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Pol, GUy En brUno
dE dirEctiE

Het thema van dit nummer is ‘privacy’, dat is een Engels
woord dat we volgens het echte Oxford English met
zijn allen voortdurend fout uitspreken. Inderdaad, de
juiste uitspraak –in het Engels- is ‘privvassie’ (fonetisch:
pr v si) met de ‘i’ van ‘inkt’ en niet ‘praaivassie’
(pr v si) met de ‘aai’ van ‘vlaai’. Dat heb je natuurlijk met
al die Engelse termen, tot zover de taalraadsman.
Belangrijker is wat we er onder verstaan, en vooral wat
we er mee doen. De Dikke van Dale zegt: ‘Wat is privacy?’
Dat is een toestand waarin een mens er zeker van is
dat zonder zijn toestemming zo weinig mogelijk andere
mensen zich op zijn terrein zullen begeven. Dat is pas een
stelling én een opdracht!
We zijn daar in Het GielsBos nogal mee bezig, letterlijk
en figuurlijk, in kleine en in grote dingen. Je leest er alles
over op p. 6 tot 9, en hopelijk doet het je af en toe ook
even nadenken, met de glimlach.
Met veel plezier zetten we ‘Klaverveld’ deze keer in de
kijker, ons woonerf dat in het voorjaar een nieuwe naam
én twee nieuwe woningen kreeg.
Je leest nog veel meer in dit nummer, zoals altijd met
veel enthousiasme voor u geschreven, gefotografeerd,
getekend
en geboetseerd door een hele rits
vrijwilligers, ouders, cliënten en medewerkers. Heel
veel dankjewel en merci daarvoor.
En meteen ook aan ieder van jullie een heel fijne
kerst met een groot stuk waarachtige vrede, en
een bijzonder boeiend en warmmenselijk 2015
gewenst. Dat het voor ieder van ons écht en
werkelijk goed genoeg mag zijn!
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kortE bEricHtEn

Visie

Je hebt nog
2 visie-waarden
van ons te goed!
Lees verder op
pagina 14

Het lokaal dienstencentrum in Tielen wordt geopend
op 6 januari 2015. In de lokalen van ’t Margrietje,
Kerkstraat 3, zullen dan elke dinsdag van 11 tot 16
uur inwoners welkom zijn die behoefte hebben aan
gezelschap. Later zal het LDC ook op vrijdag open
zijn. ’s Middags kan men er een warme maaltijd
kopen, in de namiddagen zijn er cursussen en
ontspanningsactiviteiten. Gebruikers van ’t Margrietje
zorgen samen met een vrijwilliger van de gemeente
Kasterlee voor onthaal en catering. Ook in Lichtaart
en Kasterlee gaat er een LDC open. Gebruikers van ’t
Margrietje zullen de gemeente een handje toesteken
in het LDC van Lichtaart.

Opening Lokaal
Dienstencentrum
Tielen

15

maart
...gooit Het
GielsBos
haar deuren
open tijdens
dag Van de zorg.
Ook jij bent van 10 tot 17u
van harte welkom om een
uitgebreide blik achter de
schermen te komen nemen.
Het wordt een bruisende
dag, vol rondleidingen, workshops,
infosessies, maar ook lekkers!
Welkom!

6

januari ...nodigen onze medewerkers van
dramuda je van harte uit: Vrij Podium,
een creatief concert met acts van
bewoners.
Iedereen die wil mag iets brengen: een lied, kunstje,
toneel, dans, verhaal vertellen, iets laten zien…
Wil jij samen met een bewoner iets brengen?
Stuur snel een mailtje naar dramuda@hetgielsbos.be
Ontmoetingscentrum 14 – 14u30 en 15u45 – 15u15

Noteer alvast in je agenda

Masterplan
Wonen:
Fase 2 in zicht!

De raad van bestuur heeft de werken voor fase 2 van
het Masterplan Wonen toegewezen. Op 24 november
kwamen directie, architecten en aannemers samen
om de start van de werken te bespreken. Het nieuwe
woonerf Bosheuvel telt 5 woningen. De werken
vangen op 19 januari aan en zullen iets meer dan een
jaar in beslag nemen. Als alles volgens plan verloopt
kunnen begin 2016, 44 bewoners hun intrek kunnen
nemen in de nieuwe woningen.
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Alle medewerkers en bewoners van Het GielsBos wensen u van harte

Fijne feestdagen.

Het GielsBos
en Rolmobiel
samen op weg naar
betere mobiliteit.

onze bewoners wettelijk bepaalde
rechten hebben?

Onder impuls van de zorgvernieuwing zijn we steeds op zoek naar meer doen met dezelfde middelen. Door de
wagenparken van Rolmobiel en Het GielsBos ter beschikking te stellen van mekaar slagen we er in om zonder
bijkomende kosten samen veel meer antwoorden te vinden op vragen naar aangepast vervoer. Delen betekent
ook goed afstemmen, en dat hebben we er graag voor over als je daar mensen mee uit de nood kan helpen.
Met dit project mogen we met trots stellen dat we pioniers zijn. Het model voor deze samenwerking is uniek
in Vlaanderen en kan hopelijk vele anderen inspireren om dezelfde weg op te gaan.
Meer info: waut.nickmans@hetgielsbos.be

Wist je dat...

Recht op respect
voor het gezinsleven

Werner geniet zichtbaar van zijn feest op
Het GielsBos. Hij wordt omgeven door zijn mama
en papa, zus en schoonbroer, nicht en neef!

