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Dag beste lezer,

Hopelijk lees je dit nieuwe nummer gielsbos!
onder een stralende zomerzon, in je tuin of op een
terrasje. we schrijven dit stukje op het einde van de
kille herfst die dit jaar in mei viel. de vooruitzichten
kunnen dus alleen maar goed zijn. dat zal je ook
merken in dit nummer.

we zijn blij je heel wat te kunnen vertellen over
werken en leven in onze zorgwoningen, zoals u weet
vordert de nieuwbouw stap voor stap. Uitkijken
geblazen dus.

ook even terugkijken: Het gielsbos bestaat
ondertussen 35 jaar en is levendiger dan ooit. dat
zetten we even in de verf.
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gUy brUyninckx
directeUr Zorg

veel leesgenot dus. en meteen wensen we
iedereen een verschrikkelijk deugddoende,
zonnige,
ontspannen
en
verdiende
zomervakantie. geniet er van en tot
binnenkort!

Zorgvernieuwing,
vraagsturing
en
persoonsvolgende financiering zijn vandaag
aan de orde. we proberen iedereen zo goed
mogelijk te informeren. daar mag je binnenkort
uitgebreid verslag van verwachten.

we gaan ons opnieuw versterken, wist je dat?.
’t margrietje uit kasterlee/lille en Het gielsbos
hebben beseft dat we samen veel meer kunnen dan
alleen. in 2014 fusioneren we tot één organisatie,
Het gielsbos blijft de naam, de mogelijkheden voor
mensen met een beperking worden groter. dat
wordt dit jaar héél grondig voorbereid, ook door de
gebruikersraden, dat kan u lezen.

deze uitgave werd mede mogelijk gemaakt
Christel Boonen, Karla Defour, Chris D’Heldt, Sandra Dom, Riet Geerts, Annelies
Hoeyberghs, Jos Sels, Bruno Stappaerts, Lieze Stoops, May Van Bouwel,Griet Van
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Verwaest, Yves Waltherus, Annie Willems.
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met dAnk AAn Alle bewonerS, fAmilie,
vrijwilligerS en medewerkerS vAn Het gielSboS.
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... De directie de dames van de wasserij
verraste met een cinematicket, als dankjewel
omdat ze zelf het initiatief namen om energie
te besparen in de wasserij.

Wil je Bert in actie zien, surf dan snel naar
www.stubru.be/media/vrijwilligevrijdag.

dAnk U mArcel en mAy!
En we kunnen het niet genoeg zeggen: dankjewel
ook aan iedere andere vrijwilliger voor je onmisbare
inzet!

Bert sprak recht vanuit het hart zijn dank uit naar
Marcel en May, die wekelijks met hem naar de mis
gaan.

...Bert Wuyts, bewoner
van de Bisschopslaan
53, op Vrijwillige
Vrijdag uitgenodigd
werd
bij
Studio
Brussel?

... We ook al aan de inrichting van de nieuwe
woningen denken? Lees snel verder op p. 15

Wist je dat…
... In Het GielsBos al sinds 1987 een werkgroep
aan de slag is die zich bezighoudt met
IT-toepassingen die onze bewoners ten goede
kunnen komen?
Deze werkgroep werd nu pas omgedoopt tot ‘B-it’.
B-it heeft onlangs twee iPads aangekocht als
mobiele computertoepassing voor onze bewoners.
De leden van de B-it bekijken hoe we deze iPad’s
praktisch kunnen gebruiken en welke ‘apps’ het
best geïnstalleerd worden zodat onze bewoners
er maximaal gebruik van zullen maken en er veel
plezier aan beleven.
Wie vragen of suggesties heeft omtrent dit thema,
mag steeds contact opnemen met
jos.sels@hetgielsbos.be.

... We sinds een aantal weken de trotse
bezitters zijn van een fonkelnieuwe volière?
De
gevleugelde
bewoners
bestaan
uit
verschillende rassen: 3 kanaries, 2 zebravinkjes, 2
diamantduiven en 2 kwartels. Dit levert een mooi
kleurenpallet en zorgt voor heel wat zangtalent.
Onze vogeltjes zien een bezoekje van jou zeker
wel zitten…

:
The place to bel!
de knuffelsta
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... Paparazzi net voor het ter perse gaan van dit boekje nog een onscherpe
foto doorstuurden van The GielsBos Brothers? Gespot op Egel!

... tijdens hetzelfde paviljoensfeest van Egel, Chantal Eelen door het podium
zakte? Jammer genoeg geen paparazzi aanwezig bij deze historische
gebeurtenis.

... De bus naar 2020 onderweg is?

Onlang verschenen in de pers berichten over het
hervormingsplan van Vandeurzen. Deze hervorming zou
tegen 2020 in voege moeten zijn. Om op mogelijke vragen
over de toekomst te antwoorden organiseerden we een
10-tal busritten voor medewerkers. Zij stapten mee op de
bus naar 2020, ontvingen de nodige info en dachten mee na
over de aanpassingen die dit van Het GielsBos zal vergen.
Ook de familieleden van onze bewoners en vrijwilligers
werden uitgenodigd om informatie en ideeën uit te
wisselen.
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Aan de mening van de bewoner
wordt passend gevolg gegeven,
met respect voor de mening en
de verantwoordelijkheden van de
ouders.

Het belang van de bewoners
vormt de belangrijkste
overweging bij het verlenen
van hulp. Dit belang wordt
vastgesteld in dialoog met de
bewoner zelf.

en?
rechten hebb
Hulpverlening
staat ten
dienste van de
bewoner.

De bus zal de komende jaren ongetwijfeld nog verschillende
malen uitrijden: elke dag komen er nieuwe ontwikkelingen
bij! We houden iedereen met regelmaat op de hoogte!

lde
bepaa
lijk
ette
sw
ner Het decreet betreffende de
wo Rechtspositie van de Minderjarigen in
be de Jeugdhulpverlening bepaalt deze rechten.
In Het GielsBos vinden wij dat niet alleen de
ze minderjarigen
rechten hebben maar ook de volwassenen.
on

Ja Bram, ik weet dat je
graag naar huis gaat.
Laat ons eens tellen hoe
vaak je hier nog moet
slapen alvorens mama
kan komen!

wij ZUllen je in iedere editie vAn
dit mAgAZine telkenS één recHt verklAppen.

