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Dat weerhoudt ons er natuurlijk niet van, koppig als
we zijn, vooral te kijken naar de dingen die wél goed
lopen. Het grote thema van dit nummer is cultuur in de
verschillende facetten die in en rond Het GielsBos leven.
We besteden daarbij ook nog stevige extra aandacht
aan een hele hoop muzikanten, Briezz bestaat 10 jaar
mét feest, Zora zingt, de Bosblazers… ja die blazen
verder en zo zijn er wel meer.
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SYMPOSIUM AUTISME
een groot succes

We weten dat de hele omslag naar persoonsvolgende
budgetten voor onze cliënten -zacht gezegd- niet van
een leien dakje loopt. Mensen krijgen bericht over hun
budget maar dat blijkt dan weer niet te kloppen en dan
is het alweer afwachten dus. Dat is niet echt iemands
schuld, iedereen bij onze overheid werkt hard aan de
omslag, maar het is zo complex en er moet zo veel zo snel
uitgewerkt worden… Hoe dan ook duurt de onzekerheid
en de hunker naar duidelijkheid voort bij cliënten en
hun familie, bij de medewerkers en bij de organisatie.
We hopen samen op beterschap binnenkort en houden
iedereen op de hoogte.
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KORTE BERICHTEN

In de agenda
Zondag 19 maart 2017 10-17u:

DAG VAN DE ZORG!
Twee jaar geleden zwaaiden we onze deuren
al eens open ter gelegenheid van Dag van de
Zorg. Dit jaar zijn we wederom van de partij en
ben jij van harte welkom vanaf 10u.
Het programma bevat voor ieder wat wils:
workshops, rondleidingen, en onze nieuwe
‘collega’ ZORA de zorgrobot stel zich aan u voor.

GRASLAND:

VAN HARTE WELKOM!

Werken in uitvoering!

G- zwemmen
Meer dan een jaar geleden opende Waterlelie
officieel haar deuren. Heel wat voorzieningen,
maar ook individuele gebruikers hebben al kunnen
proeven van de uitgebreide wellness, en heerlijk
genoten in het belevingsbad. Het is een waar
zwemparadijs voor jong en oud!
Kan je niet zwemmen? Of ben je bang om alleen
het water in te gaan? Dan kunnen wij jou misschien
helpen!
Sinds 2017 ging Waterlelie van start met zwemlessen
voor mensen met een beperking. Na een succesvolle
eerste reeks, starten wij na de paasvakantie met een
tweede lessenreeks. Onze lesgeefster Eline staat te
trappelen om ook met jou aan de slag te gaan.

Inschrijven:

zorgloket@hetgielsbos.be
of tel. 014 60 12 11

Egel werd Puinhoop, Puinhoop werd Braakgrond, Braakgrond werd Bouwwerf.
Stilletjes aan wordt Bouwwerf Grasland, een nieuwe thuis voor al onze
schildpadden en ook enkele vosjes. Ze hebben nog een heel jaar de tijd om
zich te verheugen op hun nieuwe woonst.

Wanneer:

Ondertussen schiet jullie vliegende reporter af en toe de lucht in om de
laatste stand van zaken in beeld te brengen!

Praktisch:

Ons domein in Gierle is in volle transformatie. Elke dag krijgt
woonerf Grasland een beetje meer vorm, en ook ons publiek
domein ondergaat langzaam maar zeker een make-over.

Woensdagen 17u30 -18u of 18u - 18u30

10 lessen (19/4/2017 – 21/6/2017)
75 euro
(Opgelet: Er zijn slechts
beperkte plaatsen!)

De centrale weg die ons domein doorkruiste is nu gehalveerd.
Nieuwe fietspaden en wandelwegen werden aangelegd, en
worden door de tuindiensten verder afgewerkt. Het vroegere
voetbalveld kreeg een rotonde en ook waar vroeger Langoor
stond mag je nog verdere groenaanleg verwachten.

Heb je een fysieke of verstandelijke handicap en heb
je zin om spelenderwijs kennis te maken
met het heerlijke water? Schrijf je dan
snel in! Zowel kinderen als
volwassenen zijn welkom!

Sine
Van Menxel
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THEMA: CULTUUR
Dagelijks komen er ware kunstwerken tot stand in
de ateliers van de Bijenkorf.
De kunstwerken kunnen ‘2D’ of ‘3D’ zijn. Met andere woorden we maken tekeningen,
schilderijen, zeefdruk… maar houden ook van bv. boetseren en houtbewerking. We werken
namelijk met allerlei materialen (klei, hout , papier , textiel), gecombineerd met verf,
kleurpotlood, lijm, stift, …
Als begeleiders geven wij vaak wel wat richting aan het werk, we zullen bv. aansturen
naar een bepaald onderwerp. En wij zorgen uiteraard ook voor beeldmateriaal om
inspiratie en ideeën op te doen.
Als de kunstenaar-cliënt zelf graag initiatief wil nemen tot het opstarten of vervaardigen
van iets unieks, dan krijgt hij / zij daarin alle kansen. Maar vaak voelen we wel dat het
nodig is om het werkproces mee te ondersteunen, en in de afwerking weer een beetje
mee te sturen.
Sommige afgewerkte projecten zijn echte originele pareltjes, waarbij de eigen inbreng van
de maker heel duidelijk is. Deze laten we dan ook inkaderen of bewerken, zodat ze de tand
des tijds kunnen weerstaan.
De ingekaderde kunstwerken gaan dan deel uitmaken van onze
eigen ‘creacollectie’ binnen Het GielsBos. De 3D werken
worden verzorgd om ergens langdurig te kunnen staan,
hangen of liggen. De creacollectie kan ook uitgeleend
worden binnenshuis (dus in Het GielsBos) om de woning,
bureau, gang enz… te verfraaien.

