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Colofon

Dag beste lezer,

een sprankelend en gezond 2013, ingezet met heel
vrolijke feesten! laten we daar mee beginnen. een
nieuw jaar gaat in. een nieuw jaar met alvast enkele
nieuwigheden.
Het gielsbos is een aparte vzw geworden, de
splitsing met het gouverneur kinsbergen-centrum
is een feit. bij een nieuwe vzw hoort een nieuwe
huisstijl en logo. nieuw maar toch heel herkenbaar.
de veranderingen zijn subtiel omdat we onze goede
werking natuurlijk willen doorzetten. we blijven
immers ‘gedreven door bijzondere mensen’.
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pol, bruno en guy
de directie

we wensen u erg veel leesen kijkplezier.

Fijn dat onze nachtmedewerkers vandaag
in dit nummer in de volle spotlichten
komen.

“Ik zal een keertje bij je komen,
’s nachts als het donker is.
Rustig, veilig en blij…”

lezer, het thema van dit nummer is ‘de nacht’.
de nacht die donker is, vaak stil ook, de nacht die
zorgt voor slaap en rust. behalve voor de stille
duizendpoten van onze nachtteams. zij zorgen er
voor dat onze bewoners comfortabel en veilig
kunnen slapen. of zoals kris de bruyne in 1975
al zong

iets minder subtiel maar even vers van de pers is
het aantreden van onze nieuwe voorzitter, peter
bellens, gedeputeerde welzijn van de provincie. Hij
volgt marc wellens op. een hele grote dankjewel aan
de oude en evenveel succes gewenst aan de nieuwe
leidsman! Het is absoluut niet te onderschatten wat
dit voorzitterschap voor Het giels-bos betekent. we
komen daar in een volgend nummer zeker op terug.
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met dank aan alle bewoners, Familie,
vrijwilligers en medewerkers van Het gielsbos.
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Jef naar de
bokkenhemel
Donderdag 18 oktober was een
trieste dag op de boerderij. Met
pijn in het hart moesten we Jef,
de
onze bok en mascotte van
boerderij, laten inslapen. Hij was
al geruime tijd ziek, en heeft
altijd al wat meer zorgen nodig
gehad.
Toen hij nog klein was mocht hij
zelfs met Leen of Nina mee naar
te
huis om daar de nacht door
brengen in een hondenbench. Zo
.
kreeg hij op tijd zijn papflesjes
Onze Jef heeft een goed leven
e
gehad op de boerderij. Hij volgd
ons overal, snoepte wel eens een
s
koekje af van een bewoner tijden
de
de pauze, en heeft verschillen
kerstmarktjes mogen meemaken.
Ook op de ergo was hij thuis.

We gaan je missen Jef.
Katrien, Leen en Nina
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Mooi Anders
Ik ben moe
zegt ze niet;
maar ze legt haar hoofd
op m’n schouder.

Ik heb honger
zegt ze niet;
maar ze slaat haar vingers
in de richting van haar mond.
Ik heb je lief
zegt ze niet;
maar ze laat
het gewoon merken.
uit “met nieuwe ogen” - ad gooS
een woordeloze dialoog...
maar Zo veelzeggend...
en gelukkig zijn er die
vele lieve mensen rondom mij...
die Zo veel begrijpen...

Marianne Teerlinck
moeder van Manuel Meeus
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Je leest er
alles over
op p. 17!

Project paardrijden

PRETTIGE
FEESTDAGEN!
EEN OPGEWEKT EN
ZORGELOOS 2013,
DAT WENSEN WIJ
U VAN HARTE!

Lees meer over hoe
heerlijk paardrijden bij
Het GielsBos
kan zijn op p. 18.

Bos samen met
Sinds januari 2012 werkt Het Giels
n onderdak op de
vzw De As: twee paarden krege
Het GielsBos als
boerderij, en zowel mensen van
paardrijden.
van De As kunnen hier sindsdien
ties van vzw
Op 13 september kwamen de direc
om dit project te
De As en Het GielsBos samen
we zijn een
evalueren. Iedereen was het eens:
heel mooi verhaal begonnen.

enwerking verder
Enerzijds kon De As hun paard
lijkheden die
zetten en genieten van de moge
rzijds zien we
onze boerderij hen biedt. Ande
rtussen zo’n 50in Het GielsBos dat er onde
kunnen gaan
tal bewoners met regelmaat
paardrijden.
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Besluit?
itief voortgezet.
De samenwerking wordt defin
paarden Wanda
Vzw De As schenkt bovendien
en Alina aan Het GielsBos.
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we starten met onze
eerste ronde, kaFten mee
en op de Fiets

Het akoestiscHe systeem
wordt opgezet
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start ronde 2,
oeps, te snel!

en natuurlijk alles
netjes acHter laten.
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de ‘late’
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alles is zalig rustig

medicatie geven

!

we kijken na wie er allemaal aanwezig is
op Het pavilioen en de bijzonderHeden

de bijzonderHeden
worden doorgegeven
aan de collega die aan de
computer zit

Nacht
in beeld

tHema: als de nacHt valt
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de eerste zorgen
worden toegediend

Wist je dat?
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• mensen van de nacht de
grootste koffieverbruikers zijn
• we ook lekker eten krijgen van
de keuken
• dat die lekkere maaltijden
de nacht zoveel aangenamer
maken
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pFF, tijd voor koFFie

een paar bewoners
moeten een plasje doen.

de laatste meldingen
worden opgescHreven
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16.