...
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tHemA:35 jAAr Het gielSboS

GielsBos!

35 jaar!
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Tijden veranderen?

35 jaar Het gielsbos is niet niks. vanaf de eerste dag is hier altijd met hart en ziel
gewerkt, gezwoegd en geploeterd om het de bewoners en personeel zo aangenaam
mogelijk te maken. dit kan natuurlijk niet zonder slag of stoot. dingen die voor velen
vandaag vanzelfsprekend lijken, waren in het verleden totaal anders. daarom polsten
we bij verschillende medewerkers naar de grote verschillen tussen vroeger en nu…

May Van Bouwel (in dienst sinds 1978, nu huishoudhulp Merel): “Het eerste wat
in me opkomt, is dat niet iedereen elkaar nog kent, zowel bewoners als personeel.
Ik weet nog dat we eerst een week opfrissing kregen van Dr. Lormans, waarna er
op vrijdag werd getrakteerd met chinees. de bouw van Het gielsbos was in mijn
ogen ontzettend groot, de paviljoenen rezen als paddenstoelen uit de grond.
Alles was nieuw, we deden grote schoonmaak en konden starten met het weinige
dat we hadden. Alles werd in grote groep gedaan, er was geen a-team of dramuda.
In de kelder was de ergo, waar we maar geraakten nadat we een steile helling
passeerden. Veel bewoners kwamen van thuis en waren gewend aan hun vrijheid.”

Annie Willems (in dienst sinds 1979, nu medewerker a-team): “je hoort mij niet
zeggen: vroeger was het beter… Het was anders! Vroege diensten begonnen nog
om 7u en we hadden 1 uur pauze. Per trimester deden we eerst 7 nachten, daarna
nog 4. Uurroosters werden gemaakt door paviljoenleiding, er was geen sprake van
groepsverantwoordelijken toen. de koffiekamers waren rookgordijnen waar
we zaten te lezen, te breien of te praten. We zwoegden met een soort stalen
verpleegster, bedden waren niet verstelbaar en het bad zat gemetst in de vloer!
Leve onze rug! Pampers waren er niet, enkel katoenen doeken en de inhoud ging in
een emmer of in de wc. Dan was het spoelen geblazen en uiteindelijk gingen ze dan
in de was! Administratief moesten we enkel een dag- en een nachtboek invullen. En
toch… ook vroeger was het leuk werken!”

Bruno Stappaerts (in dienst sinds 1982, nu financieel directeur): “vroeger was
Het gielsbos een voorziening naar medisch model, aangestuurd door een
geneesheer. Dat is nu wel een beetje anders: we werken volgens een participatief
managementmodel, aangestuurd door een complementair directieteam in nauwe
samenwerking met het coördinatieteam. Ook het sterk aanbodgericht werken van
voorheen veranderde naar vraaggestuurd werken, denk maar aan het IOP en ouders
partners in de zorg!
In den beginne kende Het GielsBos ook financieel rooskleurige jaren, zonder echte
geldzorgen. Het is maar logisch dat we vandaag naar een gezond financieel beleid
zijn toegegroeid, dat toch kwaliteitsvolle zorgverlening kan verstrekken.
Vanwege de overheid zijn er gaandeweg ook sterk gewijzigde arbeidsmodaliteiten
toegekend: beginnende met de 20 wettelijke verlofdagen en de wettelijke
termijn voor zwangerschapsverlof naar systemen met tijdskrediet, zorgverlof,
moederschapbescherming, ouderschapsverlof enz. om de werkthuissituatie zo
goed mogelijk op elkaar af te stemmen!

Tenslotte zijn ook de administratieve verschillen niet min: carbonpapier en stencils
zijn vervangen door kleurenkopieën en printers. En de typemachines maakten
natuurlijk plaats voor pc’s en laptops! “

Vroeger en nu? Wat is beter of niet? Hier zal ieDereen ziJn Mening
oVer bliJVen Hebben, Maar We bliJVen streVen naar Vooruitgang
en zorg op Maat!

lynSAye goriS - leen vAn der kAA
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Uit het Jaarverslag van 1978

van de Stichting Gehandicaptenzorg Provincie Antwerpen vzw

3
01
in het jaarverslag van 1977 lazen we dat
de bouwwerken van fase 1 vertraging hadden
opgelopen door het faillissement van de aannemer die
verantwoordelijke was voor het sanitair. Deze vertraging werd
geschat op een drietal maanden, men hoopte dat de oplevering
eind april zou plaatsvinden.

‘Op 6 juni 1978 hebben de
aannemers de gebouwen overgedragen
aan de Stichting, nl. drie
paviljoenen welke huisvesting
bieden aan 150 pupillen, alsook
het behandelcentrum en het
dienstgebouw.’

2 0 13

Van de 54 bewoners die
in 1978 naar Het gielsbos verhuisden,
tellen we er vandaag nog steeds 38 onder
ons. 15 van hen zijn jammer genoeg overleden,
eentje ging al na een kort verblijf weer naar
huis.

De geschiedenis herhaalt zich: door het slechte weer heeft fase
1 van het huidige Masterplan Wonen eveneens vertraging
opgelopen. We hebben uit de geschiedenis wel geleerd
dat vertraging inschatten vaak zinloos is. We
volgen de ontwikkelingen op de voet.

Leven in Het GielsBos

‘De eerste collectieve activiteit van de pupillen van Het GielsBos werd georganiseerd op 14 september
1978 en bestond uit een spelnamiddag in de speelstraten van paviljoenen Langoor en Egel.
Einde augustus werd uitbundig afscheid genomen van de laatste werklieden op de werf. De
spelstraat van Langoor werd mooi versierd en enkele pupillen zorgden, samen met hun opvoed(st)ers,
voor pannenkoeken en wafels.’
‘Het totaal aantal personeelsleden op 31/12/1978 bedroeg 88.’

‘Op 3 juli 1978 werden de eerste pupillen opgenomen. Per 31 december waren er 54 pupillen
opgenomen (19 minderjarige jongens, 12 minderjarige meisjes, 13 meerderjarige mannen en 10
meerderjarige vrouwen) en waren er 8 leefgroepen operationeel.’

