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Welkom in dit zomernummer van 2017. De zomer
betekent altijd al meer licht, meer zon, meer warmte, we
willen daar graag nog wat boven op gooien. Vooral goed
nieuws brengen, niet dat we verdriet en mankementjes
onder de mat willen vegen, maar we laten graag zien wat
wel kan.
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Een grote focus op de viering van tien jaar Klaverveld.
Dat is de thuis van zovele van onze mensen met hun
eigen manier van zijn, met hun specifieke vragen naar
ontmoeting en (h)erkenning, met hun ups en downs. Niks
ongewoons dus en toch weer speciaal.
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ZENUWEN VOOR DE CAMERA
Carine en Selien vertellen over
hun ervaringen met Jani.
VERRASSING IN HET
ONTMOETINGSCENTRUM
‘Is dat de Jani?’

18

VAN BOERDERIJDIER TOT ZORGDIER

21
22

AFSCHEID VAN
GELIEFDE GEZICHTEN

23

WELKOM MANTEN

Leven in Het GielsBos

In maart namen we ook voor de tweede keer deel aan
de dag van de zorg, we hebben vele mensen mogen
ontvangen en gemerkt dat die allemaal best blij waren
ons verder te leren kennen.

In de wandelgangen

19

LEUK, EEN MAN!
Stagiair aan het woord.

20

DAG VAN DE ZORG
Zora brengt verslag uit.

24

FOTOREPORTAGE DAG VAN DE ZORG

Vrijwillig
4

CARE DAYS
JANSSEN PHARMACAUTICA

Colofon

Dat zijn onze hoofdpunten voor dit nummer, met nog
veel meer natuurlijk. Dat ben je van ons gewend. We
hopen dat het menu je kan bekoren en wensen je
meteen een geweldige vakantie.
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KORTE BERICHTEN

Persoonsvolgende Financiering
EEN BERICHT VOOR DE FAMILIELEDEN VAN ONZE VOLWASSEN CLIËNTEN!

We Care,
they care
Op donderdag 18
mei werden we –tot
onze blijdschap- overspoeld
door medewerkers van Jansen
Pharmaceutica die vrijwillig hun beste
beentje wilden voorzetten. Op één
dag tijd verzetten ze letterlijk bergen
werk! Een grote hulp voor onze
tuindiensten.

Op woensdag
3 mei verzamelden
de Hard Rock fans
onder ons zich in ons
Ontmoetingscentrum.
Ze reageerden daarmee op
volgende uitnodiging, die enkele weken
voordien in ieder postbus viel:

Dank je wel!

•

Je leest op p.18 meer
over de inzet van
zorgdieren
in
onze boerderij.

•
•

‘Iedereen directeur’ gaat verder op de ingeslagen
weg (Jaaractieplan)
‘Iedereen Cruyff’ speelde zijn eerste matchke
‘Iedereen hond’ is op zoek naar nieuwe manieren
om te snuffelen
‘Iedereen personeel’ is een werkgroep die nadenkt
hoe we de rugzakjes goed en billijk kunnen
gebruiken voor personeelstoewijzing
‘Iedereen doet meer’ is een werkgroep die
vooruitkijkt naar woningen en doelgroepen voor de
komende jaren (Jaaractieplan 13)
‘Iedereen naar school’ zoekt naar mogelijkheden
om school hier aan huis te voorzien
‘Iedereen schrijft’ is een enthousiast groepke dat
van alles bijeen schrijft of trekt om GielsBos! bv te
vullen
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65 kaarsjes uit!

Chris blaast

Onze cliënten én muzikanten lieten
zich van hun graafste kant zien.
De foto’s liegen er niet om!

Zoals je kan lezen is er dus ook een werkgroep die
onderzoekt of we honden zouden kunnen inzetten in
de zorg, bij wijze van activiteit (knuffelen, wandelen…)
of gezelschap. Zij staken tijdens de paasvakantie
van wal met een impromptu
demonstratie van ‘agility’.

•

4.

Pol
en
Eric

Ligt het aan ons jaaractieplan van 2017? Ligt het aan
de sessies ‘Iedereen directeur’? Hoe dan ook, het lijkt
alsof er werkgroepen als paddenstoelen uit de grond
schieten. Die indruk toetsten we even bij directeur
Cliëntenzorg Guy Bruyninckx. We ontvingen volgend
lijstje, hij kon een knipoog weer niet laten.

•

Helaas kunnen we ook vandaag nog niet meer duidelijkheid bieden. Onze cliënten en hun familieleden mogen er
op rekenen dat Het GielsBos hen steeds op de hoogte houdt wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn.

“Iedereen welkom in het eerste GielsBos Hard Rock
Café voor vinnig gitaargeweld en enthousiast Rock
plezier. Kom zo ruig als je kan. De buitenwipper laat
enkel Schorrie en Morrie binnen. Those about to Rock
salute you!”

Werkgroep
IEDEREEN... ?

