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BESTE LEzER,

Het GielsBos is volledig in de ban van BOUWEN!

Herinner je je nog uit eerdere nummers
dat onze ambitieuze bouwprojecten in de
startblokken stonden? In deze editie kan je er niet
meer omheen: de bouwwerken in Het GielsBos
zijn gestart!

Terwijl de werken voor de eerste woningen van ons
nieuw woonproject volop aan de gang zijn, krijgen
ook de plannen voor een tweede woonerf concreet
vorm en zitten de voorbereidende studieopdrachten
voor de renovatie van behandelen dienstengebouw
in een eindfase. Kortom, de bal rolt!

3.

bouWen
aan zoRG!

Er zal de komende jaren heel wat gebouwd en
verbouwd worden in Het GielsBos. Maar voor ons is
bouwen meer dan een architecturale oefening, meer
dan enkel de beste materialen
samenvoegen tot een geheel.
Bouwen is investeren in de
toekomst van onze bewoners, is
bouwen aan zorg!
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POL VANDEN WEyGAERT
ALGEMEEN DIRECTEUR

VEEL LEESPLEzIER.

Je leest in dit nummer nog meer over
bouwen: over bouwen aan samenwerking,
bouwen aan netwerken en bouwen aan
een toekomstvisie. Maar kijk vooral hoe
onze bewoners aan de slag gingen met
het thema “bouwen”. Een aantal niet
te missen fraaie bouwconstructies!

Een weldoordacht woonconcept
met integratie van het zorgaspect
zal ongetwijfeld het verschil maken in de manier
waarop bewoners in Het GielsBos comfort en
levenskwaliteit beleven. Duurzaam en flexibel
bouwen, aanpasbaar aan veranderende
noden en nieuwe ontwikkelingen moet ons
kwalitatieve gebouwen garanderen die een
lang leven beschoren zijn.
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Gelukkige verjaardag

...dIt kleuRRIjke

wie het iS verklaPPen we niet,
maar je kan haar vinden oP voS 3.

pRInses CaRnaVal?

toebeHooRt aan

GezICHtje

langoor 3!

VEILIGHEID IS TOCH zO VEEL BELANGRIJKER
DAN DIE PAAR SECONDEN!

Het lijkt zo traag, 20! Té traag?
Wist je dat 30 km/u rijden i.p.v. 20 km/u je voor iedere afgelegde
100 meter slechts 6 seconden sneller op je bestemming brengt?
Wanneer je het domein van Het GielsBos op draait, doe het dan
langzaam.

Het VeRsCHIl Maakt?

...6 seConden

WIst je dat...

20
...lanGooR 3 al
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gert van hove

Vandaag is het dus vijf jaar geleden dat we startten
en dat zouden we vieren. Op een woensdagnamiddag
natuurlijk, zodat de schoolgaande kinderen konden
meegenieten. En hoe kan je beter een verjaardag
vieren dan met frietjes, een schlagerfestival, en een
grote taart? Samen bliezen we vijf kaarsjes uit.

Stelselmatig kwamen er meer kinderen bij ons wonen.
Het was telkens terug zoeken wanneer er iemand nieuw
bij kwam, elkaar leren kennen, een nieuwe structuur
opbouwen maar het was ook altijd heel dankbaar.
Met regelmaat groeiden bewoners door naar andere
leefgroepen. We vonden het altijd jammer iemand te
zien vertrekken. Vaak zien we degenen die weggingen
terug en altijd denken we: ‘Wat zijn ze toch groot
geworden!’

Op 15 februari 2007 gebeurde er iets speciaals. Op
Langoor 3 werden drie nieuwe bewoners opgenomen:
de oriëntatiegroep was geboren.

MoCHt uItblazen?

5 kaaRsjes

in’t kort
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zo kwam Jeanine eens thuis na een optreden en weet
je wat ze zei: ‘ik word nog een echte Ster hé.’

Naast twee repetities per maand, zijn er een aantal
optredens per jaar. Onze bewoners zijn er bijzonder
trots op en willen deze zeker niet missen.

Dirigeren gebeurt bij poco a poco op een bijzondere
manier, met kleuren voor de basisnoten en vormen
voor de soorten instrumenten.

VeRVolG!

Poco a poco staat voor ‘beetje bij beetje', geleidelijk,
langzaam. Op dit moment telt het orkest 80 leden:
40 mensen met een handicap, 40 mensen zonder
handicap. Dat evenwicht vindt men bij Poco a poco
wij heel erg belangrijk.

Samen muziek maken en er samen plezier aan
beleven, een echte inclusiegedachte.
De muzikanten van Het GielsBos doen momenteel
mee aan het klein slagwerk.

oudeRs paRtneRs In de zoRG

SPreuk in de kijker: je kan me nooit te veel vertellen.

Naast de geëigende informatiekanalen blijft bij veel ouders de
bekommernis over hoe het dagdagelijks leven van hun kind verloopt.
zoon of dochter kan het zelf niet of nauwelijks mededelen.