‘De aanvragen voor opname van pupillen in Het GielsBos worden onderzocht door een opnameteam.
Dit team bestaat uit een maatschappelijk werkster, een psychologe en een medicus, die reeds in het
najaar van 1977 werkzaam waren in het selectie- en oriëntatie-centrum, gelegen in de Kloosterstraat
te Lille. In de loop van 1978 heeft het opnameteam 124 gezinnen ontvangen om een uitspraak te
kunnen doen of het kind of de volwassene geschikt is voor opname in de instelling. Eind 1978 bedroeg
het aantal aanvragen voor opname 385.’

‘De instelling voor mentaal gehandicapten te Lille (Gierle)
kreeg als naam “Het GielsBos”, duidende op een toponiem van de streek en de omgeving waarin de
instelling gelegen is.’

‘Met het oog op de beplantingen rond de gebouwen in
het kader van de groenaanleg heeft de Stichting in
eigen beheer een kwekerij met jong plantgoed opgezet
in de omgeving van de boerderij op het terrein te Gierle
(Lille).’

2

1979

9.

Ria kwam op 2 ju
li 1979
in Het GielsBos al
s
100ste bewoner,
en is altijd op Sc
hildpad 1
blijven wonen!

2013

Het mysterie van de handjes aan de hoofdingang...

Op 14 januari 1976 werd op het terrein te Gierle de eerste spadesteek verricht
door gouverneur A. Kinsbergen en op 28 oktober 1976 werd een oorkonde
ingemetseld in een sierelement aan de ingang van het behandelgebouw, ter
herinnering aan de eerste spadesteek door de heer J. De Saeger, minister
van volksgezondheid en van het gezin.

In deze oorkonde is verwezen naar de schenking van de gronden door de
gemeente Gierle en zoals gebruikelijk werd een stuk van de toen gangbare
Belgische munten in de koker gevoegd.
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De burgers van Gierle konden de oorkonde mee ondertekenen en
ontvingen een akte ter bevestiging hiervan. Zij drukten daarbij de wens
uit dat de bewoners van Het GielsBos zou-den opgenomen worden in de
Gielse gemeenschap.

Uit: de HiStoriek vAn Het gielSboS – rik vAn looy – 2008

leefgroepen in de kijker: Zorgwoningen

Zorgwoningen doorheen de jaren
De ‘één-woningen’ zijn altijd een begrip geweest in Het gielsbos: ze verwijzen naar bewoners met
intensieve ondersteuningsnoden, die in zowat alles afhankelijk zijn van hun omgeving. tegenwoordig
spreekt men over bewoners met eMb, wat staat voor ernstige meervoudige beperking.
Met onze visie op zorg evolueerde ook de invulling van deze woningen over de jaren heen.
Medewerkers als alle andere, die hun job doen met een hart voor hun bewoners. oordeel zelf!

2 slaapkamers:
•34 m2 voor 5 bew.
•31 m2 voor 5 bew.
4 slaapkamers:
•2 van 26 mv voor 3 bew.
•2 van 15 m2 voor 2 bew.
3 slaapkamers:
•34 m2 voor 4 bew.
•31 m2 voor 4 bew.
•18 m2 voor 2 bew.
7 slaapkamers:
• 3 dubbele van 16 m2
• 4 enkele van 10 m2
10 slaapkamers: iedere bewoner
een kamer van 13,5 m2

Slaapkamers

Op de oudste plannen die we terugvonden, uit 1973, staat: ‘unit bedlegerigen’. Per paviljoen (elk bestaande uit 5
woningen) was zo één unit voorzien: Langoor 1, Egel 1 en Schildpad 1. Vandaar de ‘één-woningen’. Deze woningen
werden in gebruik genomen in 1978. Er waren 2 slaapkamers voor 10 bewoners. Zeg maar ‘slaapzaaltjes’.

Aantal

Gemeenschappelijke
leefruimte
38 m2

106 m2

Totale oppervlakte
(en per bewoner)
222 m2

300 m2

bewoners
per woning
10

10

L1, E1, S1 (1978)

M1 (1984)

77 m2

106 m2

277 m2

310 m2

107,5 m2

10

10

540 m2

Uitbreiding L1, E1, S1

V1 (1992)

10

lUc vAnHerck - StAfmedewerker

In de nieuwe zorgwoningen die eind 2013 klaar zullen
zijn, zal iedere bewoner een eigen slaapkamer hebben
van ongeveer 13,5 m2. De gemeenschappelijke ruimte
blijft ongeveer gelijk aan Vos 1 en Merel 1. Maar de
totale oppervlakte van de woning neemt aanzienlijk
toe, van 310 m2 naar 540 m2. Daar zit ook de ruime,
dubbele badkamer van in totaal 40 m2 voor iets
tussen. Voor alle duidelijkheid: de term ‘zorgwoning’
is een werknaam die iets zegt over het type woning.
De definitieve naam voor deze woningen is nog niet
gekend.

In 1992 werd een vijfde paviljoen gebouwd: paviljoen
Vos. Zowel op Vos 1 als Vos 2 wonen EMB-bewoners.
Op Vos 1 is de gemeenschappelijke ruimte identiek aan
Merel 1, maar er werden meer slaapkamers gebouwd:
3 voor twee bewoners en 4 voor één bewoner.

Na 1984 werden de bestaande woningen Langoor 1,
Egel 1 en Schildpad 1 uitgebreid. Er kwam een derde
slaapkamer bij voor 2 bewoners (18 m2) en de leefruimte
werd verdubbeld, van 38 m2 naar 77 m2 (de ‘tussenmuur’
in de leefruimte was vroeger de buitenmuur).

In 1984 werd paviljoen Merel gebouwd. Merel 1 zag er
al heel anders uit, meer afgestemd op de indeling van
de andere woningen. Maar ook hier waren er slechts 4
slaapkamers voor 10 bewoners.

Zorgwoning (2013)

Leven in Het GielsBos

plattegrond van de
nieuwe zorgwoningen 2013
10.