Ook al leeft een cliënt hier gescheiden van zijn familie, toch heeft hij/zij recht op informatie over zijn familie.
Er mag ten alle tijde een persoonlijk en rechtstreeks contact van de familie zijn met de cliënt.
In
Het GielsBos
vinden we
enop
contacten
met familie zeer belangrijk. Daarom zijn ze steeds meer dan
Werner
geniet zichtbaar
vanfamilie,
zijn feest
het GielsBos.
welkom!
Hij wordt omgeven door zijn mama en papa, zus en
schoonbroer, nicht en neef!
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Wat mogen anderen
over mij weten?

tHEma: PriVacy

Wie mag mijn kamer
gebruiken en voor
wat?
Wie mag mijn
persoonlijke spullen
gebruiken?

Een beetje privacy,
alsjeblieft
Hoe moet mijn kamer
ingericht worden?

Wie mag mijn brieven
of mails lezen?

‘van dale’,
Wie mag mij
het grote woordenboek
knuffelen?
van de nederlandse taal, omschrijft het
woord ‘privacy’ als een toestand waarin een
mens er zeker van is dat zo weinig mogelijk andere
mensen zich zonder zijn toestemming op zijn terrein
zullen begeven. Het lijkt vanzelfsprekend maar is dat
in de praktijk veel minder. dit ervaren we iedere
dag. Het is dan ook niet toevallig dat er een
wet op de privacy bestaat.

Waar kan ik ongestoord
alleen of met anderen
vertoeven?

[Waar de ene niet aan tilt, kan door een ander als een schending ervaren worden..]
Iedereen heeft recht op en nood aan privacy. Niemand vindt het fijn dat iedereen alles over hen weet of te weten
kan komen. Sommige dingen houd je liever voor jezelf, en wat je in je privéleven doet, gaat weinig mensen
aan. Voor onze cliënten is dat niet anders. We kunnen het belang van dit recht niet genoeg beklemtonen: Het
GielsBos vond het belangrijk genoeg om haar richtlijnen in een beleidsnota te gieten.

van de persoonlijke levenssfeer, de
persoonlijke ruimte, de menselijke
waardigheid, de lichamelijke integriteit, de
persoonlijke informatie, de eigendom.

bEscHErminG

Maar hoe maak je een beleidsnota over iets dat voor iedereen verschillend is? Waar de ene niet aan tilt, kan
door een ander als een schending ervaren worden. Privacy is ook zodanig veelzijdig dat niet alle facetten in een
beleidsnota te vatten zijn! Sleutelwoorden op vlak van privacy zijn ‘respect’ en ‘bescherming’.

rEsPEct
voor de keuzes die een cliënt maakt,
de relaties die hij aangaat, de eigen
waarden en normen.
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De mensen die borg staan voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze cliënten zijn onze
medewerkers. Van iedere medewerker wordt in zijn dagelijks functioneren verwacht dat hij handelt naar
specifieke waarden als respect, eigenheid, integriteit en gelijkwaardigheid. Dat hij discreet is in de uitwisseling
van informatie over de cliënt.

Dat hij iedere cliënt als een uniek individu beschouwt en respecteert in de keuzes die hij maakt en de grenzen
die hij aangeeft. Dat hij op een gelijkwaardige basis omgaat met de cliënt. Dat hij een voorbeeldfunctie vervult
en beschikt over een hoge mate van zelfreflectie. Hij moet zich als het ware voortdurend de vraag stellen: ‘Wat
zou ik zelf willen als ik in de schoenen van mijn cliënt zou staan?’
Marc Laenen

Privacy versus solidariteit

ADEMRUIMTE VOOR GEZINNEN ONDER DRUK.

Hoe hoog we privacy ook in ons vaandel dragen, toch rekenen we in sommige situaties ook op de solidariteit
van onze bewoners en hun netwerk ten aanzien van andere personen met een beperking.

Regelmatig krijgen we in Het GielsBos vragen van mensen om een korte tijd te mogen komen logeren. Vaak
gaat het om mensen die verder geen aanbod hebben en om gezinnen waarvoor de continue zorg zeer zwaar
weegt. Als de zorg even uit handen kan gegeven worden, en de logé kan genieten van een korte ‘vakantie’, is
dat een enorme meerwaarde voor beide partijen.

Omdat we niet over logeerkamers beschikken, stellen we hiertoe regelmatig een kamer van een bewoner
die tijdelijk niet aanwezig is ter beschikking. We zijn ons ervan bewust dat we dan in de privé-ruimte van die
bewoner komen. Zijn persoonlijke spulletjes worden tijdelijk opzij gezet, maar wanneer de bewoner terugkomt,
vindt hij zijn kamer als onaangeroerd terug.

Op deze manier zijn we solidair, helpen we samen met onze bewoners en hun netwerk ook mensen die niet
in Het GielsBos wonen, en geven we samen gezinnen die onder druk staan af en toe wat ademruimte. Want
iedereen met een kind dat in Het GielsBos woont, herinnert zich de moeilijke periode die hier vaak aan vooraf
ging…
Ria Van Hooijdonk
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tHEma: PriVacy