Communicatie over kleine feiten of gebeurtenissen is dus belangrijk.
Het is bv. geruststellend om te vernemen:

n knellen nog.
edische schoene
en.
De nieuwe orthop
verder observer
We zullen het

zijn
nd op
zijn ha
.
n legt
t weer ns
Uw zoo
n klaag
e
maag e dokter nog e
en de
We zull raadplegen.
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opVoedsteR lIef

babbelt
Met WIM

lief: Hey Wim, alles ok?
wim: Ja, maar het regent… Spijtig…
lief: Waarom spijtig Wim?
wim: Ik kan niet gaan kijken naar de kraan… De kraan
van de werkmannen hé… en de graafmachine.
lief: Wat komen de werkmannen hier doen?
wim: Diepe put graven om beton in te doen. Er komt
een nieuwe woning…
lief: Is dat leuk?
wim: Ja, de werkmannen moeten goed werken,
en luisteren naar de baas. De baas heeft een witte
helm op en de werkmannen een rode. Die moeten ze
opzetten, voor als ze een steen op hun kop krijgen…
is gevaarlijk…
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lief van eeSBeek

lief: ‘Middag’, Wim.
wim: Gaan we kijken hé?
lief: Dat is afgesproken Wim…
wim: Ben blij, mama gaat jaloers zijn…

lief: Hebben de werkmannen geen kou?
wim: Als het vriest moeten de werkmannen thuis
blijven… dan mogen ze niet komen werken van de
baas. Hoe moet jij maandag werken?

lief: Heel juist Wim, best dat iemand van de
begeleiding mee gaat hé… Ik ga mee. Afgesproken.
wim: De werkman vertelde mij dat volgende vrijdag
beton in de put gegoten wordt… Daarna komt er een
nieuwe kraan. En een betonmolen en betonplaten
voor op het dak. Als de bouw af is gaan ze stenen
leggen. Op de chape, daar mag ik niet op lopen.
Ik ben blij, de werken gaan heel lang duren… Ik ga
dikwijls kijken dan…

lief: zeg Wim, ga je soms kijken?
wim: Ja, daarstraks nog! Er is al één put gegraven
met de graafmachine. De baas met witte helm zegt
dat ze maandag de tweede put gaan graven… Ik wil
gaan kijken… Ik mag niet op de bouwwerken zelf
komen, dat is gevaarlijk… Alleen kijken… Ga jij mee?

In de ban Van de bouW

thema: Bouwen

6.

paRtneRs op kantooR én tHuIs:

aRCHIteCten alexandeR dIeRendonCk en
Isabelle blanCke

Architectenbureau DierendonckBlancke uit Gent (www.dierendonckblancke.eu) is nu 2 jaar aan de
slag om het Masterplan Wonen vorm te geven. Hoog tijd dus om eens nader kennis te maken met
Alexander Dierendonck en Isabelle Blancke.

wat moeten we onS voorStellen Bij architectenBureau dierendonckBlancke?

Isabelle: Wij zijn de twee vennoten van het architectenbureau en werken in een team van 11
medewerkers. Naast vennoten zijn we ook een koppel met twee kinderen. Alexander vertrok na
zijn studies aan Sint Lucas Gent naar Parijs om ervaring op te doen bij verschillende architecten.
Ik volgde hem in 1996.

Alexander: In 1999 hebben we dan dit architectenbureau geopend. We willen vooral samen met
onze bouwheren gebouwen realiseren die er toe doen, zonder pretentieus te willen zijn. We willen
dat onze projecten tijdloos en tegelijk kind van hun tijd zijn.

welke Soorten Projecten doen jullie?

Isabelle: We doen zowel publieke als private opdrachten zoals
bv. gemeenschapscentra, scholen, kantoren, zorgwoningen,
sociale huisvesting, gezinswoningen enz.

hadden jullie al ervaringen in de zorgSector?

Alexander: Vóór Het GielsBos hadden we nog geen ervaring
in de zorgsector. We denken dat we hierdoor op een
onbevangen manier kunnen omgaan met jullie wensen.

hoe ervaren jullie de Samenwerking met het
gielSBoS?

Isabelle: Het verschil met andere projecten is dat de
bouwheer hier heel nauw betrokken is. Deze intense
samenwerking is voor ons ook noodzakelijk, want wij
zijn ervan overtuigd dat goede projecten maar tot stand
komen door de samenwerking van verschillende partijen.
Waardevolle projecten en architectuur ontstaat in onze
ogen enkel bij gratie van een geëngageerde bouwheer.

wat iS voor jullie de Sterkte van het Project
maSterPlan wonen het gielSBoS?

Alexander: Het idee van samen wonen rond een erf is ons
heel dierbaar. We realiseren een “plek” waar bewoners
en personeel samen wonen. De geclusterde woningen
proberen hier maximaal op in te spelen door te zoeken naar
een evenwicht tussen individuele en gemeenschappelijke
ruimtes.

wat willen jullie zelf nog meegeven aan de
lezerS?

Isabelle: Bij ons eerste bezoek aan Het GielsBos was het
hartverwarmend om te zien hoe onze gemeenschap
zorg draagt voor diegenen die anders zijn. Hier deel
van mogen uitmaken is voor ons een privilege.

luc vanherck
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7.

bouWen aan saMenWeRkInG

bRuGGen
bouWen

saMen WeRken

In de
bIssCHopslaan

paaRdenkRaCHt

roBBy dauwen

Ondertussen hebben we wel vastgesteld dat het omzetten in de
dagelijkse praktijk toch wat moeilijker is. Na een enthousiaste
start is het feedback geven een beetje verwaterd omdat de
meesten het geforceerd vonden overkomen. Toch leeft het onder
de collega’s. We vinden nu wel een weg om bepaalde zaken die
storend zijn te bespreken, vooral door de situaties in vraag te
stellen. Daar kunnen de meeste collega’s zich in vinden. Dus al bij al
heeft het spel zeker een positieve invloed gehad.

Doorheen het spel botsten we op een aantal valkuilen: bijvoorbeeld
dit snelle, en vaak ook verkeerd interpreteren verhindert een
eenvoudige waarneming. Anderzijds ervoeren we ook waar we op
moeten letten om goede feedback te kunnen geven. Interessant!

Wat meteen opviel: hoe snel we geneigd zijn om aan bepaalde
situaties een eigen interpretatie te geven, eerder dan te
beschrijven wat we zien.