19.

en daar
vertrekken
we weer

14.

de laatste ronde

de ‘vroege’s komen aan en
duiden aan op Het bord dat
de overdracHt gebeurd is.

elke toer kijken we door de raampjes oF
de bewoners goed slapen

17.

6u: de eerste bewoners
beginnen al weer wakker
te worden

goeiemorgen!
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tHema: als
ondersteuning
de nacHt valt

Bondgenoten van de nacht
wie Houdt de wacHt?
wanneer de zon zakt, wanneer de maan en de sterren verschijnen, dan komen een
vijftal bondgenoten van de nacht het gielsbos-domein opgereden. Het zijn de dames
en man van de nachtdienst!

• het ’s nachts stillekes is in Het GielsBos
• vleermuizen kunnen opgemerkt worden via
het akoestische systeem
• we wel eens schrikken van nieuwe
(Halloween-)versieringen in een woning
sluiten

?

• we elke nacht minimaal 7 km fietsen,
wandelen, lopen
• als we van de berg fietsen, we meer dan 20
km/u kunnen halen
• we per nacht minstens 250 deuren openen en
sluiten

Wist je dat?

En hopelijk komen alle bewoners uitgeslapen uit bed.

Het akoestische systeem wordt uitgezet

moe, maar vrolijk naar buiten

De dagdiensten komen en wij zingen onze briefing

De vogeltjes in het bos beginnen vrolijk te fluiten

Weg gaan de sterren, de nacht en de maan

De zon en de bewoners hebben hun slaapje gedaan

Met veel zorgen en oneindig veel geduld

Een gans nachtje gevuld

samen zorgen zij ervoor dat de bewoners van Het gielsbos een rustige nacht
tegemoet gaan. een nacht met zoete dromen, met zachte fluisteringen, met lieve zorg
en toegewijde passie, met professionaliteit en een rustige benadering.

het akoestische nachtsysteem wordt in werking
gesteld. is er verbinding met de buitenhuizen in
Beerse? alles moet gecontroleerd worden!
de late diensten van het gielsBos schakelen hun
knoppen om en geleidelijk aan komen de geluids
en bewegingsmeldingen binnen op onze computer.
geluidsmelders in de slaapkamers, in de badkamers
en de polyvalente ruimtes, bewegingsmelders op de
woningen en de gangen van elk paviljoen geven ons
de informatie die wij nodig hebben…
alvorens de dagdiensten naar huis gaan, komen ze
in ons nachtlokaal binnen voor de ‘overdracht’. Zo
weten we waar we op moeten letten.
onze taak begint. Vrolijk en goedgemutst springen
we met z’n vieren op onze fiets, op weg naar onze
bewoners. want hoe graag we ook zouden willen dat
iedereen de ganse nacht slaapt, soms is een beetje
hulp en zorg van ons nodig! als het werk gedaan is
op het eerste paviljoen, splitsen wij ons op en rijden
we verder naar de andere paviljoenen. dit doen we
minstens vier keer per nacht. ondertussen blijft een
collega in het nachtlokaal om de bewoners via het
akoestische systeem in het oog/oor te houden. hij of
zij luistert naar de geluiden die de bewoners maken:
heeft iemand een epileptische aanval, is een bewoner
onrustig? we kijken ook naar de bewegingen op een
woning: loopt iemand rond op de woning, waar zitten
onze collega’s, enz. daarnaast
zetten we een aantal
bewoners in een aparte
cyclus, de uitluistercyclus.
dankzij
dit
systeem
kunnen sommigen beter
opgevolgd worden in
geval van ziekte, een
slaapobservatie, ...
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wie nog vragen heeft,
nodig.
wie eens een kijkje wil
komen nemen: onze deur
staat altijd open… neem gerust contact op met één
van onze verantwoordelijken (ann Van turnhout;
ann.Vanturnhout@hetgielsbos.be of an Vermeiren;
an.Vermeiren@hetgielsbos.be ).

Hoe graag we ook
zouden willen dat
iedereen rustig
doorslaapt, soms is
een helpende hand
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als een bewoner een geluid maakt vangt
deze unit dit op en stuurt het door naar de
computer in het nachtlokaal.

als iemand langs dit toestel loopt, kleurt
de bewegingsmelder rood. tegelijkertijd
krijgen wij een melding op de computer. deze
melders worden op een strategische plaats
geplaatst zodat iedereen die binnen of buiten
gaat wordt opgemerkt.

dit zijn de schakelaars om het het akoestische
nachtsysteem in werking te doen treden. de
late dienst zet de knoppen aan zodat wij de
geluiden en bewegingen binnen krijgen op
de computer. vroege diensten schakelen de
schakelaars terug.