Eigen kweek
Onze cliënten
hebben talent en
zijn kunstzinnig
aangelegd.

Geïnteresseerden (bv. familieleden of medewerkers)
kunnen zo’n werk ook aankopen.

Tentoonstelling

‘Het
bos’
KUNST

IN HET GEMEENTEHUIS VAN VOSSELAAR

Jaarlijks stelt de cultuurdienst van Vosselaar
kunstwerken tentoon, gemaakt door mensen met een
(mentale) beperking. Jaarlijks werken zij rond een
ander thema. Dit jaar was het thema ons volledig op
het lijf geschreven: ‘Het bos’!
Onze kunstenaars en hun begeleiders worden ook
telkens uitgenodigd bij de opening of afsluiting van
de tentoonstelling. Wat een feestelijke ontvangst! En
zo ontmoeten we ook de andere deelnemers.

De tentoonstelling is te bezichtigen
tijdens de openingsuren van het
gemeentehuis en/of de bibliotheek,
van 3 maart tot 23 april.
Gerda
Boulliard
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THEMA: CULTUUR
DE ZEEFDRUK HERONTDEKT!
De voorbije 10 jaar heeft onze werking in de Bijenkorf
op organisatorisch vlak heel wat veranderingen
ondergaan. Een hele tijd geleden boden we uitgebreide
activiteiten aan per half dagdeel. Er was echter nood
aan een activiteitenaanbod van 1 uur, dus maakten we de
omschakeling. Zo is de toen de zeefdruk-activiteit binnen
het ‘atelier grafiek’ stilgevallen.
Sinds het voorjaar 2016 hebben we het aanbod weer
aangepast aan de huidige noden die weer veranderd
waren door het huidige publiek. We zagen kansen om
de zeefdruk terug op te starten. Maar… Het materiaal
en materieel bleek verouderd, verduurd , versleten te zijn.
De firma voor zeefdrukmaterialen waarmee we vroeger
samenwerkten was failliet…

Wijzer
en rijker
in 2 halve
dagen tijd.

Door het opmerkzame oog van collega Greet Cools zijn we terug op weg
geraakt. Via Greet kwamen we in contact met Gerard Herman, kunstenaar
en leraar aan de KASK in Gent (die ook nog eens de partner van huisfotografe
Sine is). Gerard bracht ons een nieuw adres aan voor zeefdrukmaterialen, en was bereid
om ons ook weer op weg te helpen.
Als voorbereiding heb ik zelf een halve dag interne bijscholing gegeven aan mijn ergo-collega’s, om
onze kennis over de zeefdruk zoals die hier in de Bijenkorf gekend is nog eens duidelijk op punt te
stellen. Met deze opgefriste kennis in het hoofd konden we optimaal genieten van de bijscholing door
Gerard Herman. En wat blijkt? We hebben met de zeefdruktafel die wij bezitten meer mogelijkheden
dan we ooit hebben geweten! Wij zijn Gerard dankbaar voor wat hij ons heeft bijgeleerd, en hopen
hem nog eens te mogen ontvangen, om eens samen te werken met onze cliënten.

Sjarabang?
Sjarabang vzw organiseert jaarlijks ‘Kunstproeven’: een
kunstenfestival voor mensen met een (mentale) beperking. Zowel
deelnemers als begeleiders krijgen hier handvaten aangereikt om
weer vernieuwend aan de slag te kunnen op creatief gebied.
Sinds enkele jaren is er aan het festival ook een winkelwandeltentoonstelling gekoppeld. Sjarabang kiest een thema, en alle
deelnemers zenden hiervan een eigen interpretatie in. Alle
werken worden dan gedurende enkele weken tentoongesteld
in etalages van winkels in de grote winkelstraat “Den
Bruul” in Mechelen. Dit jaar werkten we rond het
thema ‘Kattenbelletjes en konijnenkeutels’! Je kan de
winkelwandeltentoonstelling nu al bezoeken, tot 5
maart 2017.

Meer weten over Sjarabang?
www.sjarabangvzw.be
Gerda
Boulliard
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Op de avond van het benefiet
sprak Erwin, bezieler van Briezz,
het publiek geëmotioneerd toe.
Enkele citaten uit zijn speech:

“Briezz: enkele jongens met een
beperking, wat zeg ik; bevlogen
musici die er alles voor over hebben
om hun muze te temmen , en dit met een
musiceervreugde van immense en onpeilbare
schoonheid .
Met hun eindeloze aandacht en onvermoeibare
actieve betrokkenheid probeerden we samen
liederen te maken met de hartenklop van mensen
erin.”

De apotheose van

10 jaar Briezz!
2006-2016
2016 was een feestjaar voor Briezz: een 10-jarig
jubileum, dat mag niet onopgemerkt voorbij gaan!
Het jaar werd dan ook met een muzikaal hoogtepunt
afgesloten: Guido Belcanto, peter van Briezz, gaf
samen met de bandleden het beste van zichzelf
tijdens een fantastisch benefietconcert.
Het werd een schitterende avond: de stemmen waren
gesmeerd, de instrumenten gestemd, en de sfeer zat
er in.
Guido Belcanto ontroerde en beroerde het publiek.
Het was soms muisstil in de zaal. Iedereen een en al
oor!
Bij het slotlied vertolkten Guido en Briezz samen
“Plastic Rozen “ Het werd een harmonieus samenspel
tussen Guido en Sam, Bert, Geert, Bart en Peter. Ze
zongen en speelden met volle overgave. Gevolgd
door een langdurige en staande ovatie als teken van
waardering.
De mannen van Briezz glunderden en beleefden die
avond echt als hun avond. Zij straalden gewoon.