•
•

Dit voorjaar was het voor vele gezinnen nog wachten op duidelijkheid omtrent de toekenning van
Persoonsvolgende budgetten. Als zorgaanbieder zitten we hier net zo hard mee verveeld als de gezinnen
zelf. Daarom ontvingen al onze wachtende cliënten een brief met een woordje uitleg: “Het VAPH heeft dit
voorjaar alle bestaande overeenkomsten omgezet naar overeenkomsten met voucher. Zo garandeert het
VAPH dat Het GielsBos, in afwachting van de nieuwe contracten, de huidige ondersteuning van je familielid
verder zet. Daarnaast vraagt het VAPH aan alle zorgaanbieders uitdrukkelijk om nu geen nieuwe of aangepaste
overeenkomsten af te sluiten, tot er zekerheid is over de correctheid van de budgetten. Het VAPH streeft er
naar om tegen eind september over de definitieve budgetten te kunnen communiceren.” Ondertussen blijft
alles verder lopen zoals voordien. Jullie blijven ieder kwartaal een afrekening van de woon-en leefkosten
krijgen.

De jarige
Chris
en haar zus
Luce

Dag allemaal,
Ik ben Chris en ben in 1978 als eerste opgenomen in Het GielsBos. Al
heel lang geleden he!
Nu verblijf ik al jaren op Salamander 3, waar ik het goed naar mijn
zin heb.
In maart ben ik 65 jaar geworden, en heb dit met de groep,
opvoedsters, zus en nichtje gevierd. Dat was super gezellig!
Groetjes,
Ik hoop dat ik nog lang gezond mag blijven en deze
Chris
feestelijkheden dikwijls mag overdoen.

Atleten en hun coach
Wisten jullie dat wij met vijf van onze cliënten, namelijk

Erna Ludo Mark Michel

Bert

,
,
,
en
,
deelnamen aan de zwemwedstrijd van de Special Olympics
tijdens het Hemelvaartweekend in het stedelijk zwembad van
Hasselt?
Zoals jullie kunnen zien op de foto hadden ze nog vóór
de eerste wedstrijd hun eerste gouden medaille al
verdiend: voor de inzet en gedrevenheid die ze aan de
dag legden tijdens de extra trainingen.
Het GielsBos sleepte in totaal 30 medailles in de
wacht dit jaar, waaronder 1 gouden en 4 zilveren
medailles! Proficiat atleten!
(zie foto’s op p. 3.)

Fons
coach &
redder
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Klaverveld
Op 23 maart vierde Klaverveld feest!

AL

KN

AL MAG DE NAAM ‘KLAVERVELD’ NOG MAAR EEN DRIETAL KAARSJES
UITBLAZEN, DE TOENMALIGE ‘ANKERWONINGEN’ BESTONDEN AL
LANGER. HET IS AL 10 JAAR GELEDEN DAT DE EERSTE BEWONERS HUN
INTREK NAMEN IN DEZE WONINGEN, DIE SPECIFIEK BESTEMD WAREN
(EN ZIJN) VOOR CLIËNTEN MET GEDRAGS- EN EMOTIONELE PROBLEMEN.
HET GIELSBOS WERD DAARMEE ÉÉN VAN DE WEINIGE VOORZIENINGEN IN
VLAANDEREN DIE INSPELEN OP DE NOOD AAN OPVANG VOOR DEZE DOELGROEP.

LASH

Deze mijlpaal mocht niet onopgemerkt voorbij gaan. De medewerkers sloegen
de handen in elkaar, en dan gebeurt er altijd iets wonderlijks. We nemen je
graag mee op een beeldverhaal doorheen de feestelijke activiteiten.

SP

Als opwarmertje werden de gasten (of waren het eerder deelnemers?)
van het feest onthaald op een film, vol met hilarische sketches en
inside jokes.
Tijdens het kijken en grinniken genoten de kijkers van een
koffiefiltertje vol popcorn.
Na de vertoning ontvingen alle aanwezigen een vragenlijst.
De antwoorden waren te vinden tijdens de Klaverveldwandeling.

De winnaars
van al dit
rondlopen als een
kieken zonder kop:
Hoofdprijs: Vos 3 mag met 3 bewoners en 2
begeleiding mee aanschuiven bij de jaarlijkse
Kiekenfeesten (23 juni)
We bakken ’s morgens een omeletje op de
volgende woningen: Rozendries 1, Rozendries 4,
Schildpad 2, Schildpad 5 en Bosheuvel 4
Hebben met het eendjes vissen een
zwembeurt met ons gewonnen: Sofyan
van Vos 6, Kelly van Rozendries 1, Guy van
Bosheuvel 1, Steven van Bosheuvel 4 en Bert
van de Bisschopslaan.
Met het ballon prikken viel er een
wandeling te winnen voor: Vos 4, Luc
van Schildpad 2, Schildpad 6, Dylan van
de Bijenkorf, Gerda (medewerker
wasserij) en Agnes (coördinator
verblijf).
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Eerste halte: ballonnen prikken bij Klaverveld 1 en 2. Met
een beetje geluk springt er niet alleen confetti, maar
ook een belofte om samen een gezellige wandeling te
maken uit je geplofte ballon!
De ontdekkingstocht ging verder door de
oorspronkelijke ankerwoningen, om weer buiten aan
de andere zijde chicken-nuggets voorgeschoteld
te krijgen. Klaverveld draagt hun kiekenkot hoog
in het vaandel, dus het kippenthema was nooit ver
te zoeken. Want enkele stappen verder werden
we uitgedaagd om rauwe eieren naar de hoofden
van enkele collega’s te slingeren! Wie toevallig een
hard gekookt ei greep, had geluk en won een heerlijk
omeletje, vers gebakken in de woning van de winnaar.

tS
E
Pl

PlOnS

Onze wandeling ging verder, door de tuin van Klaverveld
3, waar we eendjes konden vissen (en zwembeurten
winnen!). We doken de woning in, langs een vertoning
van het Acti-team van Klaverveld en Schildpad.