Op Vos 3 willen we deze situaties vermijden. Daarom gingen we aan
de slag met het Feedbackspel.
Tijdens dit spel gingen we per twee of in kleine groepjes aan de
slag. We kregen foto’s te zien die we moesten beschrijven, en twee
collega’s deden we een kort rollenspel dat we moesten observeren.
Nadien benoemden we wat we gezien hadden.

ook aan relaties kan je bouwen. als je de juiste deeltjes bij elkaar plaatst krijg je zelfs een
samenwerkingsproject. veel bewoners dromen van paarden op de boerderij. een hele investering en
moeilijk te organiseren, want wie zou die dieren dan verzorgen? en wie gaat ons leren om er mee om te
gaan? veel vragen die lange tijd geen antwoord kregen. tot op een dag een vraag vanuit vzw de as in
dessel ons bereikte.

waut nickmanS - meer info: www.deaS.Be
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nancy nooyenS
meer info:
www.kruiSPunt.Be

Iedereen heeft er deugd van…
dus zeker iets om te onderhouden!

De favoriete bezigheden met de oudere
kinderen zijn gezelschapsspelletjes,
met de jongeren is het wandelen en/
of iets lekkers maken. zoals deze
kerstvakantie, zijn we met al diegenen
die er waren naar de kerststal in het
dorp gewandeld, daar lekker iets warm
gedronken en nadien mee naar ‘t
Kruispunt waar de kinderen een cake
gebakken hadden.

De eerste keer hebben onze bewoners
hun kamers laten zien en is iedereen
hier gebleven. Ondertussen zijn ze ook
al eens iets mee komen koken…

De vakanties zijn de tijd bij uitstek om
samen activiteiten te doen. zij komen
gewoonlijk met een groepje van een
5-tal kinderen.

iedereen kent dat gevoel wel: je bedoelt het niet zo slecht, maar
Extern wonen is niet gewoon
je woorden komen toch verkeerd aan. had je het anders moeten
wonen in de rij. Het betekent
verwoorden? lag het aan de timing? interpreteerde de ontvanger
meer…: het is integreren in
anders dan bedoeld?
de maatschappij, omgaan met
de buren en mee doen met de
dorpsgeest.
zo werkten we al verschillende
keren samen met onze overburen:
‘t Kruispunt, een opvanghuis voor
kinderen in probleemsituaties.

wat zijn de voor- en nadelen?
‘Cliënten die vroeger gewoon konden genieten door naar de dieren te kijken
missen de paarden nu wel, want het rijden met de busjes brengt kosten met
zich mee… Maar daar tegenover staat dat de weekendverzorging nu erg goed
geregeld is en in de toekomst hopen we door deze samenwerking te komen
tot een nog meer gespecialiseerde werking. zo bereiken we een nog grotere
groep van onze cliënten.’

hoe ervaren jullie medewerkerS deze Samenwerking?
‘ze zien een verbetering voor het welzijn van de paarden. Ook de cliënten
vinden het heel tof. De boerderij van Het GielsBos straalt iets uit wat hen
meteen een goed gevoel geeft. We ervaren deze samenwerking niet enkel
als een voortzetting, maar zeker ook als een uitbouw van het paardrijden. ‘

Via Rigo Vancraenendonck, coördinator dagbesteding van vzw De As kwamen we meer te weten: ‘Wij bieden
al jaren therapeutisch paardrijden aan aan onze cliënten. Maar nu werd de huurovereenkomst van onze weide
stopgezet. Dus moesten we op zoek naar een nieuwe thuis voor onze paarden. zo kwamen we bij Het GielsBos
terecht. We voelden meteen dat het goed zat voor de paarden en waren blij dat we onze paardenwerking via
een samenwerking verder konden zetten.’

de Boerderij
van het gielSBoS
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De kennis en tijd die Het GielsBos tekort kwam om met paardrijden van start te gaan wordt op deze manier
perfect ingevuld vanuit De As. zo genieten we nu al enkele weken van Wanda en Alina. Twee prachtige dieren
die ons elke dag weer inspireren om nog meer te BOUWEN AAN nieuwe SAMENWERKING!

GeVoel Gaf.

Goed

Wat ons Meteen een

stRaalt Iets uIt
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Cadeautjes, taart, een kroon… Dimitri Van Dijck
(Schildpad 4) wordt er soms zelfs poëtisch van. Wil
je meer weten? Neem eens een kijkje op het prikbord
van Schildpad 4!

zo VIeRen WIj
VeRjaaRdaGen

Nu gaan ze weer een jaar hard werken, misschien
mogen ze dan volgend jaar nog eens gaan
logeren...?

Tijdens het weekend van 21-22 januari mochten
zij als beloning voor hun inzet daar lekker eten,
een gezellige avond beleven, blijven slapen en
bovendien nog smullen van een lekker ontbijt.
Dat was genieten hoor!

WeRken In b&b
de CasteleeR In
kasteRlee,
bIj bIeke en bRuun.

aRnold
en eRna

sCHIldpad

nIeuWe jaaR In!
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....die heerlijke geuren die begin februari door de
gangen van Schildpad walsten, afkomstig waren
van een heuse wafelenbak? Niemand mocht er van
snoepen, tot het tijd was voor een lekker ouderwetse
dianamiddag. Gezellig zeg!

WIst je dat...

arnold, franciS, françoiS, karel, luc, ludo,
marc, marc, michel en rudy,
de jongenS van SchildPad 2.

Samen het nieuwe jaar inzetten door eens gezellig
te tafelen… dat moet kunnen. En hoe kan je dit fijner
vieren dan met een heerlijk nieuwjaarsetentje?
’t Werd een hele belevenis! We maakten kennis met
een enthousiaste bediening, een aangepast culinair
driegangendiner en met jongens die zich als échte
‘gentlemen’ gedroegen. Voor herhaling vatbaar!
We wensen iedereen een smaakvol 2012!

met de ‘gentlemen’ van SchildPad 2

Met sMaak Het

paVIljoen In de kIjkeR:

Paviljoen in de kijker

10.