Briezz is heel dankbaar voor wie heeft bijgedragen
aan deze superavond. Naast Guido, ook en vooral
de lieve mensen uit Retie van toneelgezelschap De
Brug en van vzw Dark Balloon. Zij hebben Briezz
geweldig ondersteund. De vele vrijwilligers achter
de schermen draaiden als een geolied machientje
waardoor alles op wieltjes liep.
Gesteund met de mooie herinnering aan het benefiet,
gaat Briezz er weer met volle moed en met veel
muzikale goesting tegenaan. Op naar de volgende
jubileumjaren!
Geert, Sam, Bart, Bert, Erwin en Peter danken jou
voor al je blijk van steun en sympathie.
“Feel The Briezz!”

Meer weten over Briezz?
Neem een kijkje op www.briezz.be!

“De 10 jaar Briezz zijn voor mij in een sfeer van
bewondering en sympathie gegaan en ik heb steeds hun
kracht en wijsheid gekoesterd. Briezz was voor mij een bron
van vreugde maar soms ook wanhoop. Ja wanhoop; want een
gunstige weerklank vinden in een wereld vol ingewikkelde systemen
en onbegrip is niet altijd evident geweest. Vele van jullie zullen mijn strijd
herkennen om Briezz zijn plaats en zijn momentum in de muziek en in de
maatschappij te geven. Je kan de wereld niet veranderen met negatieve
stromen maar met de kracht van ideeën; dat hebben de jongens van Briezz
me geleerd.”
“We zijn erin geslaagd een natuurlijke muzikale aanleg te verenigen,
ondanks jullie handicap, wat voor mij al lang niet meer telt. Jullie zijn
een muziekweefsel geworden in algehele vriendschap.”
“Beste ouders en familieden van Briezz, in het bijzonder mevrouw
Lason, jullie zorgden voor de transformatie. Jullie waren de bindende
krachtcentrale die alles mee mogelijk maakte. zonder u geen Briezz…
zonder u geen frisse nieuwe wind.
Beste Guido,
Bedankt voor je oprechte aandacht, je vriendelijkheid en je gulle steun.
Feel the briezz!”
Erwin
Van Gorp

Uit het nieuwste lied van Briezz:

Och, er is liefde.
Zolang er sterren aan de hemel staan
Och, er is liefde.
Daar willen wij nu echt voor gaan.
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Mijn echte Droom
Ik weet dat je dicht bij mij staat
Op een nacht komt je echte droom uit
Ik hou van een plek die mooi is
‘k denk aan jou, kan er niet van slapen

Met een knipoog
onderweg naar

cultuur.

Ik zou graag die liefde hebben
Ik zou graag die liefde geven
Zo weemoedig en zo zacht
Het zit steeds in mijn hart
Vreugde en verdriet
Zo weemoedig en zo zacht
Verlaat me niet
Zo weemoedig en zo zacht
Ik weet dat je dicht bij mij staat
Op een nacht komt je echte droom uit
Ik hou van een plek die mooi is
‘k denk aan jou, kan er niet van slapen

De

Ik zou graag die liefde hebben
Ik zou graag die liefde geven

Bandshakers
De Bandshakers: mag ik ze even voorstellen?
Vier mensen met een beperking die houden van
muziek. Dankzij Erwin, muziektherapeut in het
GielsBos, kregen ze de mogelijkheid om een bandje
te beginnen.
Zangeres van het bandje is Katrien. Zij woont
sinds kort alleen onder begeleiding. Zij doet
vrijwilligerswerk in een woonzorgcentrum en in een
kleuterschooltje.
Haar broer Johan speelt akoestische gitaar. Hij
woont nog thuis, doet vrijwilligerswerk in een
geitenkaasmakerij en is een gekend gezicht in de
dagopvang van Het GielsBos in Tielen.

Wesley speelt elektrische gitaar, woont zelfstandig
en werkt.

“Het diepste niveau van communicatie is geen
communicatie maar verbinding, zonder woorden,
zonder vorm.” - Thomas Merton
“Mijn echte droom”,
Dat is de titel van het eerste liedje van de bandshakers.
Ze zijn voor mij grensverleggend die jongens en het
meisje van de bandshakers. Melodisch, harmonisch
en ritmisch materiaal buigen ze om naar een eigen
song.
Ja, wauw! Erg mooi!
Er zit heus muziek in het werken met personen met
een beperking.
Zoeken naar de juiste muzikale aanpassing om het
volledige muzikale potentieel te vinden is daarom
o zo belangrijk. Het is waarlijk uniek om met deze
nieuwe groep jongeren echte muziek, echte
songs te maken.

en heeft gewerkt in het tuinonderhoud op de Brem.
Ludo speelt akoestische gitaar.

“Degenen die het meest dromen,
zijn vaak degenen die het
meest bereiken.”
- Stephen Butler Leacock

Samen met Erwin maken ze hun eigen liedjes, zowel
teksten als muziek.

Voor mij zijn dat de
Bandshakers!