Bedankt Jessy, Marleen, Dorien en
Tine voor deze blik in de nacht!

Een oortje
in het zeil
houden

Het akoestiscHe systeem:
Hoe ziet dat er uit?

de oproepknoppen hangen in de kamers in de
bisschopslaan en de salamanderstraat.
als een bewoner hulp nodig heeft kan hij op
deze knop drukken en sturen wij iemand naar
de woning.

op deze computer komen alle geluids-, en
bewegingsmeldingen en oproepen binnen.
evenals de schakelaars van de woningen.
we kunnen bewoners die extra opgevolgd
moeten worden in de uitluistercyclus zetten.

Wist je dat?

Leven in Het GielsBos
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• we drie keer per jaar het evacueren oefenen
• we dan soms verschieten hoe groot een
bewoner wel niet is.
• we dat niet altijd kunnen inschatten als
iemand zalig in zijn bed ligt

?
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Monsters
onder het bed?

ritsel ritsel, wHiHoe, rrrr, sssHHtt….
wat een geluiden allemaal, en zo donker hier in de
gang op merel.
het ruikt hier ook zo lekker naar koekjes… en naar
chocomelk… wat staat hier in de polyvalente ruimte?
een bed, allemaal spookjes aan het plafond,
vleermuizen tegen de muur…
een grote handpop ligt in bed…
ineens duikt er een mama tevoorschijn met een
andere handpop op haar arm.
de kindjes moeten gaan slapen en zijn bang voor het
grote monster onder bed! Bestaan monsters wel!?
en wat vinden de kinderen onder bed?
Vraag dat maar eens aan de bewoners van merel,
want zij weten het enige echte antwoord!
leen van der kaa

Een nachtje op
kamp met Merel 5
op kamp leer je onze bewoners op een andere
manier kennen. Je bent dag en nacht samen, en dan
zie en hoor je pas wat de nachtdienst hier elke nacht
tegenkomt. Bijvoorbeeld kristof en eddy van merel 5.

Nachtwandelen

niet te verwarren met slaapwandelen

Psst, ik wil je graag iets verklappen…
weet je wat wij doen als de avond is gevallen?
we gaan op stap, zoekend naar het donkerste donker,
waar we zelden andere mensen tegenkomen.

daar schijnen we met de zaklamp, in de bomen,
door de lucht tot aan de sterren. Soms maken
we griezelgeluiden, doen we als spoken ‘boe!’, of
roepen ‘heksig!’ door de nacht. een konijn springt
weg, een vogel schrikt op.

we gaan net zolang door tot we er zelf bang van
worden! hoog tijd om koers te zetten naar de meer
verlichte plaatsen op het domein.

net dat ietsje dichter bij elkaar, zoeken we samen
de weg naar huis. niets zo fijn als thuiskomen op
de woning: jassen in de kast en het stilletjes terug
warm krijgen.

alvorens de gordijnen dicht te trekken,
kijken we toch nog even naar buiten, waar het als
maar donkerder wordt, pikkedonker... Slaapwel!

de mannen van de nacHt
scHildpad 3

Schattenzoekers!

dropping van de personeelsvereniging 23 november

Vrijdagavond, 18u30. 39 deelnemers verzamelen in de Ponyhoeve,
op de grens tussen turnhout en merksplas.
onder die 39 personen zijn verschillende kinderen, de jongste
ongeveer 3 maanden, de oudste bijna 60.

ondertussen wordt nog druk gedacht over de vraag of een
afspanning rond een vierkante weide korter of langer is dan die rond
een rechthoekige weide. Zij die erbij waren weten wel waarover we
het hebben.
het was wederom een geslaagde activiteit.

Bij een warme kop koffie of thee en een stuk cake wordt uitgelegd
hoe de dropping in mekaar zit. kort daarna voert een tractor met
aanhangwagen de groep door de duisternis naar de vertrekplaats.
Per groep een gps met verschillende coördinaten. Bedoeling is
om de weg naar de Ponyhoeve terug te vinden, onderweg enkele
vragen op te lossen en op het einde de 'schat' te vinden.
alle groepen kwamen kort na mekaar veilig en wel terug in de
Ponyhoeve, om er samen nog eentje te drinken.

dus bij deze weten ook wij dat de nachtdiensten hun
handen vol hebben elke nacht! hoedje af!

micHel HuybrecHts

kristofje was op kamp een grote deugniet ’s nachts: hij
kon niet van het lichtknopje afblijven, dat was lachen
geblazen! na enkele uren licht aan en uit knipperen,
moesten we creatief worden: we bouwden een kamp
rond zijn bed. gedaan met knipperen!
eddy was super goed gezind op kamp. ook ’s nachts!
eddy sliep in de kamer naast de begeleiding, dus
wij werden regelmatig gewekt door een leuk liedje,
applaus, een leuk verhaal, of de roep om een tasje
koffie!