Een dossier met
discretie
recht op een dossier
Iedere cliënt van Het GielsBos heeft recht
op een dossier dat door ons zorgvuldig
wordt bijgehouden en veilig bewaard. In zo’n
dossier wordt informatie opgeslagen die
medewerkers nodig hebben om goede zorg
en ondersteuning te bieden. En omdat we met
veel zijn, ook om informatie uit te wisselen en
zo goed samen te werken.
Privacy respecteren
Het individuele dossier beheren we met het
programma ‘ORBIS-DOSSIER’, ontwikkeld door
vzw SOFTWEL. Dit programma heeft een specifieke
beveiliging, die bepaalt wie welke informatie
mag zien. Medewerkers die een vertrouwensband
hebben met cliënten zijn gebonden door het gedeeld
of gezamenlijk beroepsgeheim en mogen, in het
belang van de cliënt, informatie uitwisselen die
relevant en noodzakelijk is voor de uitoefening van
hun job. ORBIS-DOSSIER helpt hen hierbij. Maar zij
mogen deze informatie niet verder verspreiden.
Ook administratief medewerkers moeten zorgvuldig
omgaan met de persoonlijke gegevens waarmee ze
werken (discretieplicht).
toegangsrecht
Een cliënt heeft steeds recht op toegang tot de
informatie die hij zelf aan ons verstrekt heeft én tot
de gegevens die we over hem bewaren. En hij heeft
het recht op verbetering van persoonsgegevens. Als
de cliënt dit recht zelf niet kan uitoefenen, kan de
vertegenwoordiger en/of de vertrouwenspersoon
dit voor hem doen.
Aan de effectieve uitoefening van deze rechten
zijn een aantal voorwaarden verbonden of
beperkingen opgelegd. Een samenvatting van de
(complexe) wetgeving hierover kan je zelf nalezen
in het document ‘2002-005 Toegangsrecht
individueel dossier’ (zie www.hetgielsbos.be >
aanbod > kwaliteit en innovatie).
Heb je een vraag over privacy of toegangsrechten?
Stel ze dan aan onze sociale dienst. Zij coördineren
het toegangsrecht tot het individueel dossier.
Luc Vanherck
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Privacy en
beeldmateriaal
Er gaat geen dag voorbij zonder gelegenheid om
een camera of smartphone boven te halen: zoveel
herinneringen om te koesteren, maar ook beelden
om aan de buitenwereld te tonen of gedragingen om
te bestuderen.
Vele toepassingen, maar toch slechts één gouden
regel: we streven er steeds naar om cliënten én
medewerkers in beeld te brengen met een groot
respect voor hun waardigheid. Tenslotte wil toch
niemand slecht op de foto staan, of in zijn nachthemd
gefilmd worden?
Voor observaties met een pedagogisch doeleinde
maken we een uitzondering: als we filmen om
gedragingen te observeren, om zo tot nieuwe
inzichten te komen, wordt echt alles in beeld gebracht.
Deze beelden worden met veel discretie genomen,
en in heel beperkte kring bekeken.
Voor alle andere toepassingen krijgen onze cliënten
de keuze of Het GielsBos gebruik mag maken van
beeldmateriaal waar hij of zij op afgebeeld staat. De
meesten gaan zonder problemen akkoord met de
verspreiding van audiovisueel materiaal. En terecht,
want ieder beeld dat getoond wordt, zij het intern of
extern (bv. op onze website of publicaties) wordt aan
een strenge controle onderworpen door onze audiovisuele dienst. En zij die toch het zekere voor het
onzeker nemen en liever géén toestemming geven:
als haviken scannen we iedere foto om te zorgen dat
die wens gerespecteerd wordt.
Marianne Wouters

Ik moest kloppen want de bel doet het niet...
of toch wel?

Voor een schuifdeur staan en niet binnen kunnen. Het
overkwam in het begin vele bezoekers aan de woningen
van Rozendries. Wat nu gedaan!? Al snel kwam toen bij alle
woningen van Rozendries naast de schuifdeur volgende
melding te staan: “Hier op de bel duwen”.

Waarom gaat de schuifdeur niet gewoon open als er iemand
voor staat? Omwille van de privacy van onze bewoners,
en om de eenvoudige reden dat bezoekers niet plots
onaangekondigd binnen staan op een woning. Bij de meeste
mensen thuis bel je ook eerst aan, alvorens je binnen kan
gaan. Enkel naaste familieleden en goede vrienden komen
al eens langs de achterdeur en zonder bellen binnen,
maar vaak worden zij dan ook wel verwacht.

In het begin was er hier wat discussie rond, wie krijgt
een sleutel en wie niet? Uiteindelijk werd dan beslist
dat enkel het personeel van de groep een sleutel
krijgt en therapeuten mogen enkel een sleutel
gebruiken indien zij een van de bewoners bij
zich hebben. Zij functioneren dan tenslotte als
de verlengde arm van onze bewoners en die
moet vrij binnen kunnen in zijn/haar eigen
huis.

Dorien Hulselmans

Leo Pollet woont op Rozendries 1 en heeft zich
ontplooit tot portier. Hij zit steevast in zijn zetel
voor het raam, te wachten tot er een bezoeker
langskomt. Deze wordt onthaald door luid geroep en
een opgestoken hand. Wanneer de bezoeker aanbelt,
springt Leo uit zijn zetel om de deur open te doen van
de woonkamer. Van een warm onthaal gesproken!
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Klaverveld in de kijker
Eerst was er anker 1 en 2,
knus gelegen tussen Egel en schildpad,
in het groen. toen gingen de graafmachines en
metselaars aan het werk, en een jaar later was daar
klaverveld. anker 1 en 2 werden klaverveld 1 en 2. de
leefgroep schildpad 3 verhuisde naar hun nieuwe stekje
in klaverveld 3, en het voormalige langoor 3 nam zijn
intrede in klaverveld 4. Een bont allegaartje, dat
mekaar al snel goed kon vinden.
dat, en andere klaverveld-verhalen
lees je hier…

Tok, tok, tok,..
wat vind je van ons kippenhok?
Veel bewoners van klaverveld zijn liever
buiten dan binnen: reden voor een creatief
samenwerkingsproject. de begeleidsters van
klaverveld 3 kwamen met een origineel idee op de
proppen.
Wat had je gedacht van een kippenren op de
rotonde van Klaverveld? Zo slaan we meerdere
vliegen in één klap: contact met dieren is altijd
een hit, een nuttige bezigheid in de buitenlucht
eveneens, en bovendien brengt het de bewoners
én begeleiders van Klaverveld dichter bij elkaar.
Zo gezegd zo gedaan.
De bewoners van Klaverveld nemen een beurtrol
op om de vier kippen te verzorgen: telkens een
moment van puur plezier.