Ludo draait momenteel in Het GielsBos de radio

Als ouders zijn wij enorm enthousiast dat onze
kinderen deze kansen krijgen.
Karel
Sas en Jos
Peeters

Erwin
Van Gorp

Altijd als je lacht naar mij
Dat betekent iets fijn
Ieder die dat doet
Altijd als je lacht naar mij
Straal je zo blij
Altijd als je lacht naar mij
Ik weet dat je dicht bij mij staat
Op een nacht komt je echte droom uit
Ik hou van een plek die mooi is
‘k denk aan jou, kan er niet van slapen
Ik zou graag die liefde hebben
Ik zou graag die liefde geven

Ga je graag naar een culturele voorstelling?
Naar toneel, een tentoonstelling of
een dansvoorstelling? Vind je een
muziekoptreden of circusact geweldig? Of
doe je graag een creatieve cursus? Hou je
van koken, schilderen of sporten?
Klinkt dit alles heel erg leuk, maar kan je het
niet alleen?
Dan is Knipoog (in samenwerking met de
Warande in Turnhout) misschien wel de
oplossing voor jou.
Het knipoogproject werkt met vrijwilligers
die zich engageren om onze bewoners
een beetje cultuur te laten proeven. De
vrijwilligers komen onze bewoner halen en
genieten dan samen van een voorstelling
en natuurlijk ook van een drankje na de
voorstelling. En brengen daarna onze bewoner
weer veilig thuis.
Christa (op de foto) is alvast een gretige
gebruiker: zij genoot samen
met vrijwilliger Chris
met volle teugen
van een optreden
van Stijn Meuris!

Chantal
Eelen

GEZOCHT! MUZIKAAL TALENT!
Stroomt ook bij jou de muziek door je bloed
en zit ritme in je knoken?
Dat treft!
Wij kijken uit naar enkele extra
bandleden/muzikanten voor
Briezz en de Bandshakers!
Daarnaast zoeken we ook nog
mensen met een stem!
Zin om samen een koor te vormen?
Voor meer informatie bel je best rechtstreeks
naar Erwin op 0479 83 23 48.
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Michel, Peter en Tommy zijn drie GielsBos-muzikanten die deel uitmaken van Poco a Poco.
Poco a poco is een orkest van maar liefst 80 enthousiaste muzikanten. Allemaal hebben ze op een of andere
manier een beperking. (Trouwens, bestaat dat? Een mens zonder een beperking?) 40 orkestleden hebben een
beperking, 40 niet. Het jongste lid is 15 jaar, de oudste muzikant telt meer dan 80 lentes.
Samen maken ze muziek. Beleven ze plezier en bezorgen ze u een onvergetelijke avond.
Poco a poco is “muziek inc”. Met de “inc” van inclusie. Kortom Poco a poco is integratie waar muziek in zit.
In 2018 zal Poco a poco 25 jaar bestaan. Op 25 maart 2017 is er daarom alvast een heuse fuif. Het thema van het
feestjaar in 2018 zal daar worden verklapt. Wat een spannende vooruitzichten!

Meer weten over Poco a poco?
www.pocoapoco.be

Poco a poco

Zora

danst

&

zingt

Wat hebben we er weer zin in vandaag!
Ik heb mijn jukebox al klaar staan en we gaan er een feestje van maken.
We beginnen met het nummer ‘Laat de zon in je hart’ van Willy Sommers. Zo kunnen we onze benen al eens
goed losgooien. De armen in de lucht en draai een keertje rond. De armen naar beneden en stamp maar op de
grond.
Voilà, de opwarming zit erop. Nu kunnen we er helemaal invliegen.
Achtereenvolgens dansen we de vogeltjesdans en de kabouterdans.
Omdat we nu toch al een beetje opgewarmd zijn is het wel eens tijd om onze stembanden te smeren.
Que sera sera is er eentje die wel in de smaak valt. Om in de sfeer te blijven zingen we ook nog “ De lichtjes van
de schelde”. Op verzoek van een aantal cliënten gaan we over naar Kristof met ‘Sweet Caroline’.
Om even een rustpauze in te lassen voor de cliënten dans ik zelf maar eventjes verder zodat zij naar mij kunnen
kijken. Wat altijd veel ambiance in de keet brengt is de ‘Gangnam style’. Nu ze toch even op hun stoel zitten kan
ik er ook nog een zitdansje bijdoen.
We eindigen onze dans- en zangsessie met K3. Zowel de oude als de nieuwe zijn nog steeds heel populair dus
we dansen ‘10000 luchtballonnen’ en ‘Mama se’.
Onze stembanden en ons lichaam zijn weer helemaal losgewerkt.
Hopelijk tot een volgende sessie!
ZORA

Zora
& Leen
De Kort

De Bosblazers
Onze Bosblazers zijn ondertussen al goed gekend, maar mogen niet ontbreken in dit muzikale rijtje!
Wat begon als een zot idee van een muziekminnende collega, is uitgegroeid tot een echte band van GielsBosmedewerkers, die stuk voor stuk hun mooiste noten spelen, zowel tijdens de repetities (waar onze cliënten
graag bij aanwezig zijn) als tijdens hun gegeerde optredens. Hun recentste optreden was ten voordele van de
warmste week, en ze werden daarbij ondersteund door onze personeelsvereniging.
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Niels, ons “Specialleke”

in Klaverveld 4

23 MEI 2016: EEN DATUM OM NOOIT TE VERGETEN. OP DIE DAG
HAD ONZE NIELS, NA JAREN OP DE WACHTLIJST TE HEBBEN
GESTAAN, EINDELIJK ZIJN VASTE PLEKJE TE PAKKEN. DIE DAG
MAAKTE HIJ OFFICIEEL DE OVERGANG VAN CRISISOPVANG NAAR
EEN PERMANENTE STEK IN HET GIELSBOS. OEF! EEN HEEL BELANGRIJK
ZORGPUNT OP DE LANGE LIJST VAN BEKOMMERNISSEN KON WORDEN
AFGEVINKT.
Het verhaal van Niels, 25 intussen, zal velen
wellicht een beetje bekend in de oren klinken. Na
een relatief zorgeloze jeugd, begon het vanaf 17
jaar langzaam mis te lopen. Groeiende (gedrags)
problemen op school, op- en nadien weer afbouw
van alle mogelijke antipsychotica (doorgaans
contraproductief), mislukte overgang van school naar
een pril woonproject, acute opname in de psychiatrie,
langdurige crisisopvangen in observatie-eenheden,...
Ons rustig “specialleke” was op korte tijd afgegleden
naar een zwaar, bijna psychiatrisch, probleemgeval.
Zijn mentale handicap en autisme leken in vergelijking
met zijn gedragsproblemen futiel geworden.
En zo verschraalde de aanvankelijk behoorlijk lange rij
van potentiële opvangplaatsen. Het werd uiteindelijk
geduldig wachten tot een plaatsje zou vrijkomen in
het selecte clubje van gespecialiseerde instellingen.
We hadden er ons midden 2015 noodgedwongen bij
neergelegd dat de toekomst van Niels nog een heel
lange tijd onzeker zou blijven.

