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Dag lezer
Het is eind augustus wanneer we alle artikels en
dit editoriaaltje schrijven en inleveren bij Elke, onze
hoofdredactrice. Het zal oktober zijn wanneer je dit
leest. In deze tijden maakt dat zeker een wereld van
verschil. Corona zorgt ervoor dat zo veel op zo korte tijd
kan wijzigen, dat we ons opnieuw moeten aanpassen. Hoe
dan ook is dit nummer daarom, nog meer dan anders,
vooral een terugblik.

10

We kijken naar corona en Het GielsBos in de zomer, daar
kunnen we echt niet buiten hé. We geven je ook graag de
resultaten van de bevraging mee en wat we daaruit leren.
Wat hebben we ook aan moois gezien? Hoe starten we –
voorzichtig – onze dagcentra en begeleidingen op? Hoe
proberen we zo goed als mogelijk voor iedereen wat te
doen?
21

8
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Colofon

En meer dan dat: heel veel plaats voor zomerkiekjes en
initiatieven. Over processierupsen, tuinkamers en een
radiocoryfee, over het trainingsappartement en nog
meer: je vindt het op deze bladzijden. Geef je ogen de
kost!

Redactieraad: Guy Bruyninckx, Ilse Eykens, Luc Vanherck,
Elke Verhagen.
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IN’T KORT

Gezichten van Het GielsBos
IN HET

jaarverslag 2019

2019 ligt al even achter ons. In het jaarverslag blikken enkele gezichten
van Het GielsBos met ons terug. Het relaas van de inspirerende en
hartverwarmende babbels die we met hen hadden, kan je lezen via de Kiosk of
www.hetgielsbos.be/content/publicaties.
Beleef(de) je dit jaar ook een bijzonder moment of heb je een buitengewoon
verhaal dat een plekje verdient in ons jaarverslag van 2020? Laat het dan zeker
weten via communicatie@hetgielsbos.be! Via dat mailadres kan je ook een
papieren exemplaar van het jaarverslag 2019 opvragen.

Verjaardagskalender voor onze bewoners
Verjaardagen zullen niet snel vergeten worden in Het GielsBos! Sylvana en Alexandre,
leerlingen van het laatste jaar van de afdeling printmedia van PT2O Turnhout
hebben als eindwerk een verjaardagskalender ontworpen voor onze
bewoners. Elke maand kreeg een passend thema met mooie foto’s van onze
cliënten. Naar goede gewoonte koppelen de leerlingen van printmedia hun
eindwerk aan een goed doel. Het nobele idee kwam van de leerlingen zelf
en de directie van Het GielsBos reageerde enthousiast op het voorstel.
Onze bewoners hebben hun exemplaar al mogen ontvangen om er
hun kamer mee op te fleuren. Ze kunnen de verjaardagen van al
hun vrienden en familieleden erin zetten.
En de leerlingen, die verdienen van ons 10 op 10!

Onze
infrastructuur
IN DE kijker
Het GielsBos beschikt over een
prachtige infrastructuur. Om
deze in de kijker te zetten bij
externe doelgroepgebruikers,
maakte onze dienst
onthaal & infrastructuur
een mooie folder. Ons
ontmoetingscentrum,
Waterlelie, Oase, sporthal en
de paardenweide, het zijn
stuk voor stuk unieke plekken
waar je kan ontspannen,
beleven en actief bewegen.

10
10 !
Het GielsBos
is een inclusieve
onderneming!

Het GielsBos biedt echte
werkervaringskansen. We zetten ons in om
mensen in te schakelen op de arbeidsmarkt
via werkplekleren en jobcoaching. Daarom
mochten we van Werkplekarchitecten WEB
vzw en I-Diverso het Referentiebewijs
Inclusieve Onderneming 2020 ontvangen.
Daarmee dragen we ook bij aan de realisatie
van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
van de Verenigde Naties, zoals waardig werk
en economische groei, kwaliteitsonderwijs en
het verminderen van ongelijkheid.

Nieuwe gezellige tuinkamer

en afscheid van Merel
Nu de verhuis naar Mezenhof achter de rug
is, komen de volgende grote werken eraan: de
opbouw van de tuinkamer en de afbraak van
paviljoen Merel.
Er is al lang vraag naar een plek op het domein waar bezoekers
en cliënten op permanente basis iets zouden kunnen gaan
drinken. Zo ontstond het idee voor het maken van een inclusief café, waar
ouders, bezoekers en ook cliënten welkom zijn én waar cliënten meehelpen in
de bediening. Uit dat idee groeide de tuinkamer.
Tussen het zwembad en Oase realiseren we een nieuw bouwvolume met terras,
verbonden met een ruimte binnen. Zie het als een kleine bar, waar je een drankje kan
kopen en heerlijk kan vertoeven op een fijn terras. Het moet een kleinschalige, gezellige plek
zijn die aanvullend kan werken met het veel grotere ontmoetingscentrum. De werken zijn gestart
na het bouwverlof en zullen vermoedelijk tot het einde van 2020 lopen. De exploitatie zal gebeuren vanuit het
team dat ook Waterlelie en Oase uitbaat, maar dus expliciet met hulp van cliënten en hun begeleiders.

In het masterplan werden de oudere woningen steeds vervangen door een nieuwbouw en nadien afgebroken
(dat is ook zo afgesproken met de subsidiërende overheden). Nu de verschillende groepen van Merel verhuisd
zijn naar Mezenhof en ook het acti-team een nieuwe stek heeft gevonden, komt de afbraak van Merel in het
vizier. Dat is relatief dringend, want de betreffende ruimte is mee opgenomen in de volgende fase van de
buitenaanleg. De afbraak op zich is relatief eenvoudig, maar de voorbereiding is technisch lastig, omdat alle
aanvoerleidingen van Vos door de kelder van Merel lopen (gas, water, elektriciteit, data, telefonie). Deze
moeten dus eerst allemaal herlegd worden, alvorens de afbraak kan starten. Deze voorbereidende werken
zijn in de tweede helft van augustus gestart, waarna in september en oktober de eigenlijke afbraak van Merel
volgt. Daarna zal deze zone ook opnieuw aangelegd worden.

Er komen
dus nieuwe
dingen bij op Het
GielsBos en we
nemen afscheid
van oude!

