om de drukte van
de
feestdagen
te overbruggen,
een gelegenheid
om te verstillen…
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Getrouwd
17 september: Saar Vanhoof (begeleidster/
opvoedster) en Kim Pluym

Overleden
16 september: Gust Verheyen, grootvader van
Jeroen Meeusen (cliënt Rozendries 5)
26 september: René Deckx, vader van Anne Deckx
(begeleidster/opvoedster)

Zion
verblijft dit
najaar voor een
langere periode
op Merel 2.

1 oktober: Lies Peetermans, moeder van Anita Cools
(begeleidster/opvoedster)
16 oktober: Patrik Segers, vader van Zion Segers
(cliënt Merel 2)
19 oktober: Germaine Van Dun, moeder van Carine
Heijns (begeleidster/opvoedster)
20 oktober: Paula Heylen, schoonmoeder van Cindy
Willems (begeleidster/opvoedster)
26 oktober: August Jochems, grootvader van Leen
Jochems (teamleider verblijf)

Eddy

,
die tijdelijk op
Rozendries 2
verbleef, heeft nu
een stekje gevonden
bij Rozendries 3.

6 november: Jan Aerts, schoonbroer van Eddy De
Kroon (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!

Leven in Het GielsBos

23.

AGENDA
12 JANUARI
NIEUWJAARSRECEPTIE VZW HET GIELSBOS
IN HET ONTMOETINGSCENTRUM

24 FEBRUARI
KARNAVALBAL IN HET ONTMOETINGSCENTRUM

1 MAART
OPTREDEN RONALD LEE WHITE DANCE COMPANY
IN HET ONTMOETINGSCENTRUM

8 MAART
VRIJWILLIGERSFEEST IN HET ONTMOETINGSCENTRUM

19 MAART
DAG VAN DE ZORG MET ALS THEMA
‘SAMEN ZORGKRACHTIG!’

13 APRIL
PAASFEEST IN HET ONTMOETINGSCENTRUM

BOSHEUVEL
FEEST!
ZIE OOK P. 10.