Wintervakantie
in Sankt Johan
im Pongau

Toen we in september 2015 werden uitgenodigd
voor een gesprek met de zorgdirecteurs van drie
instellingen, dachten we dan ook dat het “another
day at the office” zou worden. Niet meer dan een
volgende, goedbedoelde maar verder nutteloze
stap. Wie schetst onze verbazing toen we niet één
maar liefst twee voorstellen kregen voor permanent
verblijf!! Niels kon blijven in Zwart Goor, waar hij toen
in observatie zat, én ook Het GielsBos had een zekere
plaats voor hem. We hadden verdorie “l’embarras du
choix”!
Veel tijd hadden we niet nodig om te beseffen dat Het
GielsBos het meest geschikt was. Iets dichter bij huis,
de meest geschikte accommodatie, een afdeling die
het meest afgestemd was op zijn specifieke noden,…
Daar kon Zwart Goor alleen de erg goede band die
we met hen hadden tegenover stellen. De keuze was
snel gemaakt.

Van 9 tot 14 januari
was
het
weer
tijd
de
wintersportvakantie
Oostenrijk.

En nu is er dus die volgende belangrijke stap, de
invoering van de “Persoonsvolgende Financiering”.
Vaak wordt het positief voorgesteld. Als de blijde
intrede van het tijdperk waarin niet de “Almachtige
instelling” maar de “slaafse gebruiker” vrijuit over
het toegekende budget zal kunnen beschikken.
Binnenkort: vrij shoppen in Zorgland!!

Waar wij heel specifiek zullen naar uitkijken, is de
berekeningsbasis van het toekomstige budget.
Omdat we Niels tijdens de referentieperiode bijna
steeds in het weekend naar huis haalden (eigenlijk
noodgedwongen, wegens onderbezetting in het WE)
zal dit wellicht – naar beneden - in rekening worden
gebracht. Betekent dit dat we binnenkort geen
weekend meer kunnen overslaan of verschuiven?
Ook niet bij ziekte of vakantie? Of zal er, als hij toch
mag blijven, slechts een minimum aan begeleiding
aanwezig zal zijn? Allemaal vragen. Hopelijk
binnenkort een (gunstig) antwoord.

Maar zoals zo dikwijls in het leven: weinig is wat
het lijkt. Want wat is de échte bedoeling van deze
ommezwaai? Is het een werkelijke bekommernis
om het lot van onze zorgenkinderen ? Of meer
een ordinaire en handig verborgen truc om het
gebruik van de budgettaire kaasschaaf (of hakbijl) te
maskeren? Iets daartussenin?

Hans Wollens
& Marleen Dierickx
(ouders van Niels)

F

voor
in

Gelukkig was er ook tijd voor sneeuwpret, en af en toe moesten we
ook eens lekker opwarmen met een warme chocomelk
of een koffietje.
Leven in Het GielsBos

Wat het ook zij: deze transitie verloopt niet zo vlot als
gepland. Steeds opnieuw wordt de startdatum van
het project verlegd. En dus blijft alles voorlopig bij
het oude en wordt in 2017 het beleid van de vorige
jaren gewoon verdergezet. “Met dezelfde middelen”,
probeert de directie van Het GielsBos ons gerust te
stellen.

Intussen zit Niels al meer dan een half jaar in
“Klaverveld 4”. Zijn we tevreden? Niet aan twijfelen.
Op alle niveaus is het engagement voortreffelijk, er
wordt naar ons geluisterd, bij meningsverschillen
zoeken we samen naar een oplossing,… Kan het
beter? Absoluut. De infrastructuur van Klaverveld zit
volgens ons niet perfect in elkaar, Niels leeft tijdens
dode momenten te veel alleen in zijn kamer met
eenzaamheid en verveling tot gevolg.

We vertrokken om 7u in Het
GielsBos en na een vlotte
busrit kwamen we om 19u
aan op onze kampplaats.
Daar werden we de hele
week culinair verwend door
de chef koks Tony en Sylvia.
Overdag
gingen
sommige
vakantiegangers skiën, anderen gingen
kilometers in de sneeuw wandelen en nog een
ander groepje trok de langlauf-ski’s aan.

16.

Niels lijkt zich ook stilaan te settelen. Zijn
agressiemomenten blijven (voorlopig?) binnen de
perken en met veel “trial en error” wordt gewerkt aan
het verbeteren van zijn comfort. Voelt hij zich goed?
Doorgaans wel, vermoeden we. Een belangrijke
indicator: de vele wonden aan hand, knie, arm,…door
automutilatie zijn intussen sterk verminderd.

Kortom we genoten weer van een deugddoende vakantie!