3

4

1

2

dat WateR

zo boeIend

kan zIjn!

op uItstap naaR

sCHIldpad 3

11.

HIdRodoe.

onze jongenS in
volle actie:

1. youssef maakt bellen

2. Robby luistert aandachtig: wat
heeft die pinguïn te vertellen?

3. Jeroen pluist uit hoe hij het
volgende spelletje moet uitvoeren,

4. We maken nog wat draaikolken,
en dan is het tijd om huiswaarts te
gaan!

WIE HAD GEDACHT DAT
WATER zO PLEzANT EN
BOEIEND KAN zIJN?

youSSef, roBBy en jeroen
SchildPad 3
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Paviljoen in de kijker

(Ludo van Schildpad 2!)

WiE
is dEzE
zonnEkoning?

rarara WiE trEEdt Er op?
het is de finaliste uit de Voice
editie 1987, Myriam hoybrechts,
bijgestaan door chris op gitaar
maar wie f lankeert haar langs de
andere kant?

DE RODE DRAAD DOORHEEN
DEzE SELECTIE IS ‘FEEST’.

Al deze foto’s dateren uit een tijdperk waarin een
glaasje cola werd betaald met een Giel, en iedereen
nog een pak jonger was!

sCHIldpad uIt de oude doos!
Al bijna vier decennia lang trachten we kleur te
geven aan de dag, elke dag van het jaar.

Eddy VErschurEn,
trendsetter: toen al drager
van de meest hippe bril
van het voorjaar 2012

Het bewijs hiervan wordt geleverd door een
greep foto’s uit het rijke fotoboekenarchief van
de koffiekamer op Schildpad.
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BErt En daniEl
als romein, met in de
achtergrond dirk met
snor. let ook op de jonge
luc Vanherck.

12.

De rode kaft is Joos zijn taak.
Jaja, ook hem zien we overal vaak.
Hij hangt toch steeds even aan de bel
En gaat hij in’t weekend naar huis dan
hoor je het wel!

Tommy brengt alle bestellingen naar de
juiste groep.
zonder zijn hulp was dat een grote troep.
Hij is altijd vriendelijk en beleefd
En straalt nog harder als je hem een
complimentje geeft!

op ons paVIljoen

Van Schildpad 1 is Ria
steeds van de partij,
zij zit altijd op de gang
en is meer dan graag bij!
Als ze je ziet dan roept
ze al van ver
En stop je voor een babbel
dan schittert ze als een ster!

Heeft IedeReen Wat te doen!

Het belangrijkste moment van de week is op zaterdag!
Rond een uur of half 3 dan voelen onze maagjes het al lang…
Het is weer tijd voor de taart op de gang!
Dan komen vanuit alle gaten en hoeken
Vrienden van Schildpad koffie en een gebakje zoeken!
Nadien volgt er nog een babbel en een lach,
En hebben we weer energie voor de rest van de dag.

Rudi is de man van
de koffietoer.
Elke ochtend komt bij
een andere woning
over de vloer.
Hij wenst je hierbij
een goede morgen
En zo kan iedereen
bokes eten zonder
zorgen.

13.

Danny speelt elke avond voor ‘facteur’
En trekt vrolijk van deur tot deur.
Na het afgeven blijft hij graag nog wat hangen
Om zo de laatste nieuwtjes op te vangen.
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communicatie over de reden van verhuis
hoe werd de uiteindelijke boodschap gebracht
hoe verliep de dag van de verhuis
de huidige situatie.
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De minder gunstige scores situeren zich vooral rond
de periode van de boodschap zelf.

De meerderheid van de families die geïnterviewd
werden gaven aan dat achteraf gezien de verhuis
een goede beslissing was en ze momenteel zeker
tevreden zijn met de huidige situatie. Ook de dag van
verhuis is voor de meeste bewoners vlot verlopen.

Voor ons waren de resultaten al geruststellend! De
scores variëren van ‘eerder tevreden’ naar ‘tevreden’.
Toch stellen we ook vast dat er hier en daar nog wel
verbetering mogelijk is.

•
•
•
•

In de zomer gingen de medewerkers van de sociale
dienst daarom op bezoek bij 43 ouders /wettelijke
vertegenwoordigers van bewoners en namen
bij hen een interview af. Er werd gepeild naar de
tevredenheid omtrent:

We hoopten dat een meting van de tevredenheid
omtrent de verhuizen van bewoners in de laatste 5
jaar ons daarbij kon helpen.

de Sociale dienSt

We zijn er ons van bewust dat we er nooit ten volle in
zullen slagen om alle emoties bij de families weg te
nemen maar hopen met deze nieuwe ideeën iedere
verhuis weer wat rimpellozer te laten verlopen.

Omdat we onze bewoners en hun families hierin
gelukkig willen zien, willen we meer aandacht
besteden aan :
• communicatie in het hele proces.
We mogen er niet vanuit gaan dat mensen de
boodschap na één gesprek volledig verwerkt
hebben. We zullen hier de tijd aan moeten
besteden die voor iedere familie nodig blijkt.
• het emotionele aspect bij een verhuis van een
bewoner.
Een gesprek over een mogelijke verhuis wordt
best gevoerd in een gemoedelijke sfeer met
een zeer beperkt aantal personen. In dit eerste
gesprek moeten we vooral oog en oor hebben
voor de emoties van de familie en pas in een
volgend gesprek onze focus verplaatsen naar het
beargumenteren van de verhuis.