Claude
Seyns

Een activiteit, teambuilding of daguitstap? Misschien
is onze infrastructuur ook iets voor jou? We helpen je
dan graag mee organiseren!
Je kan een folder opvragen via info@hetgielsbos.be.
Voor meer info rond de extra coronamaatregelen
deze periode mag je ook een mailtje sturen.
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De strijd tegen de
PROCESSIERUPS

Alle bee(s)tjes helpen!
Verbeterde
fietsinfrastructuur

ZOWEL IN DE ZOMER VAN 2018 ALS VAN 2019 HADDEN BEWONERS EN
PERSONEELSLEDEN OP HET DOMEIN IN GIERLE BEHOORLIJK WAT LAST
VAN PROCESSIERUPSEN. ZOALS GEWETEN ZORGEN DE HAARTJES
VAN DEZE STEKELIGE BEESTJES VOOR IRRITATIE VAN DE HUID. OP
ONS DOMEIN STAAN HONDERDEN EIKEN, WAARDOOR BESTRIJDING
NIET VANZELFSPREKEND IS. ZO PAKKEN WIJ HET AAN.

VOOR ONS PERSONEEL

We zochten naar inventieve en milieuvriendelijke manieren om de processierupsen te bestrijden, maar
sloten vooraf reeds het gebruik van pesticiden uit. Onder bepaalde omstandigheden zijn deze door de
Vlaamse overheid toegestaan, maar ze leken ons niet te passen bij een goed en ecologisch beheer van het
domein. Wat deden wij wel?

6.

1

Op het einde van de zomer in 2019 werden zo’n
100 verlaten nesten uit de bomen weggebrand
door medewerkers van onze tuindienst. Die
waren voor deze gelegenheid gehuld in een
beschermende witte overall en gingen op pad
met een hoogtewerker en brander. Deze actie
was belangrijk omdat in de nesten haartjes
achterblijven die 5 tot 7 jaar na datum nog
steeds verspreid kunnen worden met de wind
en zo irritatie veroorzaken.

2

Aan het houtatelier van de Bijenkorf werd
gevraagd om zo’n 40 vogelkastjes te maken,
specifiek voor (kool)meesjes. Deze vogels
vinden de processierupsen een delicatesse en
prikken, zeker in de maand mei als ze kleintjes
hebben, de nesten van rupsen open om er zo
veel als mogelijk op te eten. Het aantrekken
van deze medestander in onze strijd tegen de
processierups stond dus met stip genoteerd
op ons lijstje. In mei 2020 telden wij zo’n 25
nesten in onze kastjes, wat opnieuw een goede
stap was in de juiste richting.

Leven in Het GielsBos

3

Tenslotte wikkelden wij rond een aantal
eikenbomen die dicht bij de (wandel)wegen
staan plastiekfolie. Wanneer de rupsen op de
folie komen, zitten ze vast want deze is te glad
en in de meeste gevallen geraken de rupsen
er niet meer af. Twee voordelen: de rupsen
gaan niet lager dan de folie, waardoor ze niet
op een hoogte komen waar onze bewoners ze
kunnen aanraken. Anderzijds zitten ze vast op
een hoogte die voor de medewerkers van de
tuindienst eenvoudig bereikbaar is, waardoor
wij al in een vroeg stadium nesten kunnen
uitschakelen.

ALLE RUPSEN WEG?
De processierups is de afgelopen jaren in
Vlaanderen een moeilijk te bestrijden beestje
gebleken en dat zal op Het GielsBos niet anders zijn.
De rupsen volledig weg krijgen, lijkt dan ook een
utopie, maar wij hopen wel de hinder aanzienlijk te
doen dalen.

HET GIELSBOS WIL ALS WERKGEVER FIETSEN
VAN EN NAAR HET WERK STIMULEREN. DA’S
UITERAARD GEZOND, MAAR VAAK OOK
HANDIG EN FINANCIEEL VOORDELIG. HEEL
WAT MEDEWERKERS WONEN RELATIEF DICHT
IN DE BUURT EN DOOR DE EVOLUTIE NAAR
ELEKTRISCHE FIETSEN ZIJN OOK IETS LANGERE
AFSTANDEN GEMAKKELIJKER OVERBRUGBAAR.
WIJ PROBEREN ONZE FIETSINFRASTRUCTUUR
TE VERBETEREN EN LIJSTEN DE INITIATIEVEN
GRAAG EVEN VOOR JE OP.
In 2019 werden de eerste stappen gezet om het voor
iedereen gemakkelijker en comfortabeler te maken
om met de fiets naar het werk te komen. Het werd
mogelijk gemaakt om de batterij van je fiets op Het
GielsBos op te laden, er werden individuele douches
geïnstalleerd in de kleedkamers van de sporthal
(voor het geval je bezweet hier zou aankomen) en de
overdekking voor fietsen aan het behandelgebouw
werd uitgebreid.
Dit jaar gaan wij verder op deze weg en willen we
opnieuw een aantal concrete stappen zetten in het
verbeteren van de fietsinfrastructuur: het aantal
lockers in de sporthal voor het opbergen van kledij
wordt uitgebreid en er komen ook grotere lockers
(zodat je er kledij in kan ophangen). Er komen
nieuwe fietsenrekken met aanbindpalen aan het
behandelgebouw, zodat fietsen ook stevig op slot

kunnen worden gelegd. Aan de technische diensten
komt een fietsenstalling (daar was er tot op heden
geen aanwezig, alhoewel dit team massaal met de
fiets naar het werk komt) en ook aan de Bijenkorf
gaan wij de personeelsfietsenstalling vernieuwen.
Waar het kan op een veilige manier, gaan we ook
proberen bij buitenstallingen stopcontacten te
voorzien, zodat je de fiets in de stalling zelf kan
opladen i.p.v. de batterij mee naar je bureau te
moeten nemen.
Er blijven zeker nog een aantal openstaande zaken,
maar we hopen hiermee opnieuw een aantal
stappen in de goede richting te zetten!

Claude
Seyns

Claude
Seyns
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INTERVIEW
HEB JE AL EEN TROUW LUISTERPUBLIEK?

Dichter bij
elkaar dankzij
de radio
CORONATIJDEN ZORGEN VOOR MOOIE INITIATIEVEN. ERWIN VAN
GORP VAN MUZIEK-DRAMUDA WILDE IEDEREEN IN HET GIELSBOS
DICHTER BIJ ELKAAR BRENGEN EN HAALDE EEN OUDE BEKENDE VANONDER
HET STOF: DE GIELSBOS RADIO-OMROEP.

8.

ERWIN, WAT WAS JOUW MOTIVATIE OM MET DE
RADIO-OMROEP TE BEGINNEN?

HOE DOE JE DAT, EEN RADIO-UITZENDING IN
ELKAAR STEKEN?

Erwin: “Begin jaren 80 bestond er al een radiouitzending in Het GielsBos. Deze werd samen
met de bewoners in elkaar gestoken en was live
te beluisteren in alle woningen. Alles werd ook
opgenomen op cassette, zodat je achteraf alles nog
eens kon beluisteren. Met de komst van de nieuwe
paviljoenen, kwam er ook een einde aan de radio
omdat de techniek om live uit te zenden niet meer
voorhanden was. Onze bewoners keken er telkens
erg naar uit om verzoekjes aan te vragen. Ik heb de
verbondenheid die de radio tot stand bracht altijd
onthouden. Als er iets is dat we in deze coronatijden
nodig hebben, dan is het wel verbinding. Ik merk dat
tradities van vroeger terugkomen wanneer het nodig
is en dus ben ik er opnieuw mee begonnen.”