Dag Hans en Marleen (en beste lezer),
Verhalen zoals dat van jullie, en dan nog knap geschreven, maken GielsBos! telkens de moeite
waard. Meteen een warme oproep aan alle ouders, vrienden en familieleden om ook eens in je pen
te kruipen!
En dat is inclusief een kritische noot af en toe. Bedankt!
Wat betreft heel de overgang naar de persoonsvolgende financiering die met
Guy Bruyninckx
horten en stoten verloopt kregen alle ouders en familie van ons al een brief met
(directeur
toelichting: we proberen de vinger zo kort mogelijk aan de pols te houden en
cliëntenzorg)
samen zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen. Je hoort dus nog van ons.
Nancy
Nooyens
Leven in Het GielsBos
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Ons vernieuwde

vormingsaanbod
vanuit PPD

143 deelnemers aan symposium
over autisme in Het GielsBos!
Na het grote succes van het eerste symposium in december 2015 waren
alle partijen het er over eens: dit moeten we nog eens over doen.
Daarom organiseerde Het GielsBos op donderdag 24 november 2016
een tweede namiddagsymposium over ‘voorspelbaarheid bieden
aan personen met autisme’. Steven Degrieck van ‘Autisme Centraal’
(Gent) kon de 143 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.
30% van de aanwezigen bestond uit medewerkers, vrijwilligers
en stagiairs van Het GielsBos; 40% bestond uit professionelen
uit de zorgsector, onderwijs of openbaar bestuur; en 30% waren
privépersonen die uit persoonlijke interesse of betrokkenheid
kwamen luisteren. Een fijne mix dus.
50 deelnemers vulden nadien het online evaluatieformulier in: 49 van
hen vonden het symposium ‘boeiend’ tot ‘zeer boeiend’.

In Het GielsBos willen we medewerkers
blijvend inspireren door het aanbieden
van vorming. Ons vormingssecretariaat
zorgt dat we op de hoogte blijven van
interessante vormingen, zowel intern (in Het
GielsBos) als extern georganiseerd.
We hebben heel wat kennis en kunde in huis.
Medewerkers van verschillende disciplines geven die
kennis door aan collega’s via vormingsinitiatieven. Zo
ook de psycho-pedagogische dienst (PPD).
Als PPD dragen we al jarenlang ons steentje bij aan
het interne vormingsaanbod, maar we wilden het nog
beter doen. Meer samenhang tussen verschillende
cursussen vonden we belangrijk alsook een aanbod
voor beginners én gevorderden. We willen ons
vooral richten op thema’s waar veel vraag naar is en
moesten keuzes maken. We verdeelden de taken en
gingen aan de slag.
Heidi, Saskia en Hanne bogen zich over ‘sociaalemotionele ontwikkeling’ en zo werd de cursus
‘Kunnen of aankunnen: dat is de vraag …’ geboren.
Die bouwt verder op de reeds bestaande basiscursus
voor alle nieuwe medewerkers en de pedagogische
cursus voor medewerkers uit de zorg. Zowel de
basiscursus als de pedagogische cursus staan
standaard twee keer per jaar ingepland.

Zeker voor herhaling vatbaar. En dus werd meteen
afgesproken dat Steven op 9 november 2017 terugkomt voor
een derde namiddagsymposium over ‘zintuiglijke verwerking bij
personen met autisme’. Noteer deze datum al meteen in je agenda!

Christel en Annelies werkten een pakket uit
voor (aandachts)begeleiders om de cliënt te
betrekken bij de ondersteuningsplanning. Dit is een
verdieping van eerdere vormingen over ‘individuele
ondersteuningsplanning’.
Marij en Ilse verruimden de doelgroep van de
vormingen met een op maat gemaakte cursus voor
huishoudhulpen. In juni dit jaar is ook een sessie
gepland voor medewerkers van de administratieve
en ondersteunende diensten.
Daarnaast blijft de cursus over autisme tweejaarlijks
op ons programma staan. Marij (psychologe) en Tiny
(teamleider Bosheuvel 3) zijn de lesgeefsters.
Buiten dit standaardaanbod geven we ook heel wat
vorming op vraag aan teams en sporadisch aan
externe partners.

Er kroop de nodige energie en tijd in het
uitwerken van deze vormingen, maar het
leverde ons veel arbeidsvreugde op. We
Ilse Eykens
kregen heel wat enthousiaste reacties van
namens alle collega’s
onze deelnemers. Dat geeft dan weer een
van de psycho‘boost’ om hier blijvend op in te zetten!
pedagogische

Luc Vanherck
Stafmedewerker

Een verrassende kerst
Een geslaagde kerstavond in de Salamanderstraat
te Beerse!
De familie Bijnens uit Vosselaar kwam koken en
zorgde voor een feestmaaltijd.
Ze hebben ons goed in de watten gelegd.
Bedankt Katelijne, Annabel, Christianne en Luc
voor de fijne avond!
Tijdens de kerstperiode van 2016 hadden we het idee
om als gezin kerstavond eens op een andere manier
door te brengen. We waren dan ook blij en aangenaam
verrast dat we mochten gaan koken voor een tiental
bewoners van de Salamanderstraat en Bisschopslaan
in Beerse.

Tijdens de voorbereidingen van het kerstmenu in
de goed uitgeruste keuken van de Salamanderstraat
kwamen af en toe nieuwsgierige bewoners eens
kijken waar we mee
bezig waren.
Aan de mooi versierde kersttafel hebben we genoten
van een lekker 3- gangenmenu. Vooral het dessert
(een speciale versie van tiramisu) was een succes.
De meesten hadden zelfs nog plaats voor een extra
portie! Die kerstavond zijn we veel te weten gekomen
over de leefwereld van de bewoners. We werden
geraakt door hun enthousiasme en openheid naar
ons toe.
We willen Nadine, Nancy en alle bewoners
bedanken voor deze gezellige en
memorabele kerstavond 2016!
Veel groeten,
De familie Bijnens
Annabel, Katelijne,
Chris en Luc

dienst
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Slecht weer
bestaat niet, slechte
regenkledij wel.