Maar wat nu zo vreemd is, wij kregen net grote
dorst, en toen stond daar een drankkraampje
klaar om de dorst te lessen… Wat een geweldig
toeval, om kippenvel van te krijgen!

Annelies
Verbeek en
Roos Van
Bruggen
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Kan ik helpen?
ONZE KLAVERVELD-DOELGROEP IS NIET VOOR NIETS
EEN DOELGROEP APART. ONZE COLLEGA WIM NUYTS
(TEAMLEIDER KLAVERVELD 2) KROOP IN DE PEN EN STELDE
EEN FOLDERTJE SAMEN OM NOG BETER SAMEN TE WERKEN
MET COLLEGA’S VAN ANDERE WONINGEN EN DIENSTEN.
De cliënten van Klaverveld zijn een zeer specifieke groep. We hebben, zoals iedereen
weet, heel lieve en aangename jongens en meisjes met een uitgebreide waaier aan mogelijkheden. Deze
worden af en toe belemmerd door hun emotionele stoornis waardoor ze de situatie niet goed de baas zijn.
Wanneer het hen te veel wordt in een ‘openbare’ situatie (bv. in het ontmoetingscentrum, of buiten op het
domein) voelen wij ons als begeleiding vaak alleen omdat niemand ons te hulp schiet. We weten dat zo’n
situaties voor omstaanders soms onbekend zijn, en ze niet weten hoe hierop te reageren.
Vandaar… Wat kan je doen als je ziet dat een collega in een lastige situatie verkeert met een cliënt?
Wim
Wat doe je best wél, en wat doe je best niet?
Nuyts
TIP

1
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TIP

2

Wees alert voor
signalen van de begeleiding.
De begeleider voelt meer dan wie
ook aan wanneer een situatie dreigt
te ontsporen. Vaak kan hij of zij niet
overgaan tot verbale communicatie
omdat de cliënt dit dan hoort en dit de
situatie alleen maar erger zou maken.
Let daarom goed op de non-verbale
communicatie die de begeleider uitzendt.
Ook hier is oogcontact weer belangrijk
zodat de begeleider weet dat er iemand
is indien nodig.
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ICOBA

Iedereen competent in
het beheersen van agressie

ICOBA staat voor “Iedereen COmpetent in het Beheersen van Agressie” en werd in 2004 boven de
doopvont gehouden door de sociale partners van het Sociaal Fonds voor de Vlaamse Opvoedings- en
Huisvestingsinrichtingen. ICOBA is een kennis- en expertisecentrum dat organisaties stimuleert en
ondersteunt om agressie structureel en integraal aan te pakken. Zij richten zich daarbij op agressie tegen
medewerkers. Het welzijn van de medewerker staat dus centraal. ICOBA heeft 4 medewerkers in dienst
onder de dynamische leiding van Katrijn Ossaer, orthopedagoge.
Organisaties die behoren tot het paritair comité
319.01 en 331 kunnen via ICOBA subsidies krijgen
voor vorming m.b.t. agressiebeheersing. Of een
competente opleider vinden die vorming kan komen
geven aan medewerkers. ICOBA organiseert ook
zelf vorming waaronder de nu al legendarische
studiedagen. Die studiedagen hangen steeds samen
met een specifieke campagne, die een bepaald thema
in de kijker zet:
•

TIP

4
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•
•
•
•
•

‘Rambo werkt hier niet’ over het belang van
agressie bespreekbaar maken (2006-2007)
‘Oewist? Zorg voor nazorg’ over opvang, nazorg
en herstel (2008-2009)
‘Voorkomen is wijs’ over preventie van agressie
(2010-2011)
‘Lastig? Praat erover voor het pijn doet’ over
het belang van agressie bespreekbaar stellen,
specifiek gericht op de kinderopvang (2013)
‘Maak samen tijd voor agressiebeleid’ over hoe
een levendig agressiebeleid opzetten (2013)
‘Agressie? Speel erop in!’ met 4 deelcampagnes:
- ‘Kaarten op tafel’ over het bespreekbaar maken
van agressie (2015-2016)
- ‘Stop geroddel, stop venijn. Maak het samen
fijn’ over hoe professioneel en gepast reageren
op lastig gedrag en agressie (2016)
- ‘Brokken? Maak het goed’ over herstel van de
relationele schade na een agressie incident
(2016-2017)
- ‘Samen vooruit. Leer eruit.’ over het opvolgen
van agressie-incidenten (2017).