Leven in Het GielsBos

Bovendien leverde het kippenproject een heuse
prijs op voor de bewoners van Klaverveld 3. Ronald
(bewoner van Salamander 2) had namelijk samen
met zijn begeleiders een wedstrijd uitgeschreven:
wie graag de nieuwe eigenaar van zijn oude tandem
wilde worden, mocht een projectje voorstellen. Enige
vereiste was dat Ronald er plezier aan zou beleven.
Klaverveld 3 reageerde met het aanbod dat Ronald
kippenpeter zou mogen worden, en bovendien
beloofden zij dat, indien er een haan zou komen, hij
de naam Ronald zou dragen. Er kwam geen haan,
maar de kippen waren voor Ronald genoeg om zijn
tandem naar Klaverveld te laten verhuizen.

Fietsen is niet vervuilend, het is gezond!
Overal rijden wij met ons fietske rond.
Door weer en wind gereden,
blijven wij fit in lijf en leden.

Bij deze willen wij Ronald van harte bedanken,
zowel voor zijn tandemfiets als voor zijn plechtige
inhuldiging van ons kippenhok.
Bedankt Ronald!
Melani Van der Velde (Klaverveld 3)
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Klavertje 4:
meer dan een
nieuw huis.

En dan was het zover. De dag dat we verhuisden. Een
hele stap in het onbekende. We waren in ieder geval
heel enthousiast over hoe mooi het is. We verhuisden
één voor één. De bewoners kregen rustig de tijd om
zich te installeren. Een ouder en zoon hadden zelfs een
welkomstdrankje en hapjes voorzien! We brachten
een officiële toast op de nieuwe woning: opdat we
ons hier snel thuis zouden voelen.
Vroeger, bij de opname van hun kind, vertelden ouders
ons wel eens dat Langoor 3 een donkere woning was.
Wij waren die omgeving al jaren gewoon dus zagen
we dat niet meer. Nu ontdekten we plots wat ze
bedoelden. Al die ramen in onze nieuwe woonst, de
zon die lente-gewijs binnenschijnt, de patio, het zicht
op de bomen in volle bloei. We zijn tevreden.
We missen onze oude buren van Langoor nog
wel eens: de speelstraat waar je wel altijd iemand
tegenkwam, een klapke kon doen of gewoon een
goeie dag zeggen. Hier zit je wat meer afgezonderd
maar gelukkig hebben we ook hier goeie buren. En

Leven in Het GielsBos

die samenwerking verloopt vlot. In het begin kenden
we elkaar niet goed. Maar ik vond het een goede zet
om ons tijdens het personeelsfeest samen aan tafel
te zetten. De kennismaking was hartelijk en er werd
veel gegrapt en gelachen. Zo kenden we elkaar snel.
Het verbeterde de samenwerking. Zo ‘babysitten’ we
bij elkaar en staan we klaar voor elkaar waar nodig.
Bijvoorbeeld als we op Klaverveld 4 een late alleen
hebben gaat Klaverveld 3 Kyle halen van de schoolbus.
We zijn ook al samen op uitstap geweest naar een
subtropisch zwembad om de kosten te delen.
Maar de samenwerking gaat breder. Zo komt één
keer per maand de huifkar. Geen enkele groep kan
deze volledig vullen. Maar het wordt interessant als
elke groep een paar bewoners afvaardigt om zo een
huifkar te vullen met bewoners van iedere Klaverveld
groep. Gek hoe snel we dit vanzelfsprekend zijn gaan
vinden. Het bewijst dat goed samenwerken loont. En
best gezellig is!
Gert Van Hove (Klaverveld 4)

Balletje rollen
met Koen en
François

op 24 oktober zijn wij een balleke gaan gooien in
de buulse bowling.

We hadden er echt wel zin in want dit was superlang
geleden. Onze begeleiders Ann en Jeroen vergezelden
ons. Want hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

Net voor de middag vertrokken we, want een
uitstap is pas écht geslaagd als we ergens een hapje
kunnen gaan eten. We hadden op voorhand niet
echt afgesproken waar, we lieten ons leiden door
onze goesting. Uiteindelijk hebben we gekozen om
in de Buulse bowling zelf iets te gaan eten. Dat was
eigenlijk wel gemakkelijk, zo moesten we geen 2x uit
de bus. En vooral… je kan er gewoon heel lekker eten!

Nadat we onze buik goed gevuld hadden en het maagen darmstelsel zijn werk had gedaan, verhuisden we
naar de bowlingzaal. Eens alles in gereedheid was
gebracht (de goten werden dicht gezet en het stel
om onze bal in te leggen geplaatst) gingen we tot
actie over! We hadden duidelijk een begenadigde dag
getroffen. Met een puntentotaal om van te duizelen!

De hongerigen gespijsd, de dorstigen gelaafd, de
ballen gegooid… het was tijd om terug te keren naar
Het GielsBos. Eén ding staat vast: dit gaan we nog
eens doen!

Groeten
Koen en François
(Bewoners Klaverveld 1)

Davy verjaart:
bel de politie!

Een verjaardagsuitstap mag toch al eens iets meer zijn. En
daarom mocht ik op bezoek bij de politie. Ik zag het meteen
zitten: ik mocht vingerafdrukken nemen, werd in de
boeien geslagen en zelfs in een cel gestoken. Dit was
net echt. Maar de leukste ervaring was meerijden met
de combi. Ik mocht een auto uitkiezen en weg waren
we. Natuurlijk wel met de zwaailichten en sirenes op,
zoals dat hoort.

Deze verjaardag zal me nog lang bijblijven want
niet iedereen mag zomaar op bezoek bij de
politie. Dit is alleen maar weggelegd voor stoere
mannen zoals ik.

Davy (Bewoner Klaverveld 2)
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Visie op Het GielsBos

3

2

1

OPEN – We houden een open blik.

INCLUSIEF – We schakelen iedereen in.

INTEGER – We kunnen op elkaar bouwen.