Toch neemt dit niet weg dat het terug ophalen van
deze herinneringen erg emotioneel is voor de meeste
families. Deze gevoelens blijven hangen en kleuren
de periode eerder negatief.

ervaring leert ons dat elke verhuis gepaard gaat met heel wat emoties.
daarom wilden wij nagaan hoe wij dit verloop kunnen optimaliseren.

kaMeRtje In VooR een ‘GloednIeuW’
plekje In een andeRe WonInG!

zo nu en dan RuIlen beWoneRs Hun oude

tevredenheidSmeting

14.

Van

VIsIetekst

CafépRaat

tot

De stuurgroep missie-visie
(Pol Vanden Weygaert, Guy Bruyninckx, Cynthia
Kenis, Heidi Caris, Waut Nickmans, Luc Vanherck)

15.

5 tHeMa’s.

‘zIjn GedaCHt’

Dit leverde een massa ideeën op: bruikbare en
minder bruikbare, originele en uitdagende. Al deze
ideeën zijn de ‘brandstof’ voor enkele werkgroepen
die nu aan de slag gaan om elk hun deel van de
nieuwe visietekst uit te
schrijven. Het resultaat
wordt voorgelegd aan een
iedere deelnemer kon
ruime ‘klankbordgroep’ die
zo ruime inspraak krijgt.
zeggen over
De definitieve versie moet
bekrachtigd worden door
onze raad van bestuur.

het gielsBos herschrijft zijn missie en visie! de huidige visietekst dateert van 2003. tijd dus
voor ‘een groot onderhoud’. waar willen we staan in 2020? zo’n visietekst beschrijft helder de
keuzes die we maken, de doelen waar we willen aan werken en hoe we deze willen realiseren.
en dit alles met veel amore (ambitieus, motiverend, onderscheidend, relevant en echt).

Een eerste stap in dit proces was het Dialoog Café
van woensdag 29 februari. Het ontmoetingscentrum
werd omgetoverd tot een gezellig café waar
luidruchtig werd gebabbeld door 72 deelnemers:
medewerkers, ouders, vrijwilligers, bestuursleden,
genodigden. Opdracht: brainstormen à volonté rond
12 thema’s. Na een korte inleiding door onze directeur
Pol, verspreidden de deelnemers zich over de 12
gesprekstafels. ze kregen exact 23 minuten tijd om
zoveel mogelijk ideeën te genereren over waar ze
met Het GielsBos willen staan in 2020. Een moderator
leidde alles in goede banen en noteerde alle ideeën
op flappen.

zo waren er 5 gespreksrondes: iedere deelnemer kon
dus ‘zijn gedacht’ zeggen over 5 thema’s. Tijdens de
eindronde kon iedereen nog eens een rondgang doen
langs alle 12 thema’s, de flappen lezen, op een groot
uitgevallen post-it een extra idee toevoegen, en per
thema één persoonlijke prioriteit kiezen door een
oranje bol te kleven. Tussen de gespreksrondes door
zorgde de barvrouw voor het vochtig houden van de
kelen.

leven in Het Gielsbos
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adeMRuIMte VooR GezInnen

Na 32 jaar bij de para’s van Tielen, ging Jef enkele
jaren geleden op prepensioen. Nu hij wat meer vrije
tijd om handen had, begon het bij deze sociaalvoelende
man al snel te kriebelen: zou hij zich niet ergens kunnen
inzetten als vrijwilliger? Toch wist hij niet goed waar te
beginnen. Het GielsBos kende hij wel, maar het was niet in
hem opgekomen zich hier aan te bieden.

GRoene VInGeRs

de

zion SegerS iS negen jaar. hij woont thuiS Bij zijn ouderS en zuS, maar
komt af en toe een weekendje logeren oP het gielSBoS.
we vroegen aan de familie van zion waarom die logeerdagen
zo Belangrijk voor hen zijn.
We
zijn
eerst met onze
thuisbegeleidster eens
komen kijken op Langoor, pas dan
hebben we beslist het eens een kans te geven.

Tot hij vorig jaar toevallig op de markt van Beerse kwam, en
Chris Stellfeld die dag met een aantal bewoners een kraampje
bemande, op zoek naar nieuwe vrijwilligers.
Jef: ‘Toen heeft mijn vrouw me aangepord: “Vooruit Jef, je
spreekt er nu al zo lang over, dit is je kans!” En ik voelde dat
ze gelijk had: het was nu of nooit. Het was meteen een prettige
kennismaking, en enkele weken later ging ik aan de slag als tuinman
in de Bisschopslaan. Het is een kleine wereld: in dit huis woonde
vroeger een jeugdvriend van me!’

loGeeRdaGen:

Onze aanvragen tot logement kunnen niet altijd
ingevuld worden, dat is begrijpelijk. Maar wat we
vooral jammer vinden is dat we altijd zo kort op
voorhand weten of het kan doorgaan of niet. Als we
dit een beetje vroeger zouden weten, zouden we
misschien eens een familiebezoekje of een uitstap
met onze dochter kunnen organiseren, wat met zion
altijd te veel stress oplevert. Tenslotte moet ook
onze dochter af en toe eens gewoon kind kunnen zijn.

En hoe valt het mee, vrijwilliger zijn? ‘Ik haal er veel voldoening uit
voor mezelf, maar het doet vooral deugd om te zien dat zowel de
bewoners als de begeleiders zo tevreden zijn dat ik kom. Voor ik
begin drinken we meestal een tasje koffie samen, en komt alleman
eventjes goeiedag zeggen. Ik ben hier al helemaal ingeburgerd!
Ik kan vrijwilligerswerk bij Het GielsBos werkelijk aan iedereen
aanraden: probeer het eens! Je zal er geen spijt van hebben.’

eRIk

leven in Het Gielsbos

kriStine de BuSSer

OP NAAR DE TACHTIG!