Erwin:“Elke woensdag tussen 10.00 en 11.00 uur mag
iedereen naar me bellen. Om een verzoekje aan te
vragen voor een verjaardag, om iemand plezier te
doen of om je verhaal kwijt te kunnen. De muziek en
het GielsBos-nieuws worden door mij gemonteerd
en ik start elke uitzending met klassieke muziek. Op
vrijdagmiddag staat een nieuwe radio-uitzending
klaar op de Kiosk. Daar kan je ze een hele week
beluisteren. Dat we niet live kunnen gaan en je via
de computer moet luisteren, vind ik een nadeel,
maar we bekijken de mogelijkheden om toch via een
radiofrequentie uit te kunnen zenden.”
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Erwin: “Onze radio-omroep mag nog wat meer leven
onder de GielsBossers, maar ik verschiet ervan dat
de aandacht week na week groeit en dat de mensen
er zo blij mee zijn. Ik leer er zelf ook van: de genres die
onze bewoners graag horen en de muzikale wensen
van ons personeel. Onze gasten vragen dikwijls naar
ABBA, daar had ik al jaren niet meer naar geluisterd
en nu kan ik hun muziek opnieuw appreciëren. Ik
probeer ook onze collega’s nieuwe muziek te leren
kennen die ze dan misschien ook op hun leefgroep
gaan draaien.”
WAT KAN DE MUZIEK VAN DE GIELSBOS RADIOOMROEP BETEKENEN VOOR ONZE BEWONERS?
Erwin: “Muziek heeft een therapeutisch en relaxerend
aspect. Via muziek kunnen we communiceren met
onze bewoners, maar ook zorgen voor inwendige
stilte. Ze staan open voor heel veel genres en dat vind
ik knap. Mensen met een beperking worden meestal
gelinkt aan schlagers, maar ze kunnen evengoed naar
jazz en klassieke muziek luisteren. In de 40 jaar dat
ik hier werk, heb ik gemerkt dat muziek datgene is
wat blijft hangen bij onze gasten. Als ze me zien, dan
weten ze nog welk plaatje ik voor hen gedraaid heb.
Ook de betrokkenheid van de buitenhuizen is groot.
Ik krijg contact met iedereen, van de technische
dienst tot de directie, dat is zo bijzonder. De radio
schept eenheid in Het GielsBos en dat is zeker in
coronatijden heel belangrijk. Muziek is en blijft een
geweldig medium!”
ERWIN, WAT IS JE FAVORIETE NUMMER ALLER
TIJDEN?
Erwin: “Een favoriet lied heb ik eigenlijk niet. Ik heb
geen uitgesproken idool want ik vind persoonlijk dat
elke artiest wel mooie dingen maakt. Ik hoor dus veel
liedjes graag, maar zeker ook niet alles. Van Bach
heb ik wel veel geleerd en daar luister ik dan ook
veel naar, net zoals naar de Belgische gitarist Pierre
Van Dormael. Die is enorm inspirerend voor mij als
muzikant. En ook wereldmuziek is erg bruikbaar in
mijn vak.”

BLIJFT DE OMROEP OOK NA CORONA BESTAAN?
Erwin: “Normaal niet, maar we zullen zien. We
moeten van de goede dingen uit corona leren. Het
verhaal is nog niet af, zeker als er vraag naar blijft van
onze bewoners. Corona heeft me nieuwe inzichten
gegeven. We moeten creatief zijn in deze tijden. Als je
diep genoeg graaft, dan vind je nieuwe mogelijkheden
en dat is een boeiende uitdaging.”

ERWIN DOET EEN
WARME OPROEP AAN
ONZE BEWONERS EN COLLEGA’S
OM VERZOEKJES AAN TE VRAGEN,
ELKE WOENSDAG TUSSEN 10.00 EN
11.00 UUR, VIA TEL. 204 OF KOM LANGS
IN HET MUZIEKLOKAAL VAN HET OC
(veilige toegang langs de achterkant).

Ook ouders, familie en vrijwilligers mogen
bellen via 014 601 402. Voorlopig kunnen
enkel onze bewoners en ons personeel
de radio-uitzending beluisteren
via de Kiosk.
Elke
Verhagen
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’t Is weer
voorbij die
mooie zomer!

Een nieuwe STEK,
een nieuwe START!

MELISSA

En mooi was de zomer zeker! Ondanks corona maakten
onze leefgroepen en buitenhuizen er een bijzonder
leuke zomer van! In het hart van dit magazine bundelen
we enkele hartverwarmende foto’s.

IN DE VORIGE EDITIE VAN DIT MAGAZINE LAZEN
JULLIE OVER DE MOOIE SAMENWERKING MET DE
GEELSE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ VOOR TWEE
APPARTEMENTEN IN HET CENTRUM VAN KASTERLEE.
ONDERTUSSEN KUNNEN WE JULLIE MET FIERHEID
MEEDELEN DAT WE VIER MENSEN HEEL GELUKKIG
KONDEN MAKEN MET EEN SPIKSPLINTERNIEUW
APPARTEMENT.

Op 23 mei 2020 organiseerde de Geelse Huisvestingsmaatschappij een kijkdag, helemaal coronaproof. Na
het bezichtigen van het toegewezen appartement
moesten onze kandidaten aangeven of ze het
appartement wilden huren en dat al heel snel vanaf 1 juli. Een grote stap in hun leven om zo’n
belangrijke beslissing te nemen!

Zeg nu zelf, het was toch een zomer om in te kaderen!
ed weer in de

#bidden voor go

vakantie

BISSCHOPSLAAN

Je kan deze pagina’s uit het magazine halen.
Hang ze op en geniet nog lekker lang na van
al deze fijne momenten!

90 jaar
HOERA

SELIEN

#Hawaia

ans terr

MELISSA EN KRIS besloten als koppel
daar hun toekomst verder uit te bouwen.
Zij woonden op dat moment nog in het
trainingsappartement en hadden al bijna
een jaar kunnen ondervinden wat zelfstandig
wonen allemaal inhoudt. Voor hen kwam alles in
een stroomversnelling want zij verhuisden al in
juli.

as

#Paula, vrijwilligste
r bij Salamander 3,
werd 90 jaar!
#mediteren in Bali

SALAMANDERSTRAAT

SELIEN, die eerder ook al een jaar ervaring opdeed in
ons trainingsappartement, besliste om opnieuw de stap te
wagen. Zij trok nog iets meer tijd uit voor de inrichting van
het appartement in de zomermaanden zodat ze er begin
september echt in kon trekken.
Schilderen, verhuisdozen inpakken, meubels en elektrische
toestellen kiezen, gordijnen laten maken en nog zoveel
meer. Soms prettig, maar toch ook heel spannend en
Maar zeker is dat het twee
soms wat stresserend
pareltjes van appartementen zijn geworden!