CLIENTGESTUURD – We beginnen … met luisteren.

Zoals beloofd in de vorige editie, heb je de twee laatste waarden van ons tegoed!
We zetten ze nog even op een rijtje voor je:

4
En tenslotte

5

6

Roos Van Bruggen

Niet te vergeten, de slagzin van onze missie:
“Altijd staat maximale levenskwaliteit van onze
cliënt centraal.” Onze visie is doordrongen
van dit motto, en dat zal je in het voorjaar van
2015 ook lezen in ons jaarverslag, dat volledig
in het teken van de visie zal staan.
Wil je de volledige visie nog eens nalezen: bekijk
het rustig op onze website www.hetgielsbos.
be, of geef een seintje aan info@hetgielsbos.be of
014 60 12 11.

Professioneel – We doen het elke dag beter.
Om kwaliteit te bieden, richten zowel onze
medewerkers als de organisatie regelmatig een blik
naar binnen: wat doen we goed, wat kan beter, en wat
kunnen we aanpakken om het elke dag nóg beter te
doen? Dit kan gaan van het bewust verdiepen van
de relatie met een cliënt enerzijds, tot zorgvuldige
feedback naar elkaar en vorming anderzijds, en
een consequente zelfevaluatie en evenwichtig
jaarplan op vlak van de organisatie.

PARTICIPATIEF – We maken het samen waar.
Participatief: een woord met veel lagen. Wil
het zeggen dat iedereen bij alles betrokken is,
dat iedere medewerkers, ouder, cliënt overal
een duitje in het zakje moet kunnen doen? Zover gaan
we niet, maar we streven wel naar genoeg contacten,
inspraak en betrokkenheid om enerzijds te zorgen dat
alle betrokken partijen zich werkelijk gehoord voelen, en
anderzijds geen tijd en energie te investeren in overbodig
overleg. Zo werken we samen, leven we samen, en maken we
grootse dingen waar.
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Wim Luca

En, niet te vergeten, de shows! Met onze favoriete
artiesten:
Ive Rénaarts, Kurt Crabbé, Marc Deckx, Chris B, Jenny
J, Clown Tommy en Laura Omloop
Twee avonden mochten we genieten van een
bruisende avond waar zingen en dansen centraal
stonden.
Het weer was doorgaans goed, we konden in ons
zwempak aan het zwembad liggen zonder te
bibberen. En de zonnecrème werd overvloedig
gesmeerd. Tussendoor twee fikse regenbuien en een
korte, maar krachtige hagelstorm hielpen ons om
even af te koelen.
Ook de terugreis verliep vlot, we kregen dankzij onze
goede vriend Walter zelfs nog een extra maaltijd
terwijl we op de bus wachtten. Moe maar voldaan
kwamen we in de nacht van 1 november omstreeks
vier uur in Poederlee aan en kropen zo snel mogelijk
tot zondagmiddag in ons bed.
Het was een gezellige en ontspannen reis en we
hebben er allemaal van genoten!

Tunesië: hier komen we!

Op zaterdag 25 oktober spraken
de bewoners en begeleiding van
’t Margrietje ’s namiddags af aan café “De
Kroon” te Poederlee bij onze vriend Ive Rénaarts.
Daar werden we opgehaald door de bus die ons naar
de luchthaven zou brengen. Caroline, Cis, Erik, Karin,
Liesje en Roger uit Tielen en Jan en Liesbeth uit Lille
stonden enthousiast klaar. Britt, Elly, Heidi en Wim
waren ook van de partij. De busrit en het inchecken
verliepen vlot en om zeven uur ’s avonds hingen we in
de lucht.
Rond tien uur kwamen we aan in het hotel en kregen
we nog een hapje te eten. Niet alle kamers waren
in orde, maar gelukkig werd dat de volgende dag
opgelost door onze reisbegeleider Walter. Hij was
een echte steun tijdens deze vakantie. Het ontbijt
was overvloedig en sommigen onder ons zaten al
om zeven uur met de benen onder tafel. Anderen
sliepen liever uit en gebruikten het middagmaal als
ontbijt. Het dagprogramma was afwisselend, maar
ontspannen:
• Zonnen
• Zwemmen
• Een praatje maken met onze reisgenoten
• Woordzoekers oplossen
• Gezelschapsspelletjes spelen
• Petanque spelen
• Aquagymmen
Er waren ook wat uitstapjes gepland:
• Een voormiddag op zee met een piratenschip (met
een vers gevangen visje als middagmaal en een
zwemtochtje in de zee.)
• De winkels en het haventje van Port El Kantaoui
verkennen, met een fris drankje op een gezellig
terras.
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Op wandelvakantie

De Bisschopslaan
trekt er op uit.
Mark ging onder het afdak voelen
Of we niet zouden wegspoelen
Omwille van het slijk
Gingen we nu maar door de wijk
We volgden de fietsknooppunten
En hielden ons hart vast met Hans z’n rij-stunten
Zo belandden we in Vucht
Voor Bert een lange zucht.
Raoul zag ineens de foor
En plots ging hij er van door

Een verkennende tocht in het bos
Verliep ‘total loss’
We belandden in een slijkspoor
Het was echt, echt goor.
Agnes ging onderuit,
Onze schoenen zagen er niet uit
Maar die van Jan en Bert bleven kraaknet
Dat ging echt boven onze pet
En met de spuit in de hand,
Werden de rolstoelen proper, band per band.

Hans, agnes, mark, bert, raoul,
ronald, nele, koen, ann, Jan,
luc, ivo & Peter trokken hun
wandelschoenen en –wielen aan.