EGEL 1: uitstappen met
verzorgingsgroep
Stoffenmarkt 23/4
Vandaag werd ons Peggy nog eens
in de bloemen gezet, en gingen
we in gezelschap van ons Els naar
de ‘met’. We kochten stof voor
jassen voor een goede prijs, dus we
waanden ons in het paradijs.
Een hapje en een drankje maakten
de dag compleet, we waren moe
maar voldaan als het busje richting
huis reed.

Fietstocht 24/4

Raeyke en Wesley gingen oefenen
voor de ronde van Frankrijk, ze
voelden zich de koning te rijk! Een
terrasje hoort er natuurlijk bij, als
ze terugkwamen was iedereen
opgewekt en blij!

Efteling 29/4

Er was eens 10 jaar geleden een
busje voorbij de Efteling gereden,
na 10 jaar is het grote moment daar,
met z’n allen gaan we ons weer
onderdompelen in de wondere
wereld van de Efteling! Pardoes en
Pardijn, sprookjes, pretpark alles
vinden we fijn!. Ondanks het slechte
weer, smaakt het naar meer! En
zoals een goed sprookje eindigt, we
leefden nog lang en gelukkig!

Vos 5: Studeren in duo!
Voor bewoners en
begeleiders.

workshops
in
Sens-city,
het
nieuwe
activiteitencentrum van de voorziening St.oda in
overpelt. Alle zintuigen komen aan bod.

“Traag”, zei onze lesgever, “vandaag alles supertraag.”
Mmm mooi begin! Net wat je wil horen na zo’n
ochtend. Wassen, verzorgen, aankleden, eten,
in de bus met de lift. Je gaat niet zo maar
‘eventjes’ op stap als je op een zorggroep
werkt.

Dus traag, maar wel heel ijverig
hebben we alles bestudeerd. Nieuwe
massagetechnieken, zacht bewegen,
Beethoven en Bach voelen door de vloer;
overdonderd worden door het kleurenspel
van water en vuur, koren en gras.

Zelfs computerles hebben we gehad! Vlinders
fladderden naar je toe, één beweging en ze
vlogen helemaal rond je. Vissen zwommen rond
je tenen maar als je ze wou pakken schoten ze weg.
Living Surface heette dat programma. Fantastisch.
En nog iets bijgeleerd: ‘trage’ dagen gaan snel voorbij,
zo aangenaam zijn ze. Zeker eens proberen!

eddy de kroon

Leven in Het GielsBos
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De bewoners van Schildpad 1 konden van 4 tot 8 maart
genieten van een ‘Studio 100 verwenweek’. De volledige
woning werd versierd met posters van Plop, Mega
Mindy, K3,… We kennen ze allemaal.
De ganse week zongen we Studio 100 liedjes
en keken we op een groot scherm naar dvd’s
van Samson & Gert, Mega Mindy enz.

De Studio 100 verwenweek van Schildpad 1
Belevingstheaters
op Langoor 1
belevings – theater, het woord zegt
het zelf: theater dat je moet beleven!
beleven met zowel je ogen, oren, mond,
huid als neus. en net daarom is dit steeds
weer een geslaagde activiteit op langoor 1!

StepHAnie vAnlimbergen

Doorheen
de
week
werden
de
bewoners
verwend
met
snoezelbaden, een uitgebreide
luxebrunch, een uitstap naar de cinema
en Den draver en een bezoek aan de boerderij. Ook een
stel gekke clowns kwam ons entertainen, tot groot
jolijt van onze bewoners.
Kortom een week van zingen, luisteren, kijken en
vooral genieten van de op maat gemaakte Studio
100 verwenweek.

Het voorbije jaar deden we een belevingstheater
rond het thema ‘Circus’ , thema ‘Piraten’ en het
thema ‘Cowboys en Indianen’! Onze opvoedsters
worden dan echte actrices en verkleden zich steeds
van kop tot teen. Tijdens het Circus kwamen er
clowns , mimespelers en leeuwen aan bod! Het waren
hele lieve knuffelleeuwen, waardoor we het toch niet
zo eng vonden. En tijdens elk theater lachten we ons
een kriek. Wat een gek taaltje hebben die piraten !
Wat kunnen die cowboys goed paardje rijden! En wat
kunnen die indianen goed dansen en muziek maken!
De muziek wordt steeds aangepast en elk deeltje van
het theater duurt ongeveer 10 minuutjes! Zo krijgen
we de tijd om ons aan te passen aan de prikkels die we
krijgen, maar duurt het ook niet zo lang. En vinden we
een prikkel niet zo fijn, dan hoeven we dit ook niet te
voelen,proeven, zien… De volgende prikkel vinden we
dan vaak wel leuk en dan krijgen we hier wat extra tijd
voor !

SAndrA dom

Elk theater heeft ook steeds een voeldoos , met
woestijnzand , pluimen of stro! De piraten hadden
zelfs echt zeewater bij zich! Op het einde van
het belevingstheater volgt er ook altijd een
schattenzoektocht. Zowel bij de piraten als cowboys
moesten we op zoek naar de schat , waar steeds
iets lekkers in zat! Wat een leuke afsluiter!
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Een dag op Merel 4

Johny

merel 4

IEDEREEN GENOOT MET VOLLE
TEUGEN, REDEN GENOEG OM DIT
JAARLIJKS OP DE AGENDA TE
ZETTEN!

Ook uitstappen maken is wat moeilijker met zoveel
rolstoelen. Daarom doen we vaak iets leuks op de
leefgroep. Zo hebben we dit jaar voor de eerste keer
een “verwenweek” gehouden: een hele week aandacht
op maat van ieder van hen; geen drukte, geen weg
en weergeloop; enkel doen wat ze graag doen in een
rustig kader van ’s morgens en ’s avonds.

op merel 4 heerst er altijd een gezellige drukte. de enkele bewoners die zich nog zelf kunnen verplaatsen
stappen of rijden vrolijk rond. maar ook diegenen die zich niet zelfstandig verplaatsen of die zich enkel
uiten door klanken eisen hun plekje op, op hun eigen unieke manier. Zij maken eveneens duidelijk wat ze
willen en wat niet.

Zo heb je Rita. Zij houdt helemaal niet van drukte en
zit daardoor zeer vaak op haar kamer. Ze kan daar
tv kijken, muziek luisteren, spelen en kleuren. Ook
eten doet ze daar. Zo voelt Rita zich opperbest en is
ze rustig. Het is jammer dat ze het niet aankan om
deel te nemen aan groepsactiviteiten maar ze heeft
uiteraard wel activiteiten voor haar alleen die haar tot
rust brengen.