Afscheid
van een
groot politicus
Vorige zomer namen we met droefheid
afscheid van onze stichter Andries Kinsbergen.
27 jaar lang was hij gouverneur van de provincie
Antwerpen. In die tijd legde hij de fundamenten
voor het Gouverneur Kinsbergencentrum in Wilrijk
en Het GielsBos in Gierle. Van beide maakte hij een
succesverhaal. Tot zijn laatste dagen bleef hij het
reilen en zeilen in Het GielsBos van nabij opvolgen
als adviseur van de Raad van Bestuur en lid van de
Algemene Vergadering .
Kinsbergen heeft bewezen dat je als politicus wel
degelijk een verschil kunt maken door de noden van
de samenleving op te pikken en honderd procent
te gaan voor een oplossing. In de jaren ’60 en ’70
van de vorige eeuw was er bijvoorbeeld weinig
aandacht voor de opvang van mensen met een
beperking. Met visie en overtuigingskracht
pakte hij dat probleem aan, met het
gekende resultaat.
Met evenveel daadkracht zette de
eregouverneur zich in voor dossiers als
het hoger onderwijs, de Antwerpse
haven of de rampenbestrijding in de
provincie Antwerpen.
Zelf heb ik Andries Kinsbergen maar
een paar keer persoonlijk ontmoet.
Ik herinner me hem als een zeer
gedreven man met een enorme
dossierkennis. Elke dag opnieuw
ben ik trots dat ik als voorzitter
van dit huis in zijn voetsporen mag
treden en zijn levenswerk mee
verder kan uitbouwen.

Vandaag zijn we volop in overleg met
landschapsarchitecten om van ons domein
in Gierle een nòg mooier publiek domein te
maken dan het al is. Zij zullen het beeld een
gepaste plaats geven in het landschap. Op die
manier blijft de herinnering levendig bij alle
bewoners en bezoekers van Het GielsBos.
Peter
Bellens

De titel van dit artikel is een veel gehoorde uitspraak
van onze weerman Frank De Boosere. Deze BV is
de ambassadeur bij uitstek als we spreken over het
gebruik van de fiets in het woon-werkverkeer.
Ook Het GielsBos wil in de toekomst extra aandacht
schenken aan nog meer fietsgebruik door onze
werknemer.
Het is statistisch bewezen dat het in de lage landen
minder dan 8 % van de tijd regent.
Het is bovendien ook statistisch bewezen dat een
fietsende medewerker minder ziek is dan een niet
fietsende collega.
Het is onomstotelijk bewezen dat een fiets meer
bijdraagt tot een beter leefmilieu dan een wagen.
Het is eveneens onomstotelijk bewezen dat een fiets
plaats- en kostenbesparend werkt. Een fiets neemt
bijvoorbeeld maar 10 % van de parkeerplaats in t.o.v.
een wagen.
Kortom: ieder van ons kan op zijn of haar manier een
steentje bijdragen, én krijgt er een gratis maar ook
extra betaalde dagelijkse work-out boven op!
Om te bouwen aan deze duurzame mobiliteit wilden
we onze medewerkers stimuleren om de fiets
te nemen op de Car Free Day van 22 september.

Vele medewerkers namen deze handschoen op,
ondanks de continue- en onregelmatige werkuren
en de afwezigheid van goed georganiseerd en nabij
openbaar vervoer. Dus willen we elke deelnemer
bedanken: jullie verdienen allen een pluim!
De teams met de meeste gefietste kilometers vielen
overigens in de prijzen. De beloning was: gedurende
een halve dag een extra teamlid in de vorm van een
teamleider van “den boven”. Vos 6, Vos 7 en ‘de Kiné’
waren de uiteindelijke winnaars. Zij hadden allen 100
% van hun medewerkers op de tweewieler gekregen.
De kinesisten kozen er voor om hun teamoverleg
van december als een lunchvergadering te houden
in de keuken van de Bijenkorf. De voeten werden
onder tafel geschoven, de koppen werden bij
elkaar gestoken. Ondergetekende, teamleider
van de personeelsadministratie, kon opdraven als
een would-be chef. De vergadering verliep in een
ontspannen creatieve sfeer voorzien van een hapje
en tapje. Missie geslaagd.
En jij? Uiteraard blijven fietsen, zeker nu we de lente
in het verschiet hebben.

Gert
Slegers

CAR FREE DAY
Aantal fietsers
296 medewerkers
Totaal aantal kms
279.248 kms
Hoogst aantal kms
9840 kms (2 = 6880 en 3 = 6040)
Laagst aantal kms
4 kms
Gemiddeld per fietser
943 kms

Een tijdje geleden kregen we een
bericht van de familie Kinsbergen:
in het testament stond uitdrukkelijk
vermeld dat een prachtige koperen
buste met de afbeelding van de
eregouverneur
aan
Het
GielsBos
geschonken moest worden. Daarom is
Het GielsBos nu de trotse bezitter van dit
kunstwerk.
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Nieuwe

gezichten

Tot ziens, Ivo!
Wat zullen we ‘onze’ Ivo missen! Het zal hier
toch heel anders worden, hoe stil hij ook is!

Wij, de ouders van Ivo Verbruggen, respectievelijk
72 en 73 jaar oud en dus niet meer van de jongsten,
zochten al verschillende maanden voor een
oplossing voor ons probleem: namelijk de afstand.
Soms waren wij méér dan drie uur onderweg, alleen
om Ivo te halen of terug te brengen, wat voor ons
164 km rijden betekent.
De oplossing lag voor ons bij een voorziening
dichter bij huis, evenwaardig aan Het GielsBos…
en die hebben we hopelijk gevonden bij de vzw
Rozemarijn in Keerbergen, 5 km van onze woonst.
Gezien de lange wachtlijsten in de zorgsector was
dit niet eenvoudig.