Alle campagnemateriaal kan je nog steeds downloaden
van hun website (documenten, brochures, affiches/
posters, stickers, bladwijzers, enz.). En je vindt er ook
een massa aan literatuur over agressiebeheersing (in
de agressiebib).
ICOBA bundelde haar expertise in het boek
‘Tijd voor agressiebeleid’, een uitgave
van Politeia. Het boek bevat tal van
Luc
instrumenten om effectief aan de slag Vanherck
te gaan: de zogenaamde werkwinkels.
Bij het boek hoort ook een website
Stafmedewerker
(http://tijdvooragressiebeleid.be)
en lid van de
waarop je alle werkwinkels gratis
stuurgroep
kan downloaden.
ICOBA
sinds 2004
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Jani gaat,
en Chantal loopt en fietst
Van het moment dat alle crocs, fleecekes, en
driekwartsbroeken verdwenen in de kasten hier
op het domein in Gierle, wisten we het: ‘onze grote
stijlgoeroe’ is in aantocht.
Zoals geweten heb ik geen van de drie foute items
op Jani’s lijst in mijn bezit, dus kon ik op maandag
19 september 2016 met een gerust hart Jani en de
filmploeg opwachten aan de parking. Niemand wist
eigenlijk precies wat we moesten verwachten. We
wisten enkel dat er een ploeg een week kwam filmen
voor het programma “Jani gaat”. Veel tijd om kennis
te maken was er niet: laatste briefing voor Jani,
hem klaarstomen (lees: aanprikken van micro en
wat make up) en hij mocht er direct invliegen. Lien
van Vos 4 stond hem al op te wachten om hem aan
de bewoners voor te stellen. Wij weten natuurlijk
allemaal dat je daar helemaal niet zenuwachtig voor
moet zijn, maar je merkte toch dat dit voor hem niet
zo vanzelfsprekend was. Jani was vooral bezorgd dat
hij verkeerde dingen zou zeggen en wist niet echt
goed wat te verwachten en hoe zich te gedragen.
Gewoon lekker jezelf zijn was de boodschap, dat zijn
onze bewoners toch ook op hun eigen manier.
“HET ARENDSOOG VAN JANI HAD NATUURLIJK
OPGEMERKT DAT IK DE TWEEDE DAG MIJN HAKKEN
GERUILD HAD VOOR DEGELIJKE SNEAKERS”
Achter de schermen gebeurt er natuurlijk heel veel en
moet er last minute nog veel geregeld worden door
productieassistenten dus had ik dag 2 toch al maar
mijn hoge hakken geruild voor een paar degelijke
sneakers. Niets zo erg als pijnlijke voeten en weten
dat je je schoenen nog uren moet aanhouden. Het
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arendsoog van Jani had het natuurlijk wel opgemerkt,
maar soit, ik kon terug lopen en rennen.
En sommige dagen was dat al wat meer nodig dan
andere dagen. De mooie planning die ik voordien had
doorgekregen van de ploeg heb ik vrij snel gelaten
voor wat het was, want deze veranderde toch elke
dag. Bijvoorbeeld snel even fietsen regelen om naar
de markt te gaan zodat Jani toch met een tandem kon
rijden.
“DE MOOIE PLANNING LIET IK AL SNEL VOOR WAT
ZE WAS: IEDERE DAG WAS ANDERS”
De filmploeg kon af en toe ook even op adem komen
in het ontmoetingscentrum, waar er voor hen een
maaltijd werd voorzien als er hier de tijd voor was.
Jani heeft me zo op een middag twee keer naar de
keuken laten lopen (enfin ik wou het gewoon even
doen voor hem) voor een kookpotje en voor kruiden
zodat hij zelf zijn broccoli kon koken. Maar een
derde keer terugrijden voor een vergiet, daar heb ik
vriendelijk voor gepast. We hebben zijn broccoli op de
old fashioned way afgegoten in een keukenhanddoek!
Ik wou dit maar even meegeven om aan te tonen dat
ik hem heb leren kennen als een zeer bescheiden
en nederige man die zelf zijn eten wel even maakt
hoewel hij kon gaan zitten in de zon en het zijn
productiemensen had kunnen laten doen.
Ik heb van die week met Jani en de ploeg
genoten, zelfs al moest ik lopen en Chantal
fietsen!
Eelen

Jani gaat

EINDELIJK ZIJN WE VERLOST VAN DE
GEHEIMHOUDING! EINDELIJK KONDEN WE
DE LANGVERWACHTE AFLEVERING SAMEN
BEKIJKEN. EINDELIJK MOGEN WE ALLES
VERTELLEN OVER DE WEEK DIE JANI IN
SEPTEMBER VAN VORIG JAAR BIJ ONS
DOORBRACHT. EINDELIJK, WANT HET WACHTEN
DUURDE LANG!

naar

Jani wordt opvoeder...
in Het GielsBos!

naar

Jani gaat

Jani gaat,
Suzy steelt de show.
Naar aanleiding van haar grote debuut
op tv kan ik niet anders dan onze grote
diva te bezoeken om bij haar even te polsen wat
zij nu eigenlijk vond van Jani.
Dag Suzy, vond je het fijn
Oké
om een weekje op te trekken
met Jani?
Is Jani lief voor je geweest?

Oké
Of vond je de cameraman
toch net dat tikkeltje liever?

OkéE

Nu je op tv geweest bent,
herkennen de mensen jou op straat ?

Suzy,
wat vond je nu
het allerleukste aan
de week met Jani ?

OkéEE

JARIG?

Suzy, volgens mij ben je echt nog niet jarig maar weet je wat, van mij krijg je toch drie kussen
want je hebt ze zeker en vast dubbel en dik verdiend.