Maar dan wel op Eriks maat; wat houdt dat in?
Dat we nog eens naar‘De Dikke en de Dunne’ keken,
maar dan wel op het groot scherm. Nadien aten we
een lekkere taart en natuurlijk dronken we daar
koffie bij. Erik zat tevreden te genieten tussen zijn
twee zussen en daar was het ons om te doen!

Op Driekoningen vierde Erik dit jaar zijn 70ste verjaardag.
Een mooie leeftijd en dat moest gevierd!

WeRd 70!

Van jef fRedeRICkx

We grijpen die logeerdagen aan om onze batterijtjes
even op te laden. Af en toe heb je als gezin rust nodig,
en met zion in huis is dat onmogelijk.

Wanneer zion op Het GielsBos logeert halen we
enerzijds opgelucht adem: ons gezin kan even tot rust
komen, maar anderzijds missen we hem voortdurend
en willen we hem snel terug thuis hebben. Niet
iedereen begrijpt dat dit gevoel zo tegenstrijdig kan
zijn. Andere ouders van bewoners van Het GielsBos
zullen dit zeker begrijpen. “

“zion is
een schat van een
kind, maar hij vraagt heel veel
energie van ons, als gezin. Alle aandacht gaat altijd
naar hem toe, daar kunnen we niet omheen. Wanneer
zion enkele dagen op Het GielsBos kan gaan logeren,
genieten wij volop van de kleine dingen. Iets heel
gewoons, bv. tijdens het weekend rustig opstaan en
samen ontbijten, is voor ons heel bijzonders.

Het is een dubbel gevoel, en we waren ook niet
onmiddellijk voor het idee van zo’n logement te
vinden. Tenslotte is het je kind, en wil je er zo goed
en zo kwaad als je kan zelf voor zorgen. Bij zijn
grootouders kan hij af en toe wel eens terecht, maar
dit wordt stilaan te zwaar voor hen. Een oppas voor
zion vinden is erg moeilijk.

rooS van Bruggen

dat Is VooR ons Iets
Heel bIjzondeRs.

oPStaan en Samen ontBijten,

tijdenS het weekend ruStig

gert van hove
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MaG Ik ook

Iets doen?

GESTRUCTUREERDE VRIJETIJDSBESTEDING IN
DE WONING
Ieder van ons vindt het fijn om bezig te zijn met
dingen die hij graag doet . Voor onze bewoners met
een autismespectrumstoornis is de behoefte nog
groter want wachten vormt dikwijls een probleem.
Aangepaste vrijetijdsbesteding is een rustpunt in een
drukke dag en helpt om de tijd tussen vaste ankerpunten
(slapen, maaltijden...) op een prettige, zinvolle manier in
te vullen.
zo vroeg Merel 3 bv. aan de autiwerking: ‘Kunnen jullie ons
helpen om een plezierig en aangepast tijdverdrijf voor Ralf
te vinden?’. Na overleg met Ralfs ABO (Aandachts-BewonerOpvoeder) start een informeel onderzoek om een beeld te
krijgen van zijn mogelijkheden, interesses en zelfstandigheid.
Ralf krijgt de tijd om rustig te wennen.

HILDE LAUREyS

Een gevarieerd pakket taakjes op maat van Ralf zal het resultaat
zijn. In de woning wordt ondertussen een aangenaam plekje
gezocht om rustig bezig te zijn. Wanneer Ralf er klaar voor is,
starten we. Wees maar zeker dat Ralf het leuk zal vinden !

bIjna €8000
GInG In 2011 naaR IndIa,
seneGal en eGypte
Bij de opstelling van de 8 millenniumdoelstellingen die de
extreme armoede en honger in de wereld wil bestrijden is er te
weinig aandacht voor personen met een handicap.
De werkgroep Gehandicaptenzorg zonder Grenzen wil hier iets
aan doen!
In 2011 schonk deze werkgroep €7.892 aan projecten voor
personen met een handicap in India, Senegal en Egypte.
Ook in 2012 willen we dit herhalen. We rekenen op jouw hulp,
sponsoring of deelname op:
• zaterdag 4 augustus: de 6° Estafette halve marathon,
met afstanden van 400 m tot 7 km.
• zondag 4 november: de 6° Bos en Natuurloop, een vrij
loop tussen 5km en 20 km.
Volg ook de berichten voor de verkoopacties of steun
ons met een gift op rekening:
IBAN: BE02 0010 6932 2340, BIC: GEBABEBB, met
vermelding: ‘Gehandicaptenzorg zonder Grenzen’.

chriS Stellfeld

zo zorg je mee voor een betere wereld voor
personen met een beperking in het zuiden.
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staGe In de

bIjenkoRf

oP 9 en 10 novemBer 2011 werkten 2 groePen Studenten
ergotheraPie van de khk geel een Project uit oP de Bijenkorf.

De eerste dag voerden zij het thema “Showbizz” uit. Het werd een
interessante namiddag waarin de bewoners hun eigen fotokader maakten.
Om deze originele kader te vullen moesten ze natuurlijk met allerlei
verkleedkleren op de foto, wat alle aanwezigen geweldig vonden. Mede
dankzij de individuele aandacht die de deelnemers mochten genieten werd
het project een succes!

Donderdag 10 november werkte een andere groep studenten met onze
bewoners rond hun project ‘genieten door zintuiglijke prikkels’. Met de
broodnodige schorten werkten de deelnemers vlijtig met bloem, water, de
handen en de deegroller. Door tapioca, paneermeel, puddingpoeder enz…
aan het deeg toe te voegen deden de bewoners telkens nieuwe zintuiglijke
ervaringen op. De studenten zorgden voor een aangename sociale interactie
die onze bewoners op prijs stelden.

Na het opruimen en een evaluatie door de ergotherapeuten konden de
studenten tevreden terugkeren. Hun project werd ook in de klas voorgesteld
aan de andere leerlingen.