DORAN
#uit eten bij Anders

Bovendien kunnen we nog een vierde persoon blij maken,
want ons trainingsappartement komt zo opnieuw vrij.
DORAN, die al enkele jaren begeleiding krijgt van het mobiteam, zal daar vanaf september wonen.

We wensen iedereen het allerbeste toe in zijn of haar
nieuwe stek!
Ilse
Eykens
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BOSHEUVEL

MEZENHOF
ROZENDRIES

GRASLAND

KLAVERVELD

VOS
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BERTHOUTSTRAAT

Dagcentrum en
begeleidingen
weer van start!

Op maandag 16 maart 2020 deden we
de deuren van het dagcentrum achter
ons dicht omwille van corona. Vol goede
moed dachten we dat dit slechts voor
enkele weken zou zijn. Collega’s
werden verdeeld over de woningen
om hen te ondersteunen met
activiteiten. We belden wekelijks
cliënten voor een fijne babbel en
Dankzij de versoepelingen opende op dinsdag 2 juni 2020
om een warm contact te houden
dagopvang Tielen terug de deuren voor 4 cliënten per dag. We
in een periode waarvan
reorganiseerden onze infrastructuur zodat we zo veilig mogelijk
niemand wist hoe lang
konden werken. Inhoudelijk was het nog heel anders werken dan
ze zou duren.
voorheen, aangezien we geen enkele van onze activiteiten buitenshuis
terug konden oppikken. Ook het dagelijkse koken zou een tijdje plaats
moeten maken voor andere activiteiten. Maar zoals we allemaal mochten
ondervinden, bieden uitzonderlijke situaties ook kansen en ruimte voor
verandering.

Op maandag 6 juli 2020 kreeg ook dagopvang Gierle groen licht om terug op te starten. Niet alleen
cliënten dagopvang maar ook bekende schoolgangers kregen zoals andere jaren toch nog een aanbod voor
de zomerperiode.
Vanaf 13 juli 2020 werd ook dagopvang op de woningen voor gekende cliënten terug mogelijk.

De werking van het mobi-team en de jobcoachen moest
ook drastisch veranderen door de coronamaatregelen.
Begeleidingen moesten zoveel als mogelijk vanop afstand
gebeuren, telefonisch of via de computer. De meeste
collega’s gingen tijdelijk ondersteunen op woningen of op
de wasserij. Vanaf 25 mei 2020 zijn we stukje bij beetje
begonnen aan het heropstarten van begeleidingen, maar
het zal nog wel even duren vooraleer we terug ‘op volle
kracht’ draaien.
BOSKAPELSTRAAT

Hoe we verder zullen evolueren de komende weken en
maanden, laten we op ons afkomen. Ondertussen zijn
we heel blij dat we terug iets kunnen betekenen voor onze
cliënten in deze vreemde omstandigheden.

Ans
Gevers

&

Ilse
Eykens

Samen
komen we er
wel door!

't Is weer voorbij die mooie zomer
Die zomer die begon zo wat in mei
Ah, je dacht dat er geen einde aan kon komen
Maar voor je 't weet is heel die zomer
Al weer lang voorbij …
14.
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JOUW MENING

over onze aanpak van
de eerste coronagolf

Eind juni kregen alle medewerkers en wettelijke vertegenwoordigers van onze cliënten een e-mail met
een oproep van de directie om mee te werken aan een anonieme bevraging. Na drie maanden strak beleid
en heel wat maatregelen was het tijd voor een evaluatie. Is men tevreden over de manier waarop Het
GielsBos deze eerste coronagolf heeft aangepakt? Wat had beter gekund? Wat zijn de verwachtingen
voor de toekomst? We ontvingen 417 antwoorden: 208 van medewerkers en 209 van familie.
De vragenlijst bestond uit 2 delen:
eerst enkele tevredenheidsscores,
daarna een aantal open vragen
waarin men vrij zijn mening kon
geven. Ook werd kort gepeild naar
het algemeen welbevinden van de
invuller.

Tevredenheidsscores
Medewerkers kregen 7 vragen
voorgeschoteld en familie 8. Hierin
werd gepeild naar de tevredenheid
over de globale aanpak, de
informatie, de bereikbaarheid, de
zorg en ondersteuning, de openheid
voor vragen en bezorgdheden en
de contactmogelijkheden.
De gemiddelde scores vind je in de
kadertekst met punten op 4. Wat
opvalt is de grote tevredenheid,
vooral bij familie. Medewerkers
scoren systematisch en significant
lager dan familie. Maar ook zij
zijn globaal tevreden over de
aanpak. Dat is een dikke pluim voor
iedereen die zich in deze periode
met hart en ziel heeft ingezet voor
het welzijn van onze bewoners/
cliënten!
Medewerkers en familie gaven
hun laagste score aan de
ondersteuning die wij geboden
hebben aan cliënten die lange tijd
niet naar Het GielsBos konden
komen (permanent thuis, geen
dagcentrum, geen begeleidingen).
De boodschap is: dat moeten we in
de toekomst anders en beter doen.
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Resultaten tevredenheidsmeting
Tevredenheid van medewerkers
de manier waarop Het
GielsBos deze coronacrisis
heeft aangepakt (globaal
beoordeeld)

3,10/4

de informatie die u kreeg
van het crisisteam van Het
GielsBos (bv. de nieuwsflash corona-updates in uw
mailbox)

3,31/4

de bereikbaarheid van de
3,34/4
directie en/of het crisisteam in deze coronaperiode

Tevredenheid van familie

3,70/4 de manier waarop Het

GielsBos deze coronacrisis
heeft aangepakt (globaal
beoordeeld)

3,80/4 de informatie die u kreeg

van het crisisteam van Het
GielsBos (bv. de nieuwsflash corona-updates in uw
mailbox)

3,70/4 de bereikbaarheid van de

directie en/of het crisisteam
in deze coronaperiode

3,71/4

de bereikbaarheid van de
leefgroepen/woningen in
deze coronaperiode

de zorg en ondersteuning 3,21/4
die wij in deze coronaperiode hebben geboden aan de
cliënten die in Het GielsBos
verbleven

3,76/4

de zorg en ondersteuning
die uw kind / broer / zus /
… in Het GielsBos kreeg in
deze coronaperiode

de ondersteuning die wij
hebben geboden aan cliënten die lange tijd niet naar
Het GielsBos (woning /
dagcentrum / begeleiding)
konden

2,74/4

3,44/4

de manier waarop leidinggevenden en crisisteam
omgingen met uw vragen
en bezorgdheden

2,94/4

de ondersteuning die je als
medewerker kreeg van je
leidinggevende(n)

2,80/4

de ondersteuning die u thuis
kreeg van Het GielsBos (in
de periode dat uw kind /
broer / zus / … lange tijd
geen gebruik kon maken
van de zorgverlening van
Het GielsBos)

3,61/4

de manier waarop Het GielsBos omging met uw vragen
en bezorgdheden

3,48/4

de manier waarop je contact
kon hebben met je kind/
broer/zus/… in die eerste
periode toen er geen bezoek
toegelaten was

Wat vond jij sterk (positief) aan de manier
waarop deze crisis is aangepakt?