Chantal
Eelen

Een hele week volop mee ‘draaien’ in Het GielsBos: het was wel wat voor Jani. Het
productiehuis was zich ervan bewust dat het ook voor onze medewerkers en
cliënten niet niks was. Daarom gingen ze nog voor het begin van de opnames,
in samenspraak met Jani, op zoek naar een gepaste wederdienst. Hoe
konden ze onze cliënten een groter plezier doen dan door op het einde
van Jani’s week hier, wanneer toevallig ook ons openingsfeest van
woonerf Bosheuvel plaatsvond, een Vlaamse icoon uit de hoed te
toveren? De verrassing op ieders gezicht, toen
Jani niemand minder dan Willy Sommers
aankondigde! Het was al een prachtig en
zonnig feest, maar de komst van de
heer Sommers deed plots de zon
– jawel, ook in ons hart - nog een
beetje mooier schijnen.

Als Jani
een feestje bouwt, ...
Een héél dikke DANKJEWEL aan productiehuis Koeken Troef
voor de vlotte samenwerking en de fijne contacten.

Leven in Het GielsBos
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Zenuwen voor de
camera
Natuurlijk waren er ook nog Elodie en Inge van
Rozendries 1, die het op hun eigen manier zeker even
goed gedaan hebben. We doen een babbeltje met
Carine, opvoedster in beeld bij Rozendries 1.
Carine, hoe denk je dat jullie bewoners dit ervaren
hebben? Want het was toch niet zo evident om een
ganse filmploeg over de vloer te krijgen, wel?
Nee dat klopt, maar het was eigenlijk een aangename
afwisseling op ons dagdagelijkse leven hier, en onze
bewoners vinden het altijd fijn als er mensen over
de vloer komen. Dat brengt sowieso al een andere
sfeer, andere geluiden en andere stemmen dan
ze gewoon zijn. Met momenten wel wat hectisch
natuurlijk want op tv zie je enkel Jani maar natuurlijk
lopen daar ook nog een cameraman, geluidsman
en productiemedewerkers rond om alles in goede
banen te leiden.
En hoe was het voor jou, wetende dat gans Vlaanderen
je te zien kreeg ?
In het begin had ik wat zenuwen omdat je niet weet
wat je kan verwachten. Maar dan vergeet je vrij snel
dat er een camera in de buurt is want je bent bezig
met bewoners waar je elke dag voor zorgt en je doet
handelingen waar je zo van doordrongen bent dat het
de gewoonste zaak van de wereld is. Het feit dat Jani
een bescheiden, respectvolle man is, die gewoon ook
lekker zichzelf was, heeft er ook toe bijgedragen dat
ik mijn zenuwachtigheid direct kwijt was. Het was
een fijne ervaring voor iedereen denk ik.
Suzy en Carine, merci voor deze gesprekken!
Chantal
Eelen

Verrassing
in het
ontmoetingscentrum

“Oooh Jani gaat
naar Het GielsBos
komen ... en ook
naar de paarden,
Selien!” vertelde
Marjan me op
een dag heel
enthousiast.
Spannend
vond ik, want
dat betekent
misschien wel
op TV komen?!
Ik vond het tof en
hoopte dan ook
dat Jani echt naar
onze mooie paarden
zou komen kijken.

Op maandag 8 mei 2017 was het dan zover. ‘Jani wordt opvoeder’
werd uitgezonden. Het toeval wilde dat we net die dag een infovergadering
voor ouders en familieleden van onze cliënten gepland hadden. Dus
zorgden we voor een groot scherm in het ontmoetingscentrum om samen
live naar de uitzending te kunnen kijken! Wat een fijne ervaring om dit samen
te kunnen beleven. De reacties stroomden in superlatieven binnen.

Eindelijk was het zover
en Jani kwam een hele week
naar Het GielsBos... Joepie! Na een
korte kennismaking met Jani en een praatje
met de regisseur was het zover en zouden ze
gaan filmen. Spannend ... maar toch voelde ik
me ook heel op mijn gemak bij de Jani. Samen
met Elodie en Marjan zat de sfeer er al direct
in. Zeker toen Wanda moest mesten! Zo noemde
Marjan het maar de Jani maakte er ‘kakken’ van,
en hij zei ‘Wanda, krijgt gij het sch**t van mij ?’
Wat hebben we toen toch gelachen!
En eigenlijk was het de ganse week wel lachen
samen met Jani en de vele andere bewoners!
Het was een super zonnige en hele leuke week
op Het GielsBos. Ik ben dan ook blij dat Jani Het
GielsBos heeft uitgekozen voor zijn programma
en ook dat ik er een stukje in mocht komen. Dank
je wel!