Met z’n 20 naar de jeugdherberg in Maldegem
Om ons 10-jarig bestaan te vieren, zijn we voor
één keer met de twee groepen samen op vakantie
geweest.
Het weer hadden we mee, op één druilerige
voormiddag na. Maar dat kon onze sfeer niet
drukken, zodat het een keitoffe vakantie werd die zo
voorbij vloog!
Elke dag hebben we ons in groepen verdeeld zodat
ieder kon doen wat hij graag deed.
Ronald bestudeerde de kaart
Zo wandelden we langs de vaart.
Ons Anneke zegt tegen koffie nooit nee
Dus moesten we regelmatig mee op café
Onderweg ging Agnes dringend achter een boom
En in’t volgende café hing Hans vol room
Koentje huppelde weer graag en vlug
Zo zag hij natuurlijk z’n Samson snel terug
Nele plukte onderweg een bloemenboeket
En ’s avonds aten we frietjes met ons ‘frinket’

Nancy Nooyens

Nu gaan we er een einde aan breien
Want morgen gaan we naar huis rijden!

In Home Fabiola was Peter serieus gedesoriënteerd
Hij liep steeds verkeerd
Jan ontdekte hier z’n pingpong talent
Hij versloeg elke vent!!
Af en toe verloor Luc z’n pet
En hij had ze toch niet afgezet.
Wie was hem altijd aan ’t plagen???
Dat bleef hij zich maar afvragen
Binnen had Ivo z’n eigen stoeltje uitgezocht
En tijdens het wandelen liep hij telkens als eerste
door de bocht
Helemaal niemand had een blein!!!
Dus het wandelkamp was super fijn

Om een lang verhaal kort te maken zijn we
gaan fietsen, wandelen, terrasjes doen, lekkere
verwendingetjes eten, Gravensteen bezoeken,
SeaLife onveilig gemaakt, dijkwandelingen,
oorlogsverleden gaan opsnuiven in Raversijde,
trammen, bussen, treinen, kermissen, frietjes eten…
En vooral niet te vergeten: we hebben gezongen,
quiz gespeeld en gedanst op de golden oldies van
toen de cassette nog moest uit gevonden worden.
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Hallo iedereen,

Groetjes, Fientje!

de opvoeders om naar de tuinen van de woningen te
gaan. Daar krijg ik heerlijk veel aandacht en knuffels!
Ik ga ook zeer graag wandelen op het domein van Het
GielsBos met een bewoner in een rolstoel. Lekker
vers gras kan ik wel smaken en tegen worteltjes en
paardenblokjes zeg ik ook geen nee. Dat kun je wel
zien aan mijn ronde buikje.

(Geschreven door Peggy Van Buel, bewoonster Boskapelstraat)

ik ben fientje ‘de knuffelpony’. Ik woon sinds juli
2014 op de boerderij in Het GielsBos. Ik krijg graag
veel knuffels en ik hou ervan dat de mensen op
bezoek komen. Ik sta alleen in de wei omdat ik te klein
ben om tussen de grote paarden te staan in de wei.
Ik heb dan een beetje schrik dat ze me omver gaan
lopen. Ik heb in mijn eigen weitje wel gezelschap van
een haan. In een ander weitje heb ik gezelschap van
een stel geiten die naast mij wonen. Ik ben dus nooit
eenzaam. Heel regelmatig word ik opgehaald door
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Donderdag
18 september 2014
Zoals afgesproken reden enkele gasten van campus
Tielen en Lille met hun begeleiding richting Mol
om onze vrijwilligerscoördinator Liesbeth te gaan
helpen op de Special Olympics.
Wat zou die dag ons toch brengen hé, want ja zo’n
grote internationale wedstrijd gebeurt ook niet ieder
jaar in België!
Wij kwamen daar aan, dus even kijken op het domein
waar wij ons moesten aanmelden.
Na de kennismaking met de mensen van de
organisatie kregen we een woordje uitleg: wat we
moesten doen en waar we moesten zijn. We kregen
allemaal een kaartje met onze naam erop.
Onze groep stond in voor de catering! Zo hadden de
mensen van onze campus Tielen zich ontfermd over
de lunch pakketten: wat waren die groot! En lekker!
En wij, van campus Lille, hadden de drank op ons
genomen. Niet iedereen mochten wij iets gratis te
drinken geven, nee daar moesten wij heel streng op
toe kijken.
Daarom hadden wij ons opgesplitst: enkelen om
drank uit te delen, enkelen om de toegang te
controleren.
Natuurlijk moesten wij ook zorgen dat de tafels
netjes bleven.
Toen wij ons werk er op zat mochten wij de
deelnemers van Het GielsBos gaan toejuichen
tijdens hun loopwedstrijd.
Wat was het een leuke ervaring om te beleven.
Groetjes van het werkende team van Tielen en Lille

lief

Kelly Mens (bewoonster Boskapelstraat Lille)

michel
Peter

onze atleten vielen in de prijzen:

Erna

ludo

S
feer,onbeschrijflijk: 3000
atleten en coachen uit 54
landen, samen in Sunparks Mol.

ers, de positieve media aandacht
hebben we tijdens deze spelen
zeker gekregen.

moties, tijdens de wedstrijden kenden
we veel vreugde maar soms ook
verdriet.

p
E
ntens, 6 dagen sportwedstrijden waren leuk
maar vermoeiend.

atering, elke avond met 2000 personen
in 1 grote tent eten, gaf een gezellige
drukte.

i
tletiek en zwemmen waren de disciplines
waarin de atleten van Het GielsBos deelnamen.

c
a

O

ief, Ludo, Erna en Michel verdedigden de
Belgische kleuren tijdens de zwemwedstrijden
terwijl Gert en Peter alles gaven in de
loopnummers van de atletiek.

nvergetelijk, de dankbaarheid en het
wederzijdse respect tussen de coachen en de
atleten. Het werd snel duidelijk waarom dit “the
Games of the Heart” waren .

of voor de duizenden vrijwilligers die de spelen
mee mogelijk maakten.