Eddy is dan weer iemand die niet houdt van lichamelijk
contact. Hem wassen en verzorgen is niet eenvoudig,
maar als we voor hem zingen of een snoezelmomentje
creëren met aangepast licht en geluid, maken we zijn
dag helemaal goed.
Johny ziet en hoort niet goed. Toch heeft hij zijn weg
gevonden op de woning en trekt hij z’n plan daar. Hij
kan ondanks zijn slecht zicht de mooiste creaties
maken met steeknagels en amuseert zich uren met
schaduwspel…

Onze bewoners hebben veel medische zorgen
nodig. Daardoor blijft er vaak weinig tijd over om
activiteiten te doen. Niet getreurd: we toveren we een
verzorgingmoment om in een sfeervolle activiteit of
een snoezelmoment.

Eddy

Rita
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StAp
voor StAp
worden
de plAnnen
werkelijkHeid.
Op 16 april zetten de leden
van het Dagelijks bestuur de
helm op om de vorderingen
van de bouwwerken van nabij
te bekijken.
Het is toch iets bijzonders,
binnenwandelen
in
een
onafgewerkt gebouw dat je
al zo vaak op papier bekeken
hebt: de ruimte al aanvoelen, de
materialen aanraken.
De aanwezigen zagen dat het goed
was. Al was er natuurlijk ook de
sombere noot van de vertraging
die de bouwwerken hebben
opgelopen door de aanslepende
en barre winter.
‘Wanneer zal het af zijn?’ Die vraag
brandt op ieders lippen!
Wel, als alles nu verder vlot
verloopt en we de komende
maanden
niet
te
veel
regendagen
meer
moeten
tellen, zullen de werken ten
vroegste begin november
opgeleverd worden.
‘Wanneer kunnen de eerste
bewoners verhuizen?’ is
zo mogelijk een nog meer
gestelde vraag. Op dit
moment kent niemand
het antwoord hierop.
Wel weten we dat
er aan een stevig
tempo wordt verder
gewerkt. We houden
je op de hoogte!
rooS vAn
brUggen
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De architecten waren aanwezig
voor een woordje uitleg.

Werfbezoek
Dagelijks Bestuur

Een nieuwe bosbloem gaat bloeien

Iedereen, dat zijn natuurlijk eerst en vooral alle
bewoners en hun familie. Daarom vergaderden op 22
april de twee gebruikersraden van de woningen van
de beide organisaties samen. Om mekaar al te leren
kennen en vooruit te kijken. Want we willen er voor
zorgen dat alles voor iedereen goed is en blijft, van
uit het ‘grote’ GielsBos en het ‘kleine’ Margrietje.

beste lezer, heeft u het al gehoord? we gaan groeien. Het gielsbos en ’t margrietje gaan de krachten
bundelen om nog meer en nog beter mensen met een beperking en hun familie te ondersteunen. we
gaan dat ook helemaal doen, volledig, een fusie heet dat dan. daar is heel veel overleg en denkwerk aan
voorafgegaan en er zal nog veel volgen.

’t Margrietje? Dat is een voorziening die in Kasterlee
en Lille al jaren lang externe woningen en begeleiding
organiseert voor mensen met een verstandelijke
beperking en daarbij ook nog specifieke dagbesteding
voor mensen die thuis wonen. Ze helpen zo’n 40-tal
mensen met evenveel engagement en daadkracht als
Het GielsBos.

groot of klein, het is zonder meer duidelijk dat we
van elkaar veel zullen leren en samen veel sterker
zullen staan. Dat was voor de gebruikers en hun
familie meteen duidelijk. De twee voorzitters en de
directies bereiden dit de komende maanden verder
voor. Om er samen verder vraaggestuurd en ‘ouders
partners in de zorg’ werk van te maken.

Leven in Het GielsBos

gUy brUyninckx

Vanaf 2014 gaan we dat samen doen, Het GielsBos en
’t Margrietje, bos en bloem wordt bosbloem in de vzw
Het GielsBos. Vanaf september dit jaar gaan we voor
de dagbesteding van al onze mensen al samenwerken
op het domein aan de Vosselaarseweg. Het gaat
vooruit en we zijn blij iedereen mee te nemen in dit
verhaal.

Hoger! Lager!

nu het nieuwe gebouw van de zorggroepen
langzaamaan vorm krijgt, is het ook tijd om aan de
inrichting te denken!

Van 15 tot 19 april stonden 8 verschillende
splinternieuwe bedden te blinken in de annex. Ieder
bed kwam vergezeld van een vertegenwoordiger, die
onze directie wilde overtuigen dat net dit bed ideaal
zou zijn voor onze bewoners. Op basis van deze
informatie werden vier kanshebbers geselecteerd.

Daarna was het aan de verzorgers van de zorggroepen
om ze allemaal eens uitvoerig uit te proberen. Ieder
bed werd van kop tot teen bestudeerd, alle knopjes en
hendeltjes werden uitgetest en de pro’s en contra’s
werden door elke verzorger op een rijtje gezet.

Aan de smoelen die getrokken werden
was duidelijk te zien dat niet elke
comforthouding even comfortabel was!

Wij zijn in elk geval benieuwd welk bed er als het
be(d)ste uit zal komen en binnenkort in de nieuwe
zorgwoning zal pronken…

Sine vAn menxel

15.

16.