Wat verwacht jij van de toekomst (als er
een tweede besmettingsgolf komt)?

Familie: 98% was tevreden of heel tevreden over
onze snelle en kordate aanpak, die resulteerde in
slechts enkele besmettingen, beperkt tot 1 van de
37 woningen. En dat vertaalde zich in heel veel dikke
pluimen en heel veel dankbaarheid. De zorg voor de
bewoners was top, de communicatie vanuit het beleid
(corona-updates per e-mail) helder, meelevend en
eerlijk. De vele inspanningen van begeleiders om
contact te houden (telefoontjes, videobellen, skypen,
Facebook, facetime, foto’s doorsturen, mailen,
berichtjes, …) waren super en hartverwarmend!

Toen dachten we dat die nog ver af was … Ondertussen
weten we beter.

Medewerkers: Zelfde opmerkingen als familie,
opgelucht dat de grote inspanningen geloond
hebben. En ook: knap dat er zoveel verbondenheid
was onder het personeel. Iedereen heeft een
tandje bijgestoken. Telewerk werd waar mogelijk
toegestaan én gewaardeerd. En de ontbijtbon voor
2 die alle medewerkers ontvingen van de directie is
een mooie erkenning voor het geleverde werk!

Wat had beter gekund?
Familie: Het moeilijkste was het gemis aan contact
met hun kind, broer of zus. En de opvang thuis,
met weinig ondersteuning vanuit Het GielsBos.
Mondmaskers, beschermkledij en testing hadden
misschien vroeger gemogen. En de fundraising voor
beschermkledij (initiatief van een ouder) had meer
gepromoot mogen worden.
Medewerkers: Beschermingsmateriaal was niet
steeds voldoende en snel beschikbaar. De communicatie moet gebundeld worden zodat je in één
document de meest recente richtlijnen terugvindt.
Met meer uitleg over het waarom. En aandacht
voor alle deelgroepen en deelwerkingen. Jammer
dat Merona (de afzonderlijke COVID-afdeling)
nooit werd ingezet: de opvang van bewoners met
(mogelijke) besmetting op een woning woog fysiek
én emotioneel zwaar. Niet alles plat leggen: meer
kijken naar wat wel nog kan. Evenwicht zoeken tussen
veiligheid/gezondheid en emotioneel welzijn van alle
betrokkenen. En soms was de personeelsbezetting
echt te krap.

Familie: De ene groep wil dezelfde strenge en
kordate aanpak als het moet, de andere wil geen
totale lockdown meer en vraagt de maatregelen
meer te differentiëren (per groep, per woonerf,
per locatie, naargelang wel of geen besmetting, …).
Familie niet uitsluiten maar blijven betrekken in de
zorg. Thuisblijvers contacteren en ondersteunen. Snel
testen, mondmaskers en beschermingsmateriaal.
Verplichte vaccinatie (griep en daarna corona).
Medewerkers: Hier ook een groep die pleit voor
dezelfde strenge en kordate aanpak, en een groep die
pleit voor meer differentiatie. En voldoende aandacht
voor werkbelasting en angst van het personeel om
het virus binnen te brengen en/of mee naar huis
te nemen. Het werken in bubbels en dragen van
mondmaskers kan blijven. Beschermingsmateriaal
moet altijd snel en in voldoende mate beschikbaar zijn.
Bezoekrecht en dagbesteding behouden. Duidelijk
standpunt innemen m.b.t. vaccinatie van cliënten en
medewerkers (griep, corona).

Hoe voel je je de laatste tijd?
Medewerkers scoorden gemiddeld 7,14 op 10 en
familie 7,89 op 10. Beide groepen voelen zich ‘OK’
maar niet ‘prima’. De kleine minderheidsgroep
die zich niet goed voelt, verdient zeker onze
aandacht. En er is een significant verband met de
tevredenheidsscores: hoe beter men zich voelt, hoe
hoger de tevredenheidsscores. Lijkt logisch.

Tot slot
“… een dikke DANKUWEL en fijn dat naar onze
mening werd gevraagd!”

Meer lezen?
Familieleden hebben het volledige
rapport van deze tevredenheidsmeting
ontvangen via onze digitale nieuwsbrief.
Onze medewerkers vinden het volledige rapport op de Kiosk.

Luc
Vanherck

SCORES: 4 = heel tevreden, 3 = tevreden, 2 = minder tevreden, 1 = helemaal niet tevreden
Leven in Het GielsBos
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Invoering van de woonen leefkosten

Na het verleden … de toekomst
WANNEER WE JULLIE ANTWOORDEN EN REACTIES OP DE CORONABEVRAGING LEZEN, ZIJN WE BLIJ
DAT IEDEREEN OVER HET ALGEMEEN TEVREDEN IS OVER ONZE AANPAK IN DE EERSTE PERIODE. DAT
IS EEN OPSTEKER EN WAT GOED WAS MOETEN EN GAAN WE VOORTZETTEN.

in Het GielsBos

Maar … ‘alles kan beter’ (NB: een fijn tv-programma met Mark Uytterhoeven, Guy Mortier, … einde jaren ’90).
Hoe moeilijk voorspelbaar de evoluties ook zijn en blijven, we gaan meer aandacht hebben voor al die mensen
die tijdens de grote lockdown van het voorjaar weinig ondersteuning kregen. Dat zijn al die mensen die nietresidentieel in Het GielsBos verblijven. Gaan we alles kunnen? Zeker niet, maar het moet beter.
Aandacht hebben voor een goeie, blijvende bezoekregeling, voor naar huis gaan
en terugkeren. Wordt dat helemaal vrij? Zolang het virus rondwaart zeker
niet, maar we moeten SAMEN zoeken naar mogelijkheden en slechts
in uitzonderlijke situaties streng terugschroeven. De vaak moeilijke
evenwichtsoefening veiligheid-menselijkheid komt hier naar
boven.