L

ihaa, fiere coachen want iedere atleet van Het
GielsBos zette zijn persoonlijk beste prestatie
neer en werd hiervoor ook nog beloond met
enkele medailles.

L

y

edailles, de atleten van Het GielsBos brachten
samen 2 gouden, 6 zilveren en 3 bronzen
medailles mee naar huis.
restaties, iedereen kreeg een eerlijke kans
om op zijn eigen niveau een sportwedstrijd te
kunnen winnen.

M
p

eremonies, zowel de openings- als de
sluitingsceremonie waren prachtige
spektakels met veel muziek en dans.

ndividueel, iedereen was zo verschillend
maar samen supporteren en strijden voor
de sportwedstrijden is een ervaring om
nooit te vergeten.

c

i

Gert

S

upporters, bedankt voor jullie steun
en hopelijk zijn jullie ook op de
nationale spelen weer van de partij
om ons aan te moedigen.
Evi Meert

meer prachtige foto’s van de special olympics 2014 vind je op de achterzijde van dit boekje!
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Kim verhuist
naar een
deurtje verder

maar Haar collEGa’s
latEn dit niEt onoPGEmErkt
VoorbiJ Gaan.

Jarenlang maakte Kim deel uit van het team van
Schildpad 4.
Sinds oktober werkt Terry nu bij ons en is Kim
verhuisd naar Schildpad 5.
Omdat we dit toch niet zomaar voorbij
konden laten gaan, hebben we voor Kim een
afscheidsfeestje georganiseerd. Iedereen mocht
meevieren.
We zijn met z’n allen een ijsje of pannenkoek
gaan eten en iets lekkers gaan drinken.
Kim, alle bewoners en collega’s wensen je
het beste toe op Schildpad 5!

Bewoner
van de maand:

iEdErEEn komt aan bod!

In 2014 zijn we op Schildpad 4 begonnen met
een leuk nieuw concept: “Bewoner van de
maand!”
Elke maand hangen we foto’s van 1 bewoner
aan het bord in onze leefgroep. Een hele
maand wordt deze geluksvogel extra in de
watten gelegd.
In willekeurige volgorde komen alle bewoners
aan bod. Elke begeleider doet die maand iets
extra’s voor de bewoner, iets wat hem / haar
opfleurt en gelukkig maakt.
Het kunnen allerlei soorten verrassingen
zijn: gaande van een kaartje sturen tot een
individuele uitstap op maat.
Er zijn al veel leuke ideeën werkelijkheid
geworden dit jaar, zoals een chocoladefondue,
een massage, snoezelbadjes, een uitstapje naar
de cinema of het park, samen koken en nog
zoveel meer.
De bewoners genieten hier ten volle van, zij
vinden het alvast een geslaagd initiatief!

Melissa Echelpoels
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Tot ziens, Magd!
Op 6 oktober ging Magda Van Loco op pensioen.
Met haar 36 jaar trouwe dienst behoort Magd tot
de pioniers van Het GielsBos die de geschiedenis

collega’s en bewoner

Guy Dengler

Maar we konden ‘ons Magd’ toch ook niet in alle stilte
laten vertrekken! Daarom werd zij op haar laatste
werkdag door haar collega’s behandeling verrast
met een informele receptie in beperkte kring.
Een gezellige babbel met een knabbel, grappige
anekdotes uit de oude doos , een stuk taart, een lach
en een traan …

vanaf het prille begin tot de dag van vandaag hebben
!
nd
meegemaakt.
is je van harte gegu
t
he
s,
t kijk!
Het ga je goed en to
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We zullen het voelen, we zullen het weten: haar
manier van zorg dragen, haar zorgen voor, dat is
onvervangbaar.

HEt zal nooit mEEr HEtzElfdE ziJn oP mErEl 5,
Want ons cHris is mEt PEnsioEn!

Chris neemt afscheid van Merel.

Magd kwam in 1978 in dienst als verpleegkundige op
leefgroep Schildpad 1 (huidige Rozendries 5). Later
verhuisde ze mee naar Merel 4 om in 1991 definitief in
‘de apotheek’ haar vaste stek te vinden. Vooral haar
sociaal karakter, zonder complexen, werden door
alle collega’s zeer sterk gewaardeerd!
Bescheiden als ze is, koos Magd zelf voor
geen groots afscheid.

Magd, Vanwege alle

20.

De Gebruikersraad
toverde er op los in
Het ToverBos

We hebben er twee jaar naar uitgekeken : het nazomerbal van de
Gebruikersraad, wat traditiegetrouw garant staat voor veel muziek en
dansplezier.

Voor deze gelegenheid werd Het GielsBos omgetoverd tot Het ToverBos.
Het ontmoetingscentrum was mooi versierd met elfenvleugels, vlinders,
kabouterhoedjes en prachtige bloemen.

De avond werd gepresenteerd door een grote tovenaar. Maar blijkbaar was
zijn wit konijn uit zijn hoed gekropen en waren zijn duiven gaan vliegen. Dus
heeft hij maar snel de microfoon doorgegeven aan de Vlaamse charmezanger
William Whopa. Die zette onmiddellijk de polonaise in en zorgde voor de nodige
ambiance. Na zijn optreden was het feestje nog lang niet gedaan, want Kris
Engelen maakte met zijn aangename stem en zijn magische piano alle beentjes los
op de dansvloer.

Rita Smet in naam van Merel 5

Chris, het ga je goed, we zullen je missen, en weet
dat onze deur altijd open staat!

Maar nu heeft ze de keuze gemaakt: mijn taak zit er
op, ik ga nu genieten voor mezelf.
En of ze gelijk heeft…!