TERUG NAAR SCHOOL
(en wakker blijven)

Ze zijn met twee, twee schoonzussen. Ze werken samen al vijftien jaar in Het gielsbos en nu gaan ze
opnieuw studeren. drie jaar stoppen met werken om bachelor verpleegkunde te worden aan de thomas
more Hogeschool te turnhout. een kans die mogelijk is door ondersteuning van de rvA. leen en joke,
de ene opvoedster op merel 3 en de andere woningverantwoordelijke van vos 2. de redactie had een
prettige babbel met de moedige verpleegsters in spe.
‘Het heeft een half jaar piekeren, afwegen en nadenken gekost om deze beslissing te nemen.’ zeggen ze. ‘Er
komt zo veel bij kijken: de centen, de werkzekerheid, en hoe gaat dat lukken met de kinderen…?’ Maar na veel
wikken en wegen, gaan ze er voor.
Het is een kans en een keuze waar ze op hun 18 jaar niet klaar voor waren. nu, met een hele hoop werk
en levenservaring wel. de motivatie is top. Ze zien een uitgelezen mogelijkheid hun professionele blik te
verruimen en nieuwe dingen te leren.
En hoe gaat dat lopen, opnieuw op de schoolbanken? Zeker aanpassen voor de theoretische lessen, nine to five
naar school in plaats van ‘vroeges’ en ‘lates’. Joke is bang zeker in de eerste periode in slaap te sukkelen tijdens
de les. Maar hun praktijkervaring is heel zeker meegenomen, meent Leen.
Van Het GielsBos nemen ze vooral de aandacht voor mensen mee, mensen met een beperking en hun ouders,
familie en vrienden. Ze zijn blij de laatste jaren nog meer geleerd te hebben de bewoner en zijn vragen centraal
te stellen en ouders als partners in de zorg te zien. Dat zullen ze zeker als extra meenemen in de medische
wereld. Iemand met een gebroken heup zullen ze eerst en vooral als mens blijven helpen, niet als nummer.
Joke voegt ook nog toe erg blij te zijn dat ze van Het GielsBos zoveel vormings- en groeikansen gekregen
hebben. Dat heeft hen veel vooruit geholpen.

gUy brUyninckx

En of ze nadien terugkomen naar Het GielsBos? Dat sluiten de dames zeker niet uit, als verpleegkundige. Maar
ze zijn wel eerlijk genoeg om daar nu geen vaste uitspraken over te doen. Op drie jaar gebeurt zoveel. Dat zien
we dan wel. In 2014 willen ze wel heel graag een nieuwe babbel met GielsBos! om te vertellen hoe de studies
verlopen. En dat hebben we dan ook meteen afgesproken!

Heel veel studieplezier en succes dames!

Leen (links) en Joke kiezen
voor een knelpuntberoep.
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VERSLAG VAN
ACHTER DE
SCHERMEN

Uren ben je in de weer. Intelligente vragen
bedenken, die dan nog zo sorteren dat je een
fantastische doordenker als rode draad kunt
presenteren. Foto’s bewerken, muziek downloaden, fragmenten op youtube zoeken…

Je enige troost op dat moment is de
wetenschap dat nog vier andere bestuursleden
van de Personeelsvereniging druk bezig zijn
met hetzelfde. Maar dan breekt de quizavond
aan. De ploegen stromen binnen. Wel tien dit
jaar.

Vragenronde na vragenronde wordt afgevuurd,
de beamer projecteert gemaskeerde foto’s van
‘beroemde GielsBossers’, muziekvragen galmen
door de boxen. Er wordt nagedacht, overlegd,
geroepen, gevloekt en geprotesteerd, gelopen
en gelachen. De scores stijgen, meestal toch.
De ambiance, die stijgt altijd.
Tot aan het ‘moment suprême’:
de aankondiging van de winnaar.

En de mars naar de prijzentafel. Rijkelijk gevuld
met van alles en nog wat.
Verplicht iets mee naar huis te nemen.

eddy de kroon
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cHriS d’Heldt

pAASbrUncH
In de ergo woning (die vrolijk was versierd met
hazen, kippen en gekleurde eitjes) kon je genieten
van mooi gedekte tafels, een buffet met een
gevarieerd broodpallet, beleg en slaatjes en de geur
van versgebakken croques en warme chocolademelk.
Na een fruitsapje als aperitief, kozen onze bewoners
allemaal hun favoriete hapjes. Heerlijk om hen zo te
zien smullen en te zien genieten van het feestelijke,
gezellig drukke en toch rustige gebeuren.

Activiteiten om onze
20ste verjaardag te vieren

20 jaar a-team

Hoe het allemaal begon...
Op 31 maart 1993, bij de opening van paviljoen
Vos, startte een nieuw dagprogramma voor alle
bewoners. Eén grote vernieuwing: het a-team met
basale stimulatie als inhoudelijk keuze.
De basale gedachte uitdragen is voor ons team
heel belangrijk. We verdiepen ons steeds verder
in de basale stimulatie en gaan op zoek naar info
en activiteiten voor onze specifieke doelgroep.
Met 12 collega’s groeit ons activiteitenaanbod: o.a.
belevingstheater, body-wrap, clowning,
sacraal
dansen, bewegen op de 5 ritmes, verhalenkoffer,
sherborne, bim klankritmesensaties, kamishibai,
klankbad, aroma’s, verscheidene massages zoals bv.
hotstones…
De opening van de nieuwe zorgwoningen zien we als
een grote uitdaging en we bereiden ons voor om onze
basale werking hier nog dieper te mogen integreren.

Volgende editie brengen we verslag uit van
hun 5-ritmes dans en zintuigenwandeling.

Nog meer verjaardagsactiviteiten van het a-team?

Impressies van een dagje clowning
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Vrijwilligersfeest

yveS wAltHerUS

wij, vrijwilligerS, wenSen cHriS nog vele
mooie jAren en Hopen Hem lAter op een
vAn de volgende Activiteiten terUg te
mogen ontmoeten: deZe keer niet AlS
coördinAtor, mAAr AlS een vAn de onZen.

Maar er was ook – bij het begin van dit samenzijn –
even een moment van stilte en verwondering, toen
Chris Stellfeld in zijn toespraak meedeelde dat hij dit
najaar met pensioen gaat. Hij was de man met wie
ik het eerst contact had toen ik me aandiende als
vrijwilliger in 2003. Zijn geduld, het vertrouwen dat
hij uitstraalde en zijn warme menselijkheid hebben
mij onmiddellijk doen beslissen dit te beginnen.

Na de maaltijd konden de vrijwilligers ‘hun’ bewoners
ophalen om mee te genieten van het muzikale vervolg.
Zanger Ive Renaarts, begeleid door Kris Engelen,
bracht er met talrijke herkenbare meezingers
meteen de sfeer in. Prachtig om zien hoe bewoners,
vrijwilligers en ook personeel samen op de dansvloer
genoten. Wat een menselijke warmte. Enkele, naar ik
schat, wel tachtigjarigen verrasten de aanwezigen
met hun vlotte walspasjes.