Het grote scherm kon gewoon blijven hangen want de dag nadien nodigden we
al onze cliënten en collega’s uit om, met de nodige film-versnaperingen erbij, de
aflevering samen te bekijken. We hadden weken op voorhand Jani en de hele ploeg
uitgenodigd om aanwezig te zijn, maar helaas, ze waren allemaal verhinderd.
Tot we plots een half uurtje voor de vertoning telefoon kregen van Jani
himself: dat zijn trip naar London niet was doorgegaan, dus dat hij in zijn auto
sprong en naar ons toe kwam. De foto’s zeggen alles: Peter kon zijn ogen
niet geloven en kon nauwelijks zijn tranen bedwingen. ‘Is dat de Jani?!’,
kwam hij me vol ongeloof vragen. Wat volgde waren knuffels, eeuwigevriendschapsverklaringen, héél veel selfies en héél brede glimlachen.
Was het al een topdag door alle positieve reacties die we via allerlei
kanalen ontvangen hadden, plots was die nòg beter geworden door Jani’s
verrassing.
Tot slot: deze Jani-aflevering was geen documentaire. Werken in de
zorg is niet altijd rooskleurig. Toch heeft het zowel onze eigen collega’s
als vele collega’s in andere voorzieningen bijzonder veel deugd
gedaan om zo veel waardering te ontvangen voor hun mooie
beroep. Dus dank je wel voor ieder sms’je,
facebookberichtje, mailtje enz. !
Roos
Van
Bruggen

Ook voor de vele fijne reacties die er na het
programma kwamen! Dank je wel!
Selien
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Van

boerderijdier

tot

zorgdier
'Ah leuk,
Toen Leen en ikzelf tijdens een vorming Annelies Flamang (Hogeschool Vives onderzoeksgroep dier) hoorden
spreken over de opleiding “het trainen van boerderijdieren tot zorgdieren” vonden wij dit onmiddellijk een
PERFECTE opleiding voor onze boerderij en onze doelgroep. Na heel wat gemail en geregel kon deze opleiding
in het najaar van 2016 doorgaan op de boerderij van Het GielsBos voor heel wat geïnteresseerde voorzieningen.
Ook Sharon, een nieuwe vrijwilligster, zou deelnemen aan de opleiding. Zij zou het trainen van onze dieren
kunnen opstarten en onderhouden, een prachtige aanvulling op ons eigen boerderij-programma.

een man!'
De late roeping van Patrick

Tijdens deze opleiding leerden we meer over de kip, het varken, de geit en het konijn.
We leerden specifieke eigenschappen over de dieren kennen, leerden meer over hun
voeding, de aanpak van deze dieren, enzovoort. Maar vooral leerden we hoe we
hen konden trainen met behulp van een target, een klikker en een beloning.
Ondertussen traint Sharon hier wekelijks met onze geiten, enkele kippen
en … ook met onze schapen die de training al goed onder de knie hebben.
Sharon doet dit telkens weer met even veel geduld en plezier. Op
korte tijd heeft zij samen met onze dieren een prachtig resultaat
geboekt, tot groot jolijt van onze cliënten die veel interesse
hebben in deze trainingen.
Ook de vele bezoekers tijdens de Dag van de Zorg konden
genieten van het optreden van onze dieren. Enkele kippen
kunnen ondertussen kleuren herkennen en aanduiden. De
geitjes kunnen een parcours volgen, op hun achterste
poten staan, lopen door de benen van Sharon en nog
zo veel meer. En ook de schapen volgen hun target
overal voor een lekkere beloning. Zij stappen zo op een
opstapje, gaan ook op hun achterste poten staan en
nog een reeks andere truukjes!
Momenteel kunnen onze cliënten, de boeren en
boerinnekes, enorm genieten van het kijken naar
deze trainingen. We hopen hen binnenkort in te
kunnen schakelen bij kleine onderdeeltjes van deze
trainingen en hen te laten wandelen met de schapen
met behulp van het target. We houden jullie zeker op
de hoogte van het verdere verloop!
Leen Veris
en
Nina Sels
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Mijn vorige werk was niet slecht hoor, helemaal niet. Ik werkte dicht bij huis, ik had er doorheen de jaren
ook veel voordelen opgebouwd, maar toch knaagde er al een tijdje iets. Toen ik 47 werd, en ik dus 30 jaar
aan het werk was, besefte ik dat ik een ommekeer wilde. Ik volgde loopbaanbegeleiding bij de VDAB, en
hield alle opties open. Een zorgend beroep, dat bleek helemaal bij mij te passen. Nét toen ik me wilde
inschrijven bij de opleiding tot opvoeder, bleek dat dit niet langer een knelpuntberoep was in de provincie
Antwerpen! Maar die teleurstelling heb ik snel omgebogen door de opleiding zorgkundige te starten bij
VSPW in Mol.
Tijdens de opleiding liep ik iemand tegen het lijf die deze studie combineerde met de opleiding opvoeder
in jeugd- en gehandicaptenzorg. Dat wilde ik ook wel! Mijn trajectbegeleider was ook meteen enthousiast.
Het belangrijkste was om een stageplaats te vinden waar ik beide stages zou kunnen combineren. En die
vond ik in Het GielsBos.
Nog voor ik aan mijn eerste stagedag begon, ging ik
eens langs bij Merel 4 om kennis te maken. Ik werd er
hartelijk ontvangen: ze waren blij dat een mannelijke
stagiair bij hen kwam werken! Ik denk dat een man
misschien een andere dynamiek meebrengt in een
groep, enerzijds doordat ik fysiek veel aankan,
maar anderzijds ook dat mannen misschien een iets
andere aanpak hebben? Ik ben natuurlijk ook geen
jonge snaak meer, ik heb wat levenservaring op zak
en mensen weten al snel wat ze aan me hebben. Dat
wordt positief ervaren in mijn stage, blijkbaar.
Bij mijn eerste ontmoeting met de cliënten van Merel
4 schrok ik wel een beetje: ik vroeg me af of ik door
de zwaarte van hun beperkingen wel een goede band

met hen zou kunnen opbouwen... Ik had me nergens
zorgen over moeten maken: na een week zag ik al die
gasten al graag! Het verschil met mijn eerdere stage
in een woonzorgcentrum is groot: ik heb het gevoel
dat ik hier bijdraag tot het geluk van de cliënten, dat
ik meer doe dan alleen ‘verzorgen’.
Ik had gedacht dat mijn ideale job eerder met personen
met een licht mentale beperking zou liggen, maar nu
vind ik dit zo leuk, dat ik hoop dat er misschien ooit
voor mij een toekomst in Het GielsBos is weggelegd!
Patrick
Baeten