We mogen gerust zeggen dat het een meer dan geslaagde avond was en uiteraard hadden de afwezigen
alweer ongelijk.
Tot over 2 jaar!
Chris Krols, Voorzitter gebruikersraad

Niet alleen voor haar oogappel Mieke, dat mag
gezegd: meer dan 20 jaar heeft ze voor haar
ingestaan, ze hebben een band samen, dat is uniek!
Maar de anderen mochten er natuurlijk ook zijn!
Chris heeft van deze groep genoten in goede en
kwade dagen: ze heeft bewoners ziek zien worden,
bewoners moeten afgeven. Emotioneel heeft zij het
werk meegedragen: mee gedragen als team en als
mens. Een Chris om u tegen te zeggen, Chris die
voor 100 procent haar werk deed.

We hebben zo veel van Chris geleerd: altijd zorgde
ze dat onze bewoners er netjes uitzagen, de mannen
vroeger met een mooi kostuumpje aan, en ze kende
ook het belang van lekker te eten, gezellig onder
elkaar.
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Verjaardagsfeest

AN

Op maandag 27 oktober trakteerde onze coördinator An voor haar verjaardag. Heel Egel was uitgenodigd
en ook de bewoners van Vos. An had hapjes, drankjes en cake voorzien, én er was live muziek! Het was
onmogelijk om stilletjes te blijven zitten, dus hebben we de hele namiddag gedanst en meegezongen.
Nogmaals “ een gelukkige verjaardag” An, en bedankt voor het leuke feest.

Indian Summer Barbecue op Egel

Op dinsdag 2 september, bij de start van het nieuwe schooljaar, vonden we het tijd voor een barbecue op het
paviljoen Egel. De dresscode was: vrolijk en zomers. Resultaat: het leek of we met z’n allen op vakantie waren
in een zuiders land. Zelfs de zon was van de partij!
We genoten van lekkere drankjes en verrukkelijk eten. Bedankt aan de “ vleesbakkers-van-dienst”. We sloten
af met een lekkere fris ijsje met chocolade saus.
Het was een fantastische namiddag.
Ilse De Busser
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6 september
Britt Van Gestel (medewerkster
logopedie) en Maurice Vermeulen

Getrouwd

Geboren

Overlijdens

Wil je liever niet dat
jouw aankondiging
hier verschijnt?

dEzE liJst Wordt
samEnGEstEld
aan dE Hand Van
GEGEVEns Van dE
PErsonEElsdiEnst En
aankondiGinGEn biJ
HEt sEcrEtariaat.

19 september
Tine Martens (begeleidster/
opvoedster) en Frank Verheyens

27 augustus - ESMEE
dochtertje van Sandra Dom
(begeleidster/opvoedster) en
Joery Kenis
11 september - TUUR
zoontje van Tine Eysermans
(medewerkster ergotherapie) en
Hans Kersemans
2 oktober - JADE
dochtertje van Marlies Vervoort
(medewerkster boerderij) en
Bren Arden
21 oktober - SVERRE
zoontje van Joke Bosschaerts
(medewerkster Dramuda) en
Randolf Smeets
18 november - ARTHUR
zoontje van Marij Renne
(PPD Egel) en Leen Veris
(medewerkster boerderij)
GraaG EEn sEintJE aan
dE PErsonEElsdiEnst!

Vrolijke groetjes!
Selien
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Ik ben een goedlachse meid van 16 jaar en ik woon sinds enkele
maandjes op Rozendries 3. Ik voel me er ondertussen al
helemaal thuis! Ik heb nog 2 jongere zusjes en samen met mijn
mama en papa vormen wij een hecht gezinnetje. Zoals ik al zei
lach ik graag en veel: vooral als er dingen mis gaan lig ik in
een deuk. Af en toe kan ik ook een grote frons op m’n gezicht
hebben, maar als je me dan aanhaalt gaat deze spontaan weg.
Ik help de begeleiding ook graag met verschillende taakjes zoals
de administratie. Dan mag ik mee achter de computer zitten en
let ik goed op. Ik ben ook gek op proevertjes. Als ik iemand met
eten zie, komt het water me letterlijk in de mond. Ik smul dan
ook vol enthousiasme mijn portietje op!

9 september
Adrienne Pijnenborg,
grootmoeder van Heidi Pijnenborg
(begeleidster/opvoedster)
21 september
Kate Goor, zus van Curt Goor,
bewoner Merel 4
1 oktober
Lisa Vanherck, moeder van Annick
Baeyens (HR-medewerkster)
Louis Gestels, grootvader van Jens
Gestels, bewoner Klaverveld 2
6 oktober
Josée Couwels, schoonzus van
Mieke De Schutter (begeleidster/
opvoedster)
20 oktober
Bernus Nuyts, echtgenoot van
Mieke Baeyens (begeleidster/
opvoedster)
25 oktober
Mia Daneels, moeder van Johan
Helsen, bewoner Vos 6
6 november
Martha Bartholomeeusen,
grootmoeder van Tinne Lauryssen
(begeleidster/opvoedster)
12 november
Jef Van der Veken, schoonvader
van Marleen Guns (begeleidster/
opvoedster)
15 november
Toon Van Dun, vader van Magd
Van Dun (woningverantwoordelijke
Dagcentrum ’t Margrietje Tielen)

Hoi, hoi,
Mijn naam is

Selien!
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AGENDA
6 JANUARI
FREE PODIUM DRAMUDA

19 JANUARI
START WERKEN FASE 2 MASTERPLAN WONEN

20 JANUARI
NIEUWJAARSRECEPTIE IN HET ONTMOETINGSCENTRUM

21 JANUARI, 18 FEBRUARI & 18 MAART
MUZIEKNAMIDDAG IN HET ONTMOETINGSCENTRUM

12 FEBRUARI
CARNAVALBAL IN HET ONTMOETINGSCENTRUM

19 MAART
HERDENKING OVERLEDEN BEWONERS HET GIELSBOS
IN HET ONTMOETINGSCENTRUM

2 APRIL
PAASFEEST IN DE SPORTHAL