‘Je geeft slecHts Weinig als Je geeft Van Je bezit.
Je geeft pas ecHt als Je geeft Van Jezelf.’

Met deze woorden van de Libanese schrijver Kahlil
Gibran opende directeur Pol Vanden Weygaert
het vrijwilligersfeest. ‘In deze tijd van besparing
en bezuiniging kent Het GielsBos de luxe te mogen
rekenen op een groot aantal vrijwilligers – in 2012
waren ze met maar liefst 125! Een oprechte dankjewel.’
Zo besloot hij zijn speech.

Tijdens de heerlijke barbecue kwam het
gespreksonderwerp
vrijwilligerswerk
vanzelfsprekend aan bod aan onze tafel. ‘Omdat ik in mijn
leven zoveel kansen en geluk heb gehad, wil ik iets
terugdoen voor hen die minder geluk gehad hebben,’
was de reden voor die ene. ‘Bij elk bezoek, bij elk
contact, krijg je zoveel terug en dat geeft je zoveel
voldoening en een goed gevoel,’ was de commentaar
van een ander. Het enthousiasme waarmee Kamiel
en zijn atletiekploeg – waarmee ik aan tafel zat
over hun atleetbewoners spraken bevestigde deze
commentaar.

Mijn titularis van het laatste humaniorajaar – nu meer
dan 50 jaar geleden – wist het al: ’t is beter te kunnen
geven dan te krijgen, dan voel je je rijker en dat zorgt
voor een tevreden gevoel. Ook het zich inzetten voor
anderen geeft je zo’n gevoel, voegde hij er steeds aan
toe.
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Verslag
Special
Olympics
2013
Na lang aftellen was het weer zover!
van 8 mei tot en met 11 mei konden onze bewoners weer het beste van
zichzelf geven tijdens de Special olympics, deze keer in gent.
Zowel op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag waren al onze atleten
in topvorm. Ze hebben allemaal een supermooie prestatie geleverd.
ondanks het voorspelde slechte weer, hebben wij hiervan geen last
ondervonden. op donderdag hebben wij na de sportprestaties zelfs kunnen
genieten van een heerlijk zonnetje met een sandwich en daarbij een lekker
frisdrankje. dat was smullen voor iedereen! in de namiddag moesten
sommige nog enkele activiteiten afleggen.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat zowel de atleten van de sportspelen
als de zwemmers en de deelnemers van atletiek een welverdiende,
blinkende medaille hebben ontvangen gedurende deze Special olympics.
we brachten 3 gouden, 4 zilveren en 2 bronzen medailles mee naar huis!
Het was zowel voor mij als voor de sporters een superleuke ervaring om
te kunnen deelnemen.

lieZe, StAgiAir kine

nogmaals een dikke proficiat aan alle sporters die mee hebben deelgenomen.
maar ook bedankt aan alle vrijwilligers, begeleiders en supporters!
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16 maart:

vriendenfeest Vos

Zaterdagvoormiddag: er heerst een gezellige, voor
sommige bewoners ook wel wat zenuwachtige
drukte op Vos. De mooiste kleren worden aangedaan,
een sjaaltje hier, een juweeltje daar. Bewoners worden
gerustgesteld, krijgen antwoord op veelgestelde
vragen: ‘Wie komt er allemaal? Komen mijn mama en
papa ook? Wat gaan we eten?’
En dan is het zover: rond 11u komen ouders, familie en
vrienden toe. Al snel stroomt het ontmoetingscentrum vol.
Met een aperitiefje in de hand worden plaatsen opgezocht,
bekenden begroet en is er tijd voor een eerste babbel.

Ondertussen is het buffet opgesteld en kunnen we
aanschuiven voor een lekkere brunch. En dat smaakt… De
kleine eters onder ons schuiven maar één keer aan maar
anderen trekken verschillende keren richting buffet, en gelijk
hebben ze!

Terwijl wij nog druk bezig zijn om onze keuze te maken uit het
dessertenbuffet, zorgt Patrick met zijn 1-mansorkest al voor
de nodige muziek: meezingers, dansmuziek, voor ieder wat
wils.

We hebben gegeten, gedronken, gezongen, gedanst maar
vooral veel gebabbeld. Er werden herinneringen opgehaald
aan de voorbije 20 jaar op Vos, er werd even vooruitgeblikt
op de verhuis van 2 groepen van Vos naar de nieuwe cluster
van zorgwoningen. En vooral hebben we genoten van het
samenzijn met bewoners, ouders, familie, vrienden en
andere bekenden!

AnnelieS HoeybergS en griet vAn cAmpfort
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Een dikke merci
aan Paula!
Begin 2012 startte Paula als vrijwilligster op de administratie. Wekelijks
twee halve dagen goedgemutst op post!

8 april - GLORIA, dochtertje en JACK zoontje
van Leen Veris (ergotherapeute) en Marij Renne
(medewerkster PPD)

Geboren

6 mei - FREDERIK
zoontje van Romy Van Troy
(woningverantwoordelijke) en Wim Vermeiren

Overlijdens

6 maart - MIMI THYS
moeder van Catherine Van Deun (begeleidster/
opvoedster) en schoonmoeder van Johan Versmissen
(woningverantwoordelijke)

7 maart - RUDI SOMERS
vader van Sharona Somers, bewoonster Langoor 5

18 maart - KOEN VEREECKEN
bewoner Egel 1

21 maart - PEPPINA PORTO
grootmoeder van Daniëlla Ferraiolo
(begeleidster/opvoedster)

25 maart - WARD JOPPEN
schoonvader van Hilde Renders (stafmedewerkster zorg)

7 april - JEANNE TURLINCKx
grootmoeder van Greet Vangeel (begeleidster/op-voedster)

8 april - FONS VAN HOUTEN
grootvader van Barbara Van Loon (begeleidster/opvoedster)

8 april - LUDO BODEN
vader van Maarten Boden, bewoner Salamander 2

19 april - AGNES VAN DUN
schoonmoeder van Hilde Geudens (begeleidster/
opvoedster)

16 april - WILLY VAN GANSEN
echtgenoot van Astrid Vervoort, afwerkouder

's avonds bij het slapen gaan,
werd je wakker en begon je te zingen
ook wij konden onze lach dan niet bedwingen.
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grAAg een Seintje AAn de perSoneelSdienSt!