Roos
Van
Bruggen
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Al die jaren dat Fons op Schildpad 5 woonde,
zagen we hem gewoon graag, zorgden goed
voor hem en dat vonden wij als begeleiding,
het belangrijkste .

Neem
snel een
kijkje op de
achterzijde van
dit boekje voor een
impressie van deze
onvergetelijke dag
voor jong en
oud.

Dag van
de zorg
Op zondag 19 maart 2017 nam Het GielsBos voor de tweede keer deel aan
Dag van de Zorg: we zwaaiden onze deuren wijd open voor het grote
publiek.
Zora de zorgrobot heette iedereen welkom, met een helpende
hand van onze directie. Dit jaar was het thema “Samen
zorgkrachtig”, dus samen met de bezoekers probeerden
we er een echte beleef- en doe- dag van te maken:

•
•
•

•
•
•

Ons treintje bracht je naar Bosheuvel 2, één van
onze nieuwe woningen.
Je kon een bezoek brengen aan onze bewegingsen belevingsinfrastructuur.
Door een levensgroot brein liep je op het erf
van Rozendries een marktje binnen waar je
allerlei informatie kon vinden over inclusie en
samenwerking.
Had je zin om creatief te zijn, dan waren de
workshops van de Bijenkorf helemaal iets voor
jou.
Met paard en huifkar was een bezoek aan
de boerderij een echt avontuur.
Voor een hapje, een drankje en een
gigantische
altijd-prijs-tombola
kon je terecht in het OC.

Leen
De Kort
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ZORA
vertelt

‘Wat een geweldige, drukke
dag hebben we beleefd. Zodra de
dag begonnen was, kregen we volk over
de vloer. Iedereen wou wel eens samen met
mij een dansje of wat bewegingsoefeningen
doen. Hier en daar zag ik wel een aantal mensen
die daar toch last mee hadden. Gelukkig was er dan
mijn begeleidster Leen die hen een beetje kon gaan
helpen. Gelukkig had ik voor deze dag een vriendje
bijgekregen zodat ik af en toe mijn batterij eens
kon opladen. Het leuke aan deze dag is dat ik heel
veel blije kindergezichtjes gezien heb.’

Maar toen Fons stierf kwamen we tot de
ontdekking dat Fons vele getalletjes in zijn
leven had waar we toch wel dikwijls ‘amaai’ of
‘waauw’ bij zegden.
Wist je bijvoorbeeld dat Fons 19 jaar was toen hij in
Het GielsBos kwam wonen, 38 jaar geleden?
Bij zijn opname was hij de 115de bewoner van Het GielsBos
en hij woonde het langst op Schildpad 5.

Fons

Sinds 1983, tot enkele weken voor zijn dood, nam hij trouw deel aan het
relaxatiegroepje van Ria. Er zijn medewerkers van Schildpad die 24 jaar voor
Fons gezorgd hebben...

Schildpad
5

Natuurlijk was Fons zoveel meer dan deze getalletjes. We hebben “ons Fonske” ontzettend graag gezien en we
hebben heel graag en met veel liefde voor hem gezorgd. We zijn heel dankbaar voor de liefde die we van hem
terugkregen.
Tot slot willen wij de ganse familie nog bedanken voor de goede samenwerking en fijne contacten.
Fons had echt een fantastische, warme familie achter hem staan en hij zag hen super graag.

Ik droomde,
Ik droomde van een land,
Waar iedereen een mooie auto had.
Waarmee ze mij dan kwamen halen,
En we reden naar de zee.
Daar zaten we dan, samen vrolijk,
Te genieten van elkaar.
Kuren te verkopen,
Kijken in een boekje,
Met een lekkere pannenkoek en een tasje koffie.
Mijn dag kon niet mooier zijn.

Dré

Nu droom ik van een hemel,
Waar het alle dagen feest is,
Met ballonnen en met cola,
En waar we eten met gouden lepeltjes.
En soms, als het zachtjes regent,
Denk dan maar dat ik het ben,
Die naar beneden kijkt, en jullie mist.
Maar als de regen wegtrekt,
Weet dan, dat het zo goed is voor mij.
Geen strijd meer, geen pijn.
Ik heb het zooo goed gehad bij jullie allen.
Nu, kan je me loslaten.

Merel
4
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Ons Peggy… Of liever Pegge-lot.