Getuigenis

Dat SAMEN kunnen we niet genoeg beklemtonen: waar
een aantal cliënten samenleven en/of -werken, moeten
we individuele wensen en noden verbinden met die
van de anderen. Dat is niet makkelijk. Ook dat blijkt
uit de bevraging: sommigen wensen een heel
strikt en superveilig kader terwijl anderen voor
Dat alle coronamaatregelen wel degelijk
meer soepelheid en (lichamelijk) contact pleiten.
werken, bewijst de getuigenis van één van onze
Ze hebben allebei gelijk.
medewerkers. Ondanks haar eigen besmetting,

van een

medewerker

Veel wordt ook de komende weken en maanden
bepaald door onze overheidsrichtlijnen, maar
daarbinnen willen we onze eigen klemtonen
blijven leggen. Menselijk en zorgvuldig. Dat
hoeft niet voor iedereen of voor elke groep
helemaal gelijk te zijn. Gesprek zal nodig
zijn, meer gesprek en begrip voor mekaar.
We werken eraan.
Om af te ronden: we wachten met zijn
allen op een coronavaccin. Dat is er nog
niet, maar wie zou zich niet laten inenten?
Wat we vandaag al wél kunnen, is ONS
LATEN INENTEN TEGEN DE GRIEP.
Zoals we weten, kan die ook heel wat
teweegbrengen. AAN IEDEREEN: DOEN
HÉ!
Guy
Bruyninckx
- Directeur
cliëntenzorg

slaagde ze erin om tijdens haar werk niemand
anders van de leefgroep te besmetten. Strikte
hygiënische maatregelen lonen!

Het is allemaal begonnen toen ik in juli meeging als
begeleider voor de animatorcursus van Chiro nationaal.
Wij hadden vooraf de maatregelen meegekregen waar we
ons aan moesten houden. Zo mochten we met maximum
50 mensen in een bubbel en natuurlijk genoeg handen
wassen en desinfecteren. 3 dagen nadat we terug waren
van de cursus had één van de begeleiders zijn eerste
symptomen. Ook ik kreeg symptomen zoals niezen,
hoesten, was sneller moe, … Om toch maar het zekere voor
het onzekere te nemen, heb ik me ook laten testen met
als resultaat: positief. In het begin voelde ik me nog oké,
ik had wel last van die typische griepsymptomen. Maar na
enkele dagen kon ik echt niets meer. Het duurde ook niet
lang voor mijn eetlust en geur volledig verdwenen. Na
mijn quarantaineperiode van 2 weken was er nog steeds
niet veel veranderd. Nu begin ik me stilletjesaan fitter te
voelen en er terug bovenop te komen.
Uit onze besmette bubbel van animatoren zijn er 28
van de 40 positief getest. Uit de andere bubbel was
iedereen negatief. We hebben dus jammer genoeg
heel veel pech gehad dat er iemand besmet was
tijdens de cursus zonder dat die het wist. Maar
we zijn vooral heel blij dat het bubbelsysteem
zijn werk heeft gedaan en dat het binnen
onze bubbel is gebleven!”

IN EEN VAN DE VORIGE EDITIES VAN ONS
MAGAZINE HEBBEN WE AL VERTELD DAT ALLE
VERGUNDE ZORGAANBIEDERS (WAARONDER HET
GIELSBOS) UITERLIJK OP 1 JANUARI 2021 VERPLICHT
MOETEN OVERSTAPPEN NAAR HET SYSTEEM VAN DE
WOON- EN LEEFKOSTEN VOOR ALLE VOLWASSENEN.

Tot eind 2020 betalen alle volwassenen over gans
Vlaanderen een wettelijke persoonlijke bijdrage van
35,39 euro per dag (tarief 2019). Deze bijdrage betaalt
de cliënt vanuit zijn vervangingsinkomen.
Vanaf 2021 vervalt deze wettelijke persoonlijke
bijdrage en wordt ze vervangen door woon- en
leefkosten. Woon- en leefkosten zijn kosten die
elke burger in de maatschappij betaalt, zoals huur,
energiekosten, onderhoudskosten voor de woning,
waskosten, voeding, vrije tijd, … Elke voorziening
in Vlaanderen moet op basis van zijn eigen
kostenstructuur een tarief berekenen van deze
woon- en leefkosten. Deze zullen dus verschillend
zijn van voorziening tot voorziening.
De woon- en leefkosten worden betaald vanuit het
vervangingsinkomen van de cliënt, net zoals de
huidige wettelijke persoonlijke bijdrage. Sinds 2017
werden achter de schermen al voorbereidingen
getroffen om deze kosten te berekenen. Begin 2019
werd een technische werkgroep samengesteld met
directie en enkele medewerkers. Hier werden de
berekeningen omgezet in voorstellen.
In september 2019 werd in het Collectief
Overleg Orgaan (COO) een oproep gedaan aan
de vertegenwoordigers van de cliënten om te
participeren in een klankbordgroep. De bedoeling
van deze klankbordgroep is om de voorstellen van de
technische werkgroep kritisch te bekijken, feedback
te geven en aanvullingen te formuleren.

De klankbordgroep is als volgt samengesteld:

3
5
2
8

directieleden
medewerkers
bestuursleden
vertegenwoordigers van cliënten.

Via deze weg willen wij nogmaals alle deelnemers
bedanken voor de zeer constructieve samenwerking!
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Op 22 juni 2020 heeft het COO het voorstel van de
klankbordgroep voor de invoering van de woonen leefkosten voor residentieel verblijf (dag en
nachtverblijf) unaniem goedgekeurd. Vervolgens
heeft de raad van bestuur op 30 juni 2020 akkoord
verleend om op 1 januari 2021 het voorstel te
implementeren.

Wat wijzigt er nu concreet voor de cliënt?
In de dagdagelijkse werking, het programma, de
daginvulling, … wijzigt niets. Aan de zorgpunten (het
fameuze rugzakje) waar het zorgpersoneel mee
betaald wordt, wijzigt ook niets. Wat wel wijzigt, is de
factuur: we stappen over van kwartaalafrekeningen
naar maandfacturen. Op deze maandfactuur zal je
heel transparant de woon- en leefkosten terugvinden.
Wat verstaan we onder woonkosten ? Hoe zijn de
leefkosten samengesteld? De komende maanden
zullen we hierover via diverse kanalen toelichting
geven.