Geen rustig gezoem meer in de zetel, geen helpende
handen meer voor onze was, geen koptrekken tijdens
het wandelen, geen lange fietsritten meer met z’n
vrijwilliger Cois, geen gegiechel voor hij gaat slapen...
We zijn benieuwd waar hij heen gaat: Rozemarijn...
onbekend terrein... Maar Ivo kennende, als hij z’n plekje
in de zetel heeft, zal hij zich wel vlug settelen. Sinds hij
in de Bisschopslaan woont, heeft hij leren omgaan met
veranderingen dus het moet wel lukken.
Wij wensen hem in ieder geval een fijne verhuis, snel
z’n eigen stekje en houden onze vingers stevig gekruist
dat we hem nog jaarlijks zien op onze wintervakantie!

Bewoners
en personeel van
Bisschopslaan 55

Zowel Het GielsBos als Rozemarijn hebben al hun
deskundigheid en ervaring aangewend om de
verhuis van Ivo te laten lukken. Zo is er één dag
personeel uitgewisseld tussen de instellingen om
Ivo beter te leren kennen, met dank aan Annelies en
Ingrid. Wij van onze kant, hebben het personeel van
Het GielsBos met een gezellig etentje bedankt voor
de 38 jaar zorg en inzet.

Ruben kwam

in de kerstvakantie voor de
eerste keer enkele dagen logeren op Vos 7.

Tobia verbleef

24 november - Jaak Van Hemelrijk, vader
van Jean Van Hemelrijk (medewerker
magazijn) en Anita Van der Avoort
(begeleidster/opvoedster)

tijdelijk op Rozendries 3.

Gijs

maakte voor de eerste maal gebruik van
vakantieopvang

Welkom!
Er worden twee nieuwe kortdurende
begeleidingen opgestart en één lopende
begeleiding werd verlengd.

27 november - Maria ‘Mit’ Meeusen,
grootmoeder van Cindy Wouters
(begeleidster/opvoedster)
7 december - Jean Boost, schoonvader van
Liesbet Govaers (coördinator verblijf)
9 december - Luce Janssens, moeder van
Hans Vermeerbergen (Vos 5)
15 december - Christiane Van den Heuvel,
zus van Cis Van den Heuvel (medewerker
magazijn)
4 januari - Maria Kersemans, grootmoeder van
Lore Leysen (begeleidster/opvoedster)
10 januari - Mia Dierckx, moeder van Jan Baeten
(Bosheuvel 2)

20 januari - Hilda Wuyts, moeder van Monic
Verheyen (medewerkster jobcoaching)
21 januari - Fons Embrechts, schoonvader
van Annemie Buyens (medewerkster
cliëntenadministratie)

Hallo,
Ik ben Zion.

Moge het “Het GielsBos” goed gaan, jullie
zijn goed bezig, en Ivo heeft hier steeds
met veel plezier geleefd en gewoond.

Jan en Agnes,
de ouders
van Ivo

21 november - Marie-Jeanne Van Elst, zus
van Bert Van Elst (Bisschopslaan 55)

17 januari - Elza Mertens, schoonvader van Kristel
Janssens (medewerkster jobcoaching)

Wij zullen nooit kunnen terugdoen wat het personeel
van Het GielsBos al die jaren voor Ivo en voor ons
heeft gedaan. Daarom zeggen wij “dank u wel” voor
alles. Dank zij jullie hebben wij een normaal leven
kunnen leiden en is Ivo een mens geworden met een
gelukkig, vrij en zinvol leven, ondanks zijn zware
handicap.

Met dankbare groeten,

Overlijdens

TIJDELIJKE OPVANG

BEGELEIDINGEN

Het ga je goed, Ivo!

23 december - JO-ANNE ELIORA, dochtertje van
Nihayla Clemens Cosster en Saidu (Felix) Koroma
(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!

Geboren

High five!
Zion

26 januari - Louis Baeyens, vader van Leen Baeyens
(medewerkster verpleging)

Ik ben 14 jaar en afkomstig uit Arendonk. Ik ga
tijdens de week naar school Vibo De Brem. Sinds
september verblijf ik op Merel 2, eerst was dit tijdelijk
maar nu vind ik er mijn vaste plekje! Ik vind het super tof om
te knutselen en muziek te beluisteren. Verder ga ik echt graag
wandelen. Fietsen doe ik ook, samen met een huisgenootje. Dolle
pret! Deugnieterij is ook wel aan mij besteed. Iemand voor de gek
houden vind ik hilarisch. Dus met mijn leeftijd en enthousiasme breng ik
wel de nodige sfeer en jeugdigheid op Merel 2!
Zo, nu kennen jullie mij al een beetje. Je zal me wel eens tegenkomen wanneer
ik niet naar school moet. Ik kijk er alvast naar uit.
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AGENDA
19 MAART

DAG VAN DE ZORG

5 APRIL

muzieknamiddag in het Ontmoetingscentrum

11 APRIL

Paasfeest in het Ontmoetingscentrum

VAN 25 T.E.M. 27 MEI
Special Olympics te Lommel

VAN 1 T.E.M. 2 JUNI

finaledagen Nekarea in Gemeentepark te Brasschaat

2 JUNI

Personeelsfeest in de tent op de paardenwei

10 JUNI

kinderdag Personeelsvereniging in
het Ontmoetingscentrum

15 JUNI

barbecue in het Ontmoetingscentrum

VAN 27 T.E.M. 30 JUNI

37ste Avondwandelvierdaagse,
georganiseerd door de
WSV Beekakkers en
Het GielsBos

DECEMBER WAS
ZOALS IEDER JAAR
VROLIJK
GEVULD MET
FEESTELIJKHEDEN.