NANCy BAEyENS
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Wandelen In Het

land Van stIlle WateRs …

anne geenen

We kijken nu al uit naar het volgende wandelkamp
in ’t Pajottenland, het land van Urbanus. zet je
wandelschoenen al maar klaar.

Na al dat gewandel verdienden we wel een
verwennerij, en op donderdagnamiddag vond je ons
her en der in de plaatselijke horeca voor appelgebak
met ijs, pannenkoeken of ander lekkers.

We vergaapten ons aan de grote zeeschepen, op
weg naar Antwerpen. Onze dappere kampgenoten
van Langoor namen zelfs het veer om de andere
Rupeloever te verkennen.

het gielsBos, eind november, op een zonnige maandagmorgen: met 39 dapperen stapten we gepakt en
gezakt op de nieuwe bus die ons naar het kasteel van hingene zou brengen.
We logeerden In het Laathof, het koetsgebouw achter
het statige kasteel. De ganse week verkenden we het
land van stille waters. Meestal trokken we er twee
maal daags op uit, terwijl we ’s middags onze lunch
nuttigden in ons koetsgebouw. Op woensdag stond er
voor iedereen een heuse dagtocht op het programma,
met picknick in het herfstzonnetje.
We hebben gewandeld in het mooie natuurgebied
langs de oude Schelde, over de enorme sluis van het
zeekanaal en langs de Schelde –en Rupeldijken.
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twee nieuwe gezichten oP egel

hoi, ik ben tijl.

sinds 19 december verblij f ik op Egel 5.
samen met mijn ouders, broer en zus woon ik in Merksplas.
Voor ik naar het gielsBos verhuisde, verbleef ik in gent, bij ‘ter heide’.
ik hou van lekker eten, puzzelen, en een dikke knuffel! als het niet te koud is
buiten, ben ik ook altijd te vinden voor een fietstochtje op mijn driewieler of een
wandeling. ik kan ook erg genieten van muziek: de liedjes samson en gert vind
ik geweldig.

Je ziet, ik heb het hier al erg naar mijn zin. als je eens in het gielsBos bent,
kan je me wel eens tegenkomen. Je kan niet naast me kijken want ik ben groot!
Maar in het weekend ben ik er niet, dan geniet ik van de gezelligheid thuis bij
mijn familie.

groetjes! tijl
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nIeuWjaaRsfeest In eGel 4

27 januari 2011 15 u. De deurbel aan de woning van Egel 4 staat niet stil! Lut, Rita, Diane
en Rita, Jan, Tom, Manuel, Harm, Tom verwachten groot bezoek: de mama’s, papa’s,
broers, zaussen en andere geliefden, voor elk wat wils!

21.

tWee oudste MaMa’s

We worden hartelijk verwelkomd. De aanwezigheid van Marij (psycho - pedagogische
dienst), Agnes (woning-coördinator)en Britt (sociale dienst) maakt het plaatje af.
Onze opvoedsters verwennen eenieder met drankjes, een lekker uitgebreid
buffet met dessert en ... de nodige aandacht. De nieuwjaarsgeschenkjes voor onze
lievelingen doen de ronde: heerlijke
geurtjes voor het ochtendtoilet!
Tijdens dit gezellig samenzijn brachten
WE
BRACHTEN
HOMMAGE
we een hommage aan onze 2 oudste
dappere mama’s: Mia (90 jaar!) mama
AAN ONzE
van Jan, en Judith (80 jaar!) moeder van
Diane en Rita. ze werden in de kijker
gezet en prachtig gefotografeerd. ze
MIA (90) EN JUDITH (80).
verdienen ons respect en kregen een
warm applaus.

Onze kinderen beleefden, elk op hun eigen manier, een mooie namiddag! En hun
geliefden keken ernaar en zagen dat het goed was!

Met hartelijk dank aan hun toegewijde opvoedsters.

marianne teerlinck - moeder van manuel
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Hoe moeilijk het ook was afscheid te nemen, we
weten dat dit voor jou beter zo is.

18 decemBer:
Kevin Wuyts, bewoner Schildpad 1

12 decemBer:
Mia Meerten, schoonmoeder van Rit Van Nyen
(begeleidster/opvoedster) en grootmoeder van Ana
Smeulders (jobstudent Ontmoetingscentrum)

3 decemBer:
Stans De Bie, grootmoeder van Nele Belmans
(begeleidster/opvoedster)

29 novemBer:
Eddy Broeckx, schoonbroer van Hilde Debie
(begeleidster/opvoedster)

11 feBruari:
Adriaan Aerts, grootmoeder van Elien Lambrechts
(begeleidster/opvoedster)

8 feBruari:
Margriet Meeusen, moeder van Lut Nuyts (medewerkster
nachtdienst) en Erna Nuyts (begeleidster/opvoedster)

6 feBruari:
Louis Vannueten, vader van Chris Vannueten
(medewerkster nachtdienst)

23 januari:
Jeanne Buyens, moeder van Inge Janssens,
bewoonster Langoor 1

21 januari:
Jan Van den Putte, grootvader van Liesbeth Vangenechten
(begeleidster/opvoedster)

oVeRleden

Kevin, de lege plek tegen de muur in Schildpad 1
voelt nog steeds vreemd aan, maar je zal altijd een
plekje hebben in ons hart.

3 januari:
Maria Van Winckel, moeder van Guy Dengler
(coördinator behandeling)

Gek is het om van de jongste bewoner op onze groep
eerst afscheid te moeten nemen.
Je kwam hier binnen als een goedlachse jongen.
Naarmate de jaren verstreken, kreeg je ziekte je
meer in z’n macht. De vrolijke lach van vroeger
werd meer en meer een pijnlijke grimas.