evelien belmans
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Jeroen

elke dag passeren hier heel wat mensen. Sommigen blijven wat langer, anderen lopen snel door. wij horen en
zien hier vanalles, maar we vertellen niets verder! we hebben enkele vaste ‘klanten’:

De gang van Egel is niet zomaar een gang. Het is een ontmoetingsplaats, een speelruimte, een feestzaal,
een gezellige verbinding tussen de verschillende woningen. Als de muren van de gang van Egel konden
praten, zouden ze dit vertellen:

Als de muren konden praten

paviljoen in de kijker: egel
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rita smet

ieder heeft zijn zegje kunnen doen en we sluiten de
namiddag af met lekkere taart. het voelt alsof we iets
te vieren hebben! Samen nog even nagenieten en
dromen van het nieuwe dat onderweg is.

een nieuwe leefruimte betekent ook een nieuwe
werkwijze, en biedt meer privacy. het is nog
toekomstmuziek maar samen nadenken is een mooi
begin .

meedromen is een eerste stap… mee kiezen, niet zo
simpel! hoe richten we best de slaapkamer van mijn
zoon, dochter, zus, broer in? er zijn mooie opties :
meer ruimte, of liever een eigen douche, wasbak of
toilet op de kamer? ramen tot op de grond, rolluiken,
wat zal onze keuze zijn ?

19 oktober. er heerst een aangename drukte op egel
4. ouders en familieleden zitten mee rond de tafel
om samen na te denken over de slaapkamers in de
nieuwe woning voor egel 4. flexwonen wil zeggen
dat er individuele keuzes kunnen gemaakt worden
per bewoner.

Keuzes maken voor de toekomst...

al onze zintuigen werden geprikkeld! we mochten
vanalles proeven, ruiken, zien en voelen in voeldozen.
in de sporthal voelden we onze ledematen: we deden
samen oefeningetjes met Janice. Bij hilde kwamen
onze oren aan bod: zij vertelde een prachtig verhaal
en de klankschalen raakten bij alle egelbewoners de
juiste snaar. om onze zintuigwandeling af te sluiten
maakten we nog kennis met contactclown glim iris
en haar vriendje wannes. de namiddag vloog voorbij!
wanneer is de volgende paviljoensactiviteit?

op dinsdag 16 oktober was het zover: met het
hele paviljoen egel vertrokken we voor een
zintuigwandeling.

op een dinsdag in juni hadden we met het hele
paviljoen al eens een buitengewoon leuke namiddag
gehad. dat was voor herhaling vatbaar, en we besloten
in het najaar nog eens zo’n paviljoensactiviteit te
organiseren.

Egels,
verzamelt u!

paviljoen in de kijker: egel

14.

Fiesta!
Maria
werd 50!

de meeste mensen vinden het niet zo fijn om een jaartje ouder te worden. maar maria denkt daar anders over!
Voor maria’s 50ste verjaardag gaven we niet zomaar een feest, maar een heuse Spaanse fiesta! Van de sangria
en paella kregen we de kriebels om onze benen los te gooien. ‘los flamencos’ gaven het voorbeeld, daarna
konden we het zelf proberen, wat hilarische momenten opleverde. we verbrandden heel wat calorieën, dus
mocht de taart aanrukken! met veel tromgeroffel en vuurwerk werd deze aangekondigd. Verrukkelijk!

Blankenbaarge Blankenbaarge!

een dagje later werd maria nog meer verwend: een afspraakje bij de kapper en schoonheidspecialist voor een
geslaagde makeover. dagen later denken we nog aan dit geweldige feest en maria’s verwendag! op naar de 60!
egel 2

Daguitstap naar Nieuwpoort

het beloofde geen nazomerweer te worden, maar
enkele genieters van egel 3 wisten zich wel te
vermaken in ‘Blankenbaarge’.

maar het hoogtepunt van onze week was een
verrassing: willy Sommers kwam optreden!
het was weer een onvergetelijke week, veel te snel
voorbij!

het werd een week met voor ieder wat wils. Jan vond
tramrijden heerlijk, Peter genoot meer van winkelen
en kokkerellen met Sabine, en Patje mocht samen
met Jan in het zwembad van een toch wel erg hoge
wipplank springen.

nog wat wassen, pyjama aan en ons beddekes in.
lekker slapen na zo een gezond dagje zee. ZZzzzz…

egel 3

heel egel 5 trok naar zee, naar nieuwpoort. Van de
zeelucht kregen we ongelooflijke honger, ’t was al
middag. tijd voor een frietje, dat smaakt altijd.
in kleinere groepjes gingen we vervolgens ieder onze
eigen weg. we wandelden over de dijk, speelden op
het strand, en gingen tot aan onze knieën in het zoute
water. nog snel een terrasje en een ijsje meepikken,
want aan de horizon zagen we al een regenbui
hangen. onderweg terug naar gierle plunderden we
onze knapzak, want het was al bijna bedtijd als we
weer in het gielsBos aankwamen.