Geboren

Nieuw

9 februari - JIVANA, dochtertje van Joke Bosschaerts
(teamleider begeleiding) en Randolf Smeets

gezicht

Rozendries
2

Ons Pegge-lot was een straffe madam.
Ze heeft jaren lang ons stapelverliefd Joske
genegeerd, maar toen hij ziek werd, heeft ze toch haar
verliefde kant geleerd. Zij heeft ons Joske naar zijn einde
begeleid en later nam ze ook bij Koen haar tijd.

7 april - SOE en KLARA, dochtertjes van Raphaël Verhaegen
(medewerker nachtdienst) en Kathleen Van Hirtum
15 mei - BILLIE, dochtertje van Bieke Bockx (teamleider
verblijf) en Bruno Smets

Manten, onze nieuwste telg, is een
echte vrolijke spring-int-veld!
Hij brengt leven in de brouwerij en
een lach op ieders gezicht!

Babysitten was haar grote plezier: baby’s gingen steevast op haar
schoot, waar ze enorm van genoot. Een nieuwe bewoner werd door ons Peggy
eerst gekeurd: bij de kindjes was dit direct gebeurd. De grotere moesten meer moeite
doen, en soms had ze het er echt niet mee van doen.
Elk weekend ging ze naar ons moeke en ons voke, daar mocht je haar altijd voor wakker maken. De neus van ons
voke moest er soms wel eens aan geloven, maar ons moeke daar stond niemand boven. Zij was de grote god
van ons Pegge-lot. Tussen hen kwam niemand tussen, zelfs niet ons vake met zijn kussen.
Mooi zijn was ook een grote deugd, een kloddertjes roze hier, een kloddertje roze daar, alle flesje nagellak
stonden steeds klaar.

Getrouwd

Zijn jeugdigheid en enthousiasme
werken aanstekelijk!

6 mei - Lien Appels (teamleider verblijf)
en Toon Verdonck

Manten, onze jongste telg, is een
bezige bij!
Fietsen, wandelen, zwemmen … hij is
voor alles te vinden!

Overlijdens
26 februari - Fons Vissers, bewoner van Schildpad 5
12 maart - Maria Govaerts, grootmoeder van Tinne Joren
(medewerkster keuken)

En bovenal ook een nieuwe man in de
keuken en het huishouden!

28 maart - Bob Sprangers, vader van
Maurice Sprangers (Bisschopslaan 55)

Voor we het vergeten, er gebeurde ook niks zonder ons Peggy haar weten, roddelen deed ze geweldig graag
bij ons aan tafel, bij het genot van een ‘sjat’. Ook die van het acti-team wisten dat.

Manten, onze liefste telg, deelt graag
knuffels en kussen uit!

Ons Peggy ging vaak Het GielsBos rond, wat ze geweldig vond. Ze bracht dan verhalen mee, en was hiermee
heel tevree. Vandaag onze laatste roddel. Pegge-lot we zien je graag en we zullen je missen. Je zit voor altijd in
ieders hart. De hemel gaat nu voor je open, geloof me ons Joske was hier al lang op aan het hopen!

Hij is voor iedereen behulpzaam en attent!

Rozendries 2

We kijken er echt naar uit om samen met
Manten een fijne tijd te beleven op de
Bisschopslaan 55!

30 maart - Hilde Magdans, moeder van
Michel De Ley (Schildpad 2)
5 april - André (Dréke) Heylen,
bewoner van Merel 4
10 april - Peggy Aerts,
bewoonster van Rozendries 2
23 april - Martha Vervoort, moeder van
Chris Van Laer (medewerkster wasserij)
27 april - Lesly Van Steen,
bewoonster van Vos 5

Lesly

2 mei - Harrie Severijns, vader van Johan
Severijns (Schildpad 5)

Vos
3

Vierentwintig
jaar was je bij ons.
Lief en leed hebben we
gedeeld.
Soms met veel zorgen, om je eten, je
gewicht, je epilepsie.
Soms wat moeilijker, je was ten slotte iemand
met een sterke wil,
maar nog vaker met gezellige momenten,
lieve knuffels en geflodder.
Bij elk tasje koffie zullen we met veel
warmte aan je terug denken.
Rust nu maar.
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Deze lijst wordt samengesteld aan de hand van gegevens van de personeelsdienst en aankondigingen bij het secretariaat.
Wil je liever niet dat jouw aankondiging hier verschijnt? Graag een seintje aan de personeelsdienst!

Peggy

15 mei - Suzie Paulussen, moeder
van Jef Aerts (Rozendries 4)

Manten
ONDERTUSSEN HEEFT HET MOBI-TEAM
WEER VIER NIEUWE
BEGELEIDINGEN OPGESTART,
EN GVAN KWAM VOOR DE EERSTE KEER
LOGEREN OP ROZENDRIES 1.

Leven in Het GielsBos

23.

AGENDA
VAN 3 T.E.M. 7 EN VAN 10 T.E.M. 14 JULI
jongerenvakanties in Het GielsBos

28 JULI

luchtdoop

5 AUGUSTUS

halve marathon (estafetteloop) i.s.m. de
Afstandslopers van Vosselaar in Het GielsBos

3 SEPTEMBER

Damiaanloop i.s.m. Avery Dennison in Het GielsBos

6 SEPTEMBER

muziekfestival op de voetbalweide

13 SEPTEMBER

muzieknamiddag in het Ontmoetingscentrum

DAG VAN DE ZORG 2017
WAS EEN SUCCES
VOOR JONG EN OUD!