Wat dient er nog te gebeuren tegen 1 januari
2021?
Tijdens de zomervakantie hebben de administratie
en informaticadienst al voorbereidend werk geleverd
om deze aanpassing administratief en logistiek te
kunnen doorvoeren en zij zullen hier de komende
maanden hun handen nog vol mee hebben.
Ook zal elke volwassene een nieuwe Individuele
DienstverleningsOvereenkomst (IDO) krijgen waarin
de woon- en leefkosten zijn opgenomen.
Een analoog voorstel moet nog uitgewerkt worden
voor de cliënten met enkel dagopvang en cliënten die
enkel van het nachtverblijf gebruikmaken.
We houden jullie op de hoogte!
Voor meer informatie kan je bellen naar
tel. 014 60 12 11 of mailen naar
bruno.stappaerts@hetgielsbos.be.
Bruno
Stappaerts
- Financieel
directeur
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IN DE KIJKER

15 jaar

Let wel, enkel
personeelsleden kunnen
lid worden van deze groep.
Indien je niet (meer) bij
Het GielsBos werkt, dan
is deze groep helaas niet
voor jou bedoeld.

Groetjes!

Ludo en
leen

trouwe dienst voor Ludo!
LUDO VAN GRASLAND 1 MAAKT AL ZEKER 15 JAAR BLOCNOTES OP
ZIJN KAMER. EEN ZINVOLLE VRIJETIJDSBESTEDING WAARMEE DE
MEDEWERKERS VAN HET GIELSBOS ERG GEHOLPEN ZIJN!
Ludo beschouwt het als zijn belangrijkste taak om aan iedereen op Het GielsBos
die ernaar vraagt, een blocnote te bezorgen. Hij brengt die dan het liefste rond
met zijn fiets. Ook de lege blocnotes komt hij graag ophalen of je kan ze brengen
naar Grasland 1. Het babbeltje dat hij er gratis bijkrijgt, vindt Ludo uiteraard ook heel fijn!
Een blocnote maken is voor Ludo niet moeilijk. Hij heeft al het materiaal voorhanden: plankjes, een
meetlat, vijzen, een papiersnijmachine en een perforator. Het papier krijgt hij van de drukker van ons magazine,
die Ludo met zijn overschotjes veel plezier doet. Je kan je voorstellen dat zijn bureau goed vol staat!
Ludo vindt het heel leuk als hij ondertussen ook naar muziek kan luisteren en kan meezingen.
Heb je een blocnote nodig 1 adres! Bel naar Ludo van Grasland 1 op tel. 321!

Wat leeft er in het bos?
Weet jij wat er in het bos leeft? ‘Wat leeft er in het bos’ is de gesloten
Facebook-groep voor personeelsleden van Het GielsBos! In dit
boeiende bos gebeuren allerlei vrolijke, olijke en creatieve dingen met
Jan, An en alleman. In deze groep krijgen de dagelijkse belevenissen
van onze bewoners en collega’s een plek in foto’s, video’s en berichten.
Zo brengen we iedereen uit dit boeiende en grote bos iets dichter bij
elkaar! De wedstrijd waarbij iedereen bomen mag versieren is daar een
mooi voorbeeld van!
Dus neem eens een kijkje en … delen maar: www.facebook.com/groups/796255317161405

Giften en schenkingen aan Het GielsBos
Het GielsBos ontvangt giften en schenkingen van trouwe sponsors, particulieren, bedrijven en organisaties.
Elke schenker kan zelf bepalen waar zijn/haar gift aan besteed wordt of kan deze keuze overlaten aan
Het GielsBos. In dat geval wordt jouw gift/schenking gebruikt voor de financiering van de bouw van onze
tuinkamer.

Jobcoachen starten

nieuwe begeleidingen op!
Robin heeft maar liefst 2 droomjobs!

Deze tuinkamer is centraal gelegen tussen het zwembad met wellness en het belevingscentrum Oase.
Deze projecten zijn trouwens ook gefinancierd met gelden van gulle schenkers. De tuinkamer zal gebruikt
worden door de bewoners van Het GielsBos om samen gezellig een koffietje te drinken, een leuke babbel
te hebben, maar kan ook door scholen buitengewoon onderwijs, collegavoorzieningen en groepen van buiten Het GielsBos gebruikt worden. Als
deze externe gebruikers komen zwemmen of gebruikmaken van Oase
kunnen ze even verpozen in deze ruimte of hun lunch nuttigen vooraleer
ze aan het namiddaggedeelte van hun uitstap starten.
Eigen keuze of bijdrage aan onze tuinkamer? Wij zorgen ervoor dat jouw
bijdrage goed besteed wordt, alvast een welgemeende DANKJEWEL!

LIEZE

Storten kan op rekeningnummer BE17 7330 3042 8021
met vermelding gift.

Lieze heeft een nieuwe job!
Wist je trouwens dat de corona-actie
van Frans Hooyberghs voor de aankoop
van medisch beschermingsmateriaal
vandaag al 17.415 euro aan giften
opleverde? En wist je dat alle
vrijwillige handen aan het begin
van de coronacrisis samen
4.398 mondmaskers hebben
gemaakt voor ons? Van harte
bedankt iedereen!
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Lieze Daniëls (externe cliënt) gaat
voortaan op donderdag van 13.30
tot 16.30 uur begeleid werken
bij Leonidas op de Zeshoek in
Turnhout. Lieze verpakt alle
lekkere pralinekes, snoep en
koekjes. Lekker jobke hoor!

Op 7 juli 2020 is Robin De Visscher (externe cliënt) gestart met begeleid
werken in de Hoeveservice in Beerse. Hij is er wekelijks van 9.00 tot
16.00 uur en heeft veel werk in het magazijn en in de winkel. Robin
voelt zich prima tussen het werkvolk want die kent hij al
een beetje van vroeger toen hij nog naar school ging en
daar kippeneten ging kopen. Sinds 17 augustus 2020
is Robin ook elke maandag van 7.15 tot 15.30 uur aan
de slag op de technische dienst van de gemeente
Beerse. Hij maakt voornamelijk
alle vuilbakjes in Beerse
proper en ‘s middags eet
hij met zijn collega’s
zijn
boterhammen
op. Robin had alle
technieken
snel
onder de knie, een
dikke pluim en
goed bezig Robin!

Tijdelijke opvang
Omwille van de coronamaatregelen kwamen er geen nieuwe
cliënten in tijdelijke opvang. Enkele gekende cliënten konden
we wel een aanbod doen op verschillende groepen.

ROBIN
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Afscheid
van Chris

Josée Zegers (mobi-team) overleed op 5 juli 2020
Chris Megens (dagopvang boerderij en mobi-team) overleed op 12 juli 2020
Eddy Peters (Mezenhof 2) overleed op 27 juli 2020
Bijzonder veel sterkte gewenst aan de families van Josée,
Chris en Eddy.