egel 5
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tijdens de
zwemweek
(12-16 november)
mochten we weer
veel enthousiaste
badgasten begroeten.
we presenteerden een rijk
gevuld programma in het
grote zwembad met onder
meer een heuse waterparty,
pretbad, een aquagym-sessie,
ontbijtzwemmen op rustige
muziek, brevetzwemmen en
nog veel meer! ook in het kleine
zwembad stond het a-team
garant voor leuke, geanimeerde
zwemdagen zodat iedere bewoner
optimaal van deze dagen kon
genieten.
elke aanwezige scoorde punten voor
zijn paviljoen zodat er toch een kleine,
spannende competitie aan verbonden
was. op vrijdagnamiddag werd de week
in stijl afgesloten met een prijsuitreiking
in het oC onder de dansende begeleiding
van de kine!
Bij het organiseren van een zwemweek
komt heel wat kijken het succes van
deze sportieve week danken we aan
heel wat collega’s die met de glimlach
klaarstonden om ons verder te helpen!
een dikke dankJewel aan de mensen
van de technische dienst, het magazijn,
de keuken, de ergo, de animatiedienst,
het a-team, de verpleging, enz.
de talrijke opkomst deed ons veel
deugd, hopelijk hebben jullie er even
hard van genoten.
tot binnen 2 jaar op onze
volgende zwembaddagen!
de kiné

voor de competitieF ingestelde

DE UITSLAG.

curieuzeneuzen:
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Proficiat!

Vos eindigde op de 1e plaats
in het eindtotaal en bij het
meeste baantjes trekken.
Schildpad en Anker waren
winnaar in het meeste aantal
aanwezigheden tijdens onze
zwemactiviteiten.

16.

SPITTER,

SPETTER,
SPATER

’T WAS WEER
FEEST IN’T WATER!

Gebruikersraad: iets voor jou?

wat wordt er allemaal
besproken op een vergadering
van de gebruikersraad ?
een vergadering is een actieve
uitwisseling van informatie tussen
directie van het gielsBos en de
leden van de gebruikersraad. allerlei
onderwerpen komen gestructureerd
aan bod. ook activiteiten vanuit de
gebruikersraad worden besproken.
de vuistregel is wel dat individuele
zaken niet behandeld worden in de
gebruikersraad.

wat is Het ‘bureau’ en Hoe wordt dit
verkozen ?
op maandag 27 mei 2013 vindt de eerste vergadering
van de fris verkozen gebruikersraad plaats. dan
worden de voorzitter, ondervoorzitter, secretaris,
penningmeester en de vertegenwoordiger in de raad
van Bestuur verkozen. Zij vormen samen het bureau.
de leden van het bureau worden gekozen uit en door
de vertegenwoordigers. elke vertegenwoordiger
mag zich kandidaat stellen als lid van het bureau en
heeft één stem per functie in het bureau.

wat is Het belang van
de gebruikersraad ?
de gebruikersraad is de
directe link tussen de
(familie van) bewoners en
de directie, de mensen van
de dagbesteding, het team
behandeling en de sociale
dienst. de gebruikersraad
moet
alle
ingrijpende
veranderingen (bv. in het
huishoudelijk reglement) in
het gielsbos goedkeuren
alvorens ze van kracht
kunnen worden.
een voorbeeld van een advies
van de gebruikersraad is de
verlaging van de maximale
snelheid op het domein van
30 naar 20 km/uur.

na de verkiezingen van 14 oktober: verkiezingen in Het gielsbos om een nieuwe
gebruikersraad samen te stellen. we zetten de meest gestelde vragen over de
gebruikersraad op een rijtje.
wat is een gebruikersraad ?
Je kan ons vergelijken met
een oudervereniging van een
school.
maar
naast
ouders
mogen ook andere verwanten
van bewoners deel uitmaken
van deze raad (broer, zus, oom,
tante, neef, nicht, stiefouder,
voogd, …). Per leefgroep hebben
we één vertegenwoordiger, die
door de andere ouders van die
leefgroep wordt verkozen. deze
vertegenwoordiger is de spreekbuis voor de ganse leefgroep.
we vergaderen ongeveer 5
keer per jaar, en verslagen van
deze
vergaderingen
kunnen
door
iedereen
opgevraagd
en ingekeken worden bij de
Bewonersadministratie.

Hoe kan ik mij kandidaat stellen ?
in de loop van februari krijg je een uitnodiging in de bus
waarmee je jezelf kandidaat kan stellen. nadien krijg je
per bewoner één stembiljet, waarop al de kandidaten
per leefgroep vermeld worden. op dit biljet mag je
jouw stem uitbrengen. de persoon met de meeste
stemmen wordt de vertegenwoordiger. indien er
slechts één kandidaat is, wordt deze automatisch
de vertegenwoordiger en is er geen bijkomende
stemming. Van zodra alle vertegenwoordigers
gekend zijn, worden deze voorgesteld op de jaarlijkse
informatievergadering van de gebruikersraad. deze
zal doorgaan op zaterdag 25 mei 2013.

meer info bij de bewonersadministratie.
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voel je Het kriebelen? stel je dan zeker kandidaat!
cHris krols,
voorzitter
gebruikersraad.