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.

29 april - CLEMENTINE RENDERS
moeder van Heidi Roefs (medewerkster administratie).

29 april - CLARA DIELIS
grootmoeder van Greet Quirynen (woningverantwoordelijke)
en Elke Quirynen (huishoudhulp)

22 april - PHILOMENA (MENA) COx
moeder van Marleen Jansens (begeleidster/opvoedster)

Knuffels, bumba, een walvisje naast jou,
onthoud, grote knuffelbeer:
ons hart is van jou!!

Koekie, Koentje meloentje, mascotte van egel,
het ga je goed met die eeuwige glimlach op je snoet!

Hand in hand brachten we je naar de overkant,
hopelijk ben je daar nu ook blij
want je bent eindelijk vrij!

ons peggy was je beste vriendin,
als zij bij je stond was het steeds naar je zin.
Je laat een leeg plekje achter op egel 1,
want je was de vriend van iedereen.

een lepeltje slagroom in je mond,
voor jou het lekkerste wat er bestond.

een aardbeving in je bed,
echt dat vond je dolle pret!

Knuffelen, lepeltje liggen, snoezelen,
een kindje op je schoot,
dat waren de dingen waar je zo van genoot.
iedereen kroop er bij jou wel bij,
maar ook met Mia en rita aan je zij
was je opgewekt en blij.

't geluid van een auto, trom of vrachtwagen
het kon je allemaal behagen.

liefste Koen,

Paula helpt ons met opzoekwerk, allerlei klassementen en het kopiëren
en verdelen van documenten, … Kortom, ze kent de administratieve
kneepjes van het vak. Wij appreciëren haar werk enorm.
Wat plagend zegt Paula elke week dat ze alleen voor de koffie naar
Het GielsBos komt. Zonder brandstof, geen energie! Ze is dan ook een
bezige bij. Misschien zag je haar al eens aan de miniatuurspoorweg in
het Stadspark van Turnhout want ook daar steekt ze graag de handen
uit haar mouwen.
Wat een beetje schuchter begon is ondertussen gegroeid naar een toffe
samenwerking. Een dikke merci, Paula! De koffie staat alweer klaar...
de collegA’S vAn de AdminiStrAtie

Zwemmen met Frederic
De personeelsvereniging is er niet alleen voor haar leden, maar ook voor hun kinderen.
Met activiteiten op maat, zoals de kinderdag, heksennachten etc…, maar ook met zwemlessen.
Frédéric, jarenlang animator op Het GielsBos, verzorgt al sinds 1994 de zwemlessen voor onze kleine waterratten.
Van de eerste kleine stapjes in de reeksen watergewenning tot het serieuzere werk.
Twintig jaar zwemles, elk jaar 40 kinderen begeleid naar een zwemdiploma,
van zeepaardjes en pinguins naar brevetjes van 25 meter. En dan
klaarstomen voor de sprong naar het ‘diep’: met brevetten van 50,
100 en 200 meter. 300 kinderen hebben zo op Het GielsBos leren
zwemmen.
Je hebt het waarschijnlijk al geraden: Frédéric stopt dit jaar. Een
kleine hommage om te bedanken is wel op zijn plaats dachten we.

eddy de kroon

En als het zwembad over twee jaar weer helemaal vernieuwd
is, nodigen we hem uit. Misschien komt hij dan toch terug in de
verleiding. Graag, wat ons betreft!

aal,

Dag Allem

iens,

Mozha.

Tot weerz

Toen
hildpad 3.
n ik op Sc
aar ik
bruari woo
g aagje. M net
en sinds fe maar nieuwsgieri
t,
is Mozha
ig
mperamen
Mijn naam
ik een rust
en leuk te
t
kwam was
interessan
ik binnen
oners.
Ik heb een
snel aan.
medebew
paste mij
zoals mijn
een
maar met
at angstig
aken mij w men de zee over.
dingen m
en
bekende
ziel drijft
t dansen
t OC wan
Nieuwe, on loof en een kurken
bben in he
goed ge
bby’s.
gezien he
ho
ns
uwen.
ijn grote
vast al ee
één van m activiteiten op te bo ven doe
Je zal me
zingen is
mijn
maar wui
ar uit om
raakzaam
jk ik er na
et altijd sp
Verder ki
t: ik ben ni
ste.
tegen kom
ik als de be
Als je me

Leven in Het GielsBos
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AGENDA
VAN 1 T.E.M. 5 EN
VAN 8 T.E.M. 12 JULI:
JONGERENKAMPEN

17 JULI, 21 AUGUSTUS,
18 SEPTEMBER EN 16 OKTOBER:
MUZIEKNAMIDDAG IN HET
ONTMOETINGSCENTRUM

3 AUGUSTUS:
HALVE MARATHON (ESTAFETTENLOOP) I.S.M.
DE AFSTANDLOPERS VAN VOSSELAAR IN HET
GIELSBOS

22 SEPTEMBER:
MUZIKALE TREFDAG VOOR G-MUZIKANTEN
DOOR VLAMO ANTWERPEN VZW IN HET
ONTMOETINGSCENTRUM

23 T.E.M. 27 SEPTEMBER:
MASSAGES DOOR HET A-TEAM N.A.V. HUN 20-JARIG
BESTAAN IN DE LOKALEN VAN HET A-TEAM

27 SEPTEMBER:
OPTREDEN LIES LEFEVER IN HET
ONTMOETINGSCENTRUM

2 OKTOBER:
BRUNCH VOOR DE BEWONERS IN HET
ONTMOETINGSCENTRUM

5 OKTOBER:
JOGGING PERSONEELSVERENIGING JANSSEN
PHARMACEUTICA IN HET GIELSBOS

15 OKTOBER:
ENGLISH TEA DOOR HET A-TEAM N.A.V. HUN
20-JARIG BESTAAN IN DE WONING VAN DE
BIJENKORF

17 EN 18 OKTOBER:
KLEDINGVERKOOP IN DE SPORTZAAL.

Paasfeest!