Chris was een gekend persoon
in Gierle. We kennen hem van
z’n stamcafé Den Eyck, van z’n
wandelingen door het dorp, zijn koffietjes
in ‘t Trefpunt, z’n dagelijkse bezoekjes aan
z’n ouders op het kerkhof, z’n sigarrekes.
Chris stond meestal bij de oversteek om
de schoolkinderen dagelijks een goeiedag te
zeggen. In vroegere tijden kwam Chris met z’n
‘brommerke’ naar dagcentrum ‘t Margrietje. De
laatste jaren was Chris een vaste waarde op de
boerderij van Het GielsBos waar hij 2 keer per week
ging werken en heel wat nieuwe vrienden maakte.
Familiehulp, verpleging en zijn vaste begeleiders
kwamen bijna dagelijks bij hem over de vloer. Chris zei
regelmatig dat we goed voor hem zorgden. We waren
er altijd welkom.
Chris had een goede band met zijn familie. Er was een
fijne samenwerking tussen familie, familiehulp, Het
GielsBos, verpleging en huisarts.
Chris was graag op de hoogte van gebeurtenissen in
en buiten het dorp. Hij vertelde over vroeger, over zijn
ouders, school, … Iedereen die bij Chris kwam, zal zich
dit blijven herinneren: Chris in zijn zetel, bij de tv met
een colaatje en lekker veel snoep erbij. Heerlijk!
Chris kwam graag buiten, al ging dit het laatste jaar
minder vlot. Wandelen ging steeds moeizamer,
maar hij bleef wel genieten van de kleine dingen
des levens zoals een keer over zijn rug wrijven.
Hij gaf regelmatig aan dat hij gelukkig was in
zijn appartement, hij had alles rondom zich wat
hij nodig had. Wat is het raar om je woning
te passeren en een lege zetel of gesloten
gordijn te zien…
We gaan je missen!
Laura
Maes,

mobi-team

Wat was het fijn om jou te mogen
begeleiden. Je was altijd zo blij om me
te zien, wachtend in je zetel bij het raam.
Tevreden met kleine dingen, gewoon
gezelschap, naar de winkel. Twijfelend of je
een stuk chocola zou kopen, want dat mocht
je niet te veel eten.
Een wandeling door het dorp waar iedereen
je kende en er altijd wel iemand zwaaide of
riep. En vaak met het voorstel, gaan we nog
eens langs ons Denise? Want je familie was
je dierbaar. Je poes waar je zo van hield, je
was er zo bezorgd om. Wat was je verdrietig
toen ze stierf!
Ook in het rusthuis kwam ik soms langs
en elke keer vroeg je, hoe gaat het met
de kinderen en kleinkinderen? De laatste
maanden ging het bergaf en ondanks de
goede zorg van je familie en personeel in
het rusthuis ging het steeds minder met je.

Ria
Dockx
Leven in Het GielsBos

En als je ‘t niet verstaat, herhaal ik het keer op keer,
jazeker, ik ben een unieke, aanwezige heer.
Zullen jullie mij nu missen? Soms of elke dag?
Zoals mijn complimenten over “dikke poepen” en alles wat ik niet zeggen mag.
Of mijn “doe moar”… als ik er wat over ging en apart moest op de gang,
dan deed ik stiekem babbeltjes daar of wist je dat al lang?
Op zondag ben ik een echte heer,
met hemd en ook met “mijne plastron” of das.
Dan met Sanne naar de eendjes, altijd in mijn sas.
Kieskeurig ben ik ook, “Eddy Peters op z’n best”!
Dan kijk ik in mijn bord en zeg ik: “moet ni hemme”, maar eet dan sneller dan de rest.
“Beste mensen” zeg ik nu, een allerlaatste keer …
“Applaus voor Eddy Peters”, de enige echte mijnheer.
Ik denk dat er een hemel is waar ik “op kamp” kan gaan,
dus pak ik nu “mijne pyjama” en laat daar mijn “valieske” staan.
Kiki de hond, die is daar ook, samen met “os moe”.
Ik ga ze daar bezoeken dus doe nu echt mijn ogen toe …
Maar …
Stiekem laat ik jullie weten of je daar echt wel die “rijstpap” kan eten.

Liefs van
Mezenhof
2

Lieve Josée …

Rust maar en misschien zit je daarboven
wel met die lieve poes op je schoot!

22.

Ik ben Eddy, “Eddy Peters”
Peters”

Geboren

Overleden

14 juli: GUST en FLOR, zoontjes van Lieve
Huybrechts (begeleidster/opvoedster) en Tom
Noyens
20 juli: WALT, zoontje van Lien Appels
(teamleider) en Toon Verdonck
1 augustus: PIPPA, dochtertje van Jossi van Holten
(begeleidster/opvoedster) en Steven Crols
6 augustus: LOWIE, zoontje van Heidi Huybrechts
(begeleidster/opvoedster) en Mario Gillis

30 mei: Jan Du Lion, vader van Anka Du Lion
(begeleidster/opvoedster)
4 juni: Rita ‘Rit’ Lenaerts, moeder van Ann Matthé
(teamleidster)
16 juni: Emma Meulders, moeder van Ann
Augustyns (teamleidster)
20 juni: Philippe Lenoble, vader van Guy Lenoble
(Bosheuvel 1) en Daniël Lenoble (Vos 4)
23 juni: Gerard Coertjens, vader van Jan
Coertjens (Salamander 1)
26 juni: Marieke Stappaerts, schoonzus van
Miranda Clijmans (directiesecretariaat)
5 juli: Josée Zegers (cliënt mobi-team)
6 juli: Mia Renders, schoonzus van Miranda
Clijmans (directiesecretariaat)
12 juli: Christiaan ‘Chris’ Megens (cliënt mobiteam)
22 juli: Paul Lenaerts, schoonvader van Christel
Van Gansen (begeleidster/opvoedster)
27 juli: Eddy Peters (Mezenhof 2)
11 augustus: Jacqueline Goris, moeder van
Michel Dierckx de Casterlé (Salamander 3)

Getrouwd
30 mei: Liliane Smets (huishoudhulp) en Jozef Van
Donink
13 juni: Leen Veris (medewerkster boerderij) en
Marij Renne (medewerkster PPD)

Pensioen
1 juli: Lea Vangenechten (begeleidster/opvoedster
Vos 8) – rustpensioen
1 juli: Annemie Buyens (medewerkster
cliëntenadministratie) - rustpensioen

Leven in Het GielsBos

Deze lijst wordt samengesteld aan de hand van gegevens van de personeelsdienst en aankondigingen bij het
secretariaat. Wil je liever niet dat jouw aankondiging hier verschijnt? Graag een seintje aan de personeelsdienst!

WE NEMEN AFSCHEID VAN

23.

OMWILLE VAN DE
CORONACRISIS KUNNEN WE
NOG GEEN ACTIVITEITEN
VERMELDEN.
BEDANKT VOOR JOUW BEGRIP!