De gebruikersraad in actie:

bomen planten.

17.

18.

Hop Paardje Hop
langoor te paard
dinsdagochtend. de boerderij komt tot leven.
wanneer leen het erf op rijdt wordt ze meteen
begroet door onze twee paarden, wanda en alina. na
een goede borstelbeurt en met netjes uitgekrabde
hoeven mogen onze viervoetige dames zich
klaarzetten voor hun enthousiaste ruiters. Ze zijn er
helemaal klaar voor: vandaag komen enkele bewoners
van langoor 3 en 4 rijden.
Vanuit langoor was er al snel veel interesse voor
deze edele dieren. het vergt wel wat samenwerking
en organisatie om enkele begeleidende handen vrij
te maken voor onze paardminnende bewoners. maar
als je de stralende gezichten van Stien, Sofyan, flor,
kenny en vele anderen ziet, hoog op de rug van alina,
weet je dat het de moeite waard is!

Gewoon
meegedragen
worden op een
paardenrug is al
een hele belevenis.

Paardrijden is een intensieve bezigheid waarbij
zowel paard als ruiter voldoende ondersteuning
moeten krijgen. Voor dit project is onze doelstelling
voorlopig beperkt tot stapvoets meegedragen
worden op een paardenrug. op zich al een hele
beleving voor onze bewoners, maar onze ambitie en
dromen reiken verder. hypotherapie, een huifbed,…
allemaal mogelijkheden die klaar
staan om ontdekt te worden.
nog een hele weg te gaan,
maar met de gebruikelijke inzet
en enthousiasme van onze
medewerkers niet onmogelijk!
Vanuit langoor is één ding alvast
zeker… zij doen mee!
waut nickmans

Dagbesteding: in de schoenen
van onze bewoners.

om een antwoord te bieden op deze vragen
gingen we aan de slag met orBiS: een digitaal
dossier waar het gielsBos al jaren mee werkt
om per team informatie op te slaan en met
elkaar te delen. we smolten de verschillende
bestaande dagbestedingsdossiers samen tot
één gedeeld dagbestedingsdossier, en maakten
het overzichtelijker en makkelijker in gebruik.
hierdoor wordt het een echt werkinstrument
tot methodisch en vraaggericht werken en zijn
ook tijdelijke medewerkers of stagiairs meteen
mee op de hoogte.

marianne wouters

de eerste bevindingen
zijn alvast positief: info
wordt gedeeld op een
efficiëntere
manier,
samenwerking
wordt
makkelijker,
en
onze
bewoners
ondervinden
de voordelen. natuurlijk
kan een computer niet
alles oplossen: we werken
met volle kracht voort
aan grondig overleg en
communicatie.

orbis-dossier dagbesteding
alS Bewoner Van het gielSBoS kriJg Je dageliJkS met heel wat VerSChillende menSen te
maken. geSPreid oVer een week ZiJn dat er, Van dagBeSteding alleen al , heel wat. dat
Vraagt oVerleg en CommuniCatie.
Vandaar stelden we ons de
vraag: ‘hoe kunnen mensen
van dagbesteding makkelijk
met elkaar afstemmen omtrent
inhoud en begeleidingsstijl?
Communiceren
we
naar
elkaar hoe knelpunten werden
aangepakt? hoe ziet de week van
de bewoner er uit: houden we
een overzicht wie wat wanneer
deed met een bewoner?’
enzovoort…
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op 11 september trokken wij
naar ‘Het scHapenHoF’ in
rijkevorsel.
wat een belevenis! Zelfs het
slechte weer hield ons niet
tegen om de boerderij te
verkennen. na een rondleiding
van de schapenboer en een
kennismaking met de verschillende
schapen mochten we ze zelf eten
geven, melken,…

19.

Aanrader!

Salamander 1

tussen de

schapen

het braafste schaap kreeg de grote eer om met ieder van ons te
poseren op de foto. dolle pret! om er zeker van te zijn dat we genoeg
honger zouden hebben maakten we nog een ritje op de huifkar
en deden we allerlei boerderijspelletjes. na de lunch volgde het
hoogtepunt van de dag: een lekker vers schapenijsje!

kortom, een echte aanrader voor jong en oud: van een georganiseerde
groepsuitstap tot doeactiviteiten voor kinderen, met je eigen picknick
of een barbecue… wij willen alvast zeker nog eens terug op bezoek
bij boer Jef en boerin inge.

de bewoners van salamander 1.
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getwijfel
Wordt on
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JULIEN

Soms heb ik het nog wat moeilijk in mijn nieuwe
omgeving, maar dat zal met de tijd wel beteren. Ik
denk dat ik me vlug zal thuis voelen op S4.
Tot we mekaar eens tegenkomen op
Het GielsBos!