Bedankt dat we je hebben mogen kennen.
SchildPad 1

5 maart:
Chris Verhoeven, vader van Viviane Verhoeven,
bewoonster Egel 1

5 maart:
Josephina Vermoortel, moeder van Jan Stefens,
bewoner van Egel 3

GeboRen

10 maart:
Lieve Dietens, bewoonster Merel 3.

GetRouWd
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25 feBruari:
VIKTOR, zoontje van Ines Daems
(begeleidster/opvoedster) en Dimitri Laenen

22 januari:
RIK, zoontje van Tinne Lauryssen
(begeleidster/opvoedster) en Sam Marcelis

8 januari:
LOWIE, zoontje van Griet Dierckx
(begeleidster/opvoedster) en Bart Raey maekers

4 decemBer:
BERT, zoontje van Tine Loots
(begeleidster/opvoedster) en Kris Proost

28 novemBer
LUCAS, zoontje van Mieke Sleeckx
(verpleegkundige) en Jeroen Hekker

Graag een seintje aan de
personeelsdienst!

wil je liever niet dat jouw
aankondiging hier verSchijnt?

10 feBruari:
Lieve Loots (begeleidster/opvoedster) en Thierry Pynaert

20 januari:
Werner Van Rooy (medewerker technische dienst) en
Nancy Van Gisbergen

16 decemBer:
Debbie Verhagen (huishoudhulp) en Peter Verelst

20 januari:
Hugo Van der Steen, vader van Jo Van der Steen
(begeleider/opvoeder)

18 januari:
Julia Beyers, moeder van Paula Leenaerts
(medewerkster huishoudelijke dienst)

16 januari:
Rik Fransen, vader van Annick Fransen
(begeleidster/opvoedster)

14 januari:
Anna Fleerackers, moeder van Hilde Renders
(medewerkster huishoudelijke dienst)

11 januari:
Nelly Stoop, schoonmoeder van Lieve Van Bergen
(medewerkster autiklas)

9 januari:
Monique Bleyens, schoonmoeder van Lieve Nevelsteen
(begeleidster/opvoedster)

May peeteRs
nog maar in de vorige editie van dit magazine wuifden we may Peeters uit: na 32 jaar nachtdienst ging ze
welverdiend op pensioen. groot was dan ook onze verbazing en ons verdriet, toen we vernamen dat may
na een korte maar intensieve ziekteperiode, in februari overleden is.
Eén moment …
en alles is veranderd.
We komen terecht in een orkaan van verdriet.
We treuren
en we missen degene die ons verliet.
Het leven zal nooit meer hetzelfde zijn.
Maar May zal altijd in ons hart bestaan.
Zij zal nooit echt weg gaan.
Vele dingen zullen wij in onze herinneringen blijven
beleven.
Ze was met ons verweven.
Het enige wat we nog kunnen is troost putten uit al de
mooie herinneringen
zoals haar laatste nacht in Het GielsBos.
We putten troost uit alles wat we hebben gedeeld.
Ook al is zij veel te vroeg heen gegaan.
Ze zal altijd blijven voort bestaan.
de nachtcollega’S van het gielSBoS

lIeVe dIetens
eveneens in de vorige editie brachten we verslag
uit van de 60ste verjaardag van lieve dietens. Bij
het ter perse gaan van dit boekje vernamen we dat
lieve zachtjes van ons heengegaan is.
Verder van de wereld weg
Elke dag een beetje
Dichter naar de hemel toe
Elke dag een treetje
- Toon Hermans –
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3 maart:
Maria Vanderheyden, grootmoeder Sabine Fontenai,
bewoonster Egel 5

25 feBruari:
Lutgard Cauwenberghs, grootmoeder van Ans Gevers
(ergotherapeute)
28 feBruari:
Eddy Van Bouwel, broer van Dré Van Bouwel (medewerker
technische dienst) en May Van Bouwel (huishoudhulp)

Lieve Kevin

keVIn Wuyts

afScheid

22.

23.

aGenda!

5 apRIl:
PAASFEEST IN DE
SPORTHAL

WedstRIjd!

15 apRIl:
BOSLOOP JOGCLUB OP HET
TERREIN VAN HET GIELSBOS

We vroegen aan alle medewerkers en bewoners van Het GielsBos: zet de
bouwkoorts mee in de verf en toon ons je bouwwerken.
Een keuze maken uit de inzendingen was aartsmoeilijk, maar hier vind je de
drie winnende foto’s, en twee bijna winnende foto’s. PROFICIAT!

18 apRIl, 16 MeI
en 20 junI:
SCHLAGERNAMIDDAG IN HET
ONTMOETINGSCENTRUM

21 apRIl:
ALGEMENE
INFORMATIEVERGADERING OUDERS/
WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGERS
BEWONERS HET GIELSBOS IN HET
ONTMOETINGSCENTRUM

de winnende foto’S kan je ook Bewonderen oP de
tentoonStelling aan het onthaal.

1.

2.

10 MeI:
SOCIALE VERKIEzINGEN IN HET
ONTMOETINGSCENTRUM

12 MeI:
KINDERHAPPENING PERSONEELSVERENIGING
IN HET ONTMOETINGSCENTRUM

16 - 19 MeI:
SPECIAL OLyMPICS IN SERAING

31 MeI en 1 junI:
FINALEDAGEN NEKAREA IN
BRASSCHAAT

1 junI:
PERSONEELSFEEST IN DE TENT
AAN DE BOERDERIJ

13 junI:
BARBECUE IN HET
ONTMOETINGSCENTRUM

26 - 29 junI:
32STE AVONDWANDEL
VIERDAAGSE,
GEORGANISEERD
DOOR WSV
BEEKAKKERS EN
HET GIELSBOS

3.