Ik ben een echte knuffelbeer en geniet van alle
kleine dingen die op S4 te beleven zijn. Ik ga
graag naar buiten om een wandelingetje te maken,
of naar de boerderij, kijken naar de diertjes. Vooral
de paardjes, daar kan ik niet genoeg van krijgen! Een
uitstapje met de bus, daar kan ik echt van genieten.

Ik ben Julien en woon sinds begin oktober op
Schildpad 4. Ik ben een man van 56 jaar, een
man die nog veel kan!

Hallo,

t vind
2, maar da
n Langoor
jongste va
Veruit de
l niet erg!
ik helemaa
oep,
er op de gr
gemakje hi
g bezig
er op mijn
me gezelli
Ik ben lekk
, of houd
n mij
ekjes of tv rde werk is niet aa
ik kijk bo
ha
. Alles
ntje. Het
lemaal niet
op mijn ee
eft ook he
wel .
ijn plekje
aar dat ho
besteed m
r ik vind m activiteitennieuw maa
is nog heel
uitgewerkt
echte
nog geen
ik ben een
Ik heb
zit niet stil, voedsters een
a maar ik
nieuwe op
programm
plaag mijn
gaan….
deugniet en jken hoe ver ik kan
ki
beetje, eens
…
d vervolgd

n….
dan, Simo
Hier ben ik

20.

Hoi, hier ben ik dan!

Ik ben Flor Mys en ben zes jaar oud.

Sinds 5 november woon ik op langoor 3 en ik heb er
mijn wegje al goed gevonden.
We zijn ondertussen al gaan paardrijden, gaan
zwemmen, gaan wandelen,… Al die actieve dingen zijn
wel iets voor mij. Gelukkig kan ik nadien mij even in de
zetel zetten en rustig een spelletje spelen.

Ik ga elk weekend naar huis waar ik me goed amuseer
met mijn mama, papa en mijn broer Emiel.
Zo, nu weten jullie toch al een beetje wie ik ben.

Hopelijk tot snel,
Flor

Leven in Het GielsBos

21.

22.

JEf (°11/01/1947- † 06/11/2012)
ALS Ik DOOD GA
Als ik dood ga
En ik naast mijn lichaam sta
Dan zal ik rustig blijven wachten
Tot ze me komen halen
De goede geesten van het licht
Want zij zullen me leiden
Naar de eeuwig groene weiden
Als ik doodga
Zal ik helemaal niet bang zijn
Ik zal zelfs heel tevreden zijn
Want ik heb vertrouwen
In wat er komen zal
Niemand loopt verloren
Als hij op weg is naar ’t heelal
Als ik doodga
Dan zal God me vragen
Wat ik met al die mooie dagen
Van m’n leven heb gedaan
Hij zal vragen waar ik zat
Of ik aan hem heb gedacht
Toen ik hem niet nodig had
Als ik doodga
En ik naast mijn lichaam sta
Begint alles van te voren
Want ik word opnieuw geboren
En alles is voltooid
Zal ik nog dikwijls moeten sterven
Maar echt doodgaan doe ik nooit.
(Urbanus)
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En plots was
het de laatste
werkdag van
Marie -Jeanne
een hele tijd geleden kondigde marie -Jeanne aan
dat ze op pensioen zou gaan half 2012. Vanaf toen
was Vos 4 in de ban van pensioen: ‘wanneer ga jij
op pensioen? wie zal jou vervangen? wat ga je dan
doen?’ Vele vragen waarop we nog geen antwoord
hadden. Stilaan kroop de tijd voorruit en wij staken
gewoon ons hoofd in het zand: we wilden er niet aan
denken.
Plots was het dan zover: marie -Jeanne’s laatste
werkdag. met een mooie receptie in het restaurant
wilden we haar onze enorme appreciatie tonen voor
al het werk dat ze de gedurende jaren verzet heeft
in het gielsBos. Bewoners, collega’s, ex-collega’s
waren talrijk aanwezig. opvallend veel lof over
marie-Jeanne: zij was er altijd voor de bewoners,
gedreven, plichtsbewust en niet te vergeten zeer lief.
een collega waarop je kon rekenen, van alles op de
hoogte, energiek en altijd goed gezind.

Marie – Jeanne,
Vos 4 zal niet meer hetzelfde
zijn zonder jou. Geniet van je
pensioen, je kleinkinderen en
je man, maar diep vanbinnen
hopen we dat je nog eens
binnenspringt of iets van je
laat horen. Het ga je goed!
vos 4

Een gesprek
over afscheid

Hoe ervaren bewoners Het overlijden
van een medebewoner?

Johan woonde lange tijd geleden bij ons op Vos 4.
in de zomer van 2012 is hij overleden. dit hield wim
toen heel erg bezig, hij sprak heel veel over Johan.
Vandaar dat wim mee ging groeten. wim maakte
een tekening voor Johan. de enveloppe hebben we
samen mooi versierd. we namen ook een knuffel
mee. wim knielde neer aan de inkom waar kaarsjes
branden en begon te bidden. toen hij ine van de
apotheek zag weende wim heel even, maar ze kon
hem geruststellen.

wim ging naar Johan toe en begon te vertellen:
‘Johan, jij gaat geen pijn meer hebben, jij gaat in
een kist, de begrafenis ondernemer komt je halen,
dan ga je naar de kerk en komen er veel mensen die
jou graag zien. na de mis ga je naar het kerkhof en
dan ga je naar maria en Jezus. Jacky is daar ook.’
Suske vraagt aan Johan: ‘dag Johan, alles goe?’
Vervolgens stelde wim vragen: ‘wat is die stok die
naast Johan ligt?’ Vol bewondering neemt wim
de stok even vast. die stok was voor Johan heel
belangrijk, hij speelde graag met stokken. ‘is die
gitaar van Johan?’ Ja wim, die gitaar was een goeie
vriend van Johan, kijk maar naar die foto waar hij ze
vast heeft.

‘de buik van Johan beweegt niet?’ heel juist wim,
de buik van Johan moet niet meer bewegen, die
mag rusten. wim neemt de knuffelbeer van Johan
even vast en legt deze dan terug bij hem.

heel mooi, intens en ontroerend hoe wim en Suzy
hier mee omgingen.

‘Wanneer is de begrafenis?’ vraagt Wim nog.
Woensdag. ‘Mag ik mee?’ Dat gaan we straks
bespreken met andere collega’s. ‘Ok, afgesproken.’

lieF van eesbeek

deze lijst wordt samengesteld aan de Hand
van gegevens van de personeelsdienst en
aankondigingen bij Het secretariaat.

23.

graag een seintje aan de personeelsdienst!

Wil je liever niet dat jouw
aankondiging hier verschijnt?

Geboren

20 SePtemBer
seppe
zoontje van Cindy wouters (begeleidster/opvoedster)
en Bart Van dijck

24 SePtemBer
jelle
zoontje van nicole Proost (medewerkster nachtdienst)
en koen Siemons

Getrouwd

8 SePtemBer
Sandra nassel (begeleidster/opvoedster)
en Stef Cuyvers

8 SePtemBer
Vanessa Van rompu (begeleidster/opvoedster)
en kim mallants

Overlijdens

19 september
karel Stickens
schoonbroer mark hendrickx
(medewerker technische dienst)

20 september
Paulina willems
grootmoeder nele Van de water (medewerkster PPd)

22 september
Josepha de roover
moeder nicole de houwer (medewerkster geS-team)

13 oktober
Stijn willekens
vader roger willekens, bewoner merel 4

15 oktober
war Broeckx
broer Jacqueline Broeckx
(medewerkster huishoudelijke dienst)

16 oktober
Johan Bierens
schoonbroer es Verelst (begeleidster/opvoedster)

1 november
marieke arts
schoonmoeder van karin goris (begeleidster/opvoedster)
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1 november
françois Van den heuvel
schoonvader van ann Slegers (begeleidster/opvoedster)

6 november
Jef geudens
bewoner merel 5

AGENDA

1 werelddag
magda geudens is de oprichtster van het project in egypte dat steun ontvangt van de
werkgroep ‘gehandicaptenzorg zonder grenzen’. Zij volgde op 5 oktober de 1-werelddag.
achteraf stuurde ze een briefje aan Chris Stellfeld:
Beste Chris
Proficiat met de geslaagde '1-werelddag'. Ik kreeg
een goed beeld van wat 'Gehandicaptenzorg
Zonder Grenzen' al verwezenlijkt heeft, maar
er is veel meer dat niet in woorden
en beelden kan gevat worden.
Bijvoorbeeld de enorme opluchting
van de ouders in Egypte die eindelijk
op begrip kunnen rekenen in een
cultuur die een handicap ziet als een
straf van God.

16 JANUARI,
20 FEBRUARI
EN 20 MAART:

muZieknamiddag in het
ontmoetingSCentrum

24 JANUARI:
nieuwJaarSreCePtie in ontmoetingSCentrum

7 FEBRUARI:
CarnaValBal in het
ontmoetingSCentrum

6 MAART:
VriJwilligerSfeeSt in het
ontmoetingSCentrum

14 MAART:
herdenking oVerleden
BewonerS het gielSBoS
in het ontmoetingSCentrum

16 MAART:
VriendenfeeSt
PaVilJoen
VoS in het
ontmoetingSCentrum

28 MAART:
PaaSfeeSt in de
SPorthal.

1

Ik bewonderde jullie begeleiders
die kosten noch moeite spaarden
om de bewoners te stimuleren bij
de activiteiten.
Ze hebben heel enthousiast de activiteiten voorbereid. Ik moet
toegeven dat ik in de 'Indische tempel' een krop in de keel kreeg bij
het wegdeinend geluid van de klankschalen en bij het ingetogen
wachten op de volgende klanken. Ik vond het ook bijzonder dat veel
collega's voor een dessertje en informatie naar het OC kwamen.
Bedankt voor deze mooie dag, en ook dankjewel aan al degenen die u
daarbij geholpen hebben.
Magda
micHel HuybrecHts

