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NIEUWE GEZICHTEN IN HET
GIELSBOS!
Wat vinden zij van hun nieuwe
werkplek?

BEWEEGENQUÊTE
Van resultaten naar actie!

Leven in Het GielsBos

Het is alweer april! Lente, met dagen die verder lengen.
‘Leven in de brouwerij!’ zeggen we dan. En dat is er echt
op vele vlakken. Nieuwe mensen, nieuwe gezichten,
ook voor dit tijdschrift. Elke Verhagen is onze nieuwe
communicatieverantwoordelijke en hoofdredactrice,
leer haar en anderen vooral kennen.
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Het grote thema van dit nummer is ‘werken’. Wat is
werken, hoe geniet je ervan, wat betekent het in je leven?
Doorheen de verhalen lees je zeker dat in Het GielsBos
erg veel vormen van werken te zien zijn. Niet alleen
‘betaald werk’ maar veel meer. En al dat werken betekent
ook echt iets voor een mens, het geeft je leven mee zin en
het zorgt er mee voor dat je weet dat je iets waard bent,
voor jezelf en voor anderen. Het zet jezelf op de kaart,
dat is mooi om te zien en te lezen.

9

Heel veel kleine en grotere nieuwsjes passeren in dit
nummer ook de revue, het lenteleven druipt er af, in
letters en woorden en zinnen, in kleuren (maar jammer
genoeg geen geuren ) en muziek. We wensen je
alvast veel ontspannen leesplezier!

☺
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PS: Dit nummer werd opgemaakt vóór de coronacrisis.
‘Werken in Het GielsBos’ heeft in coronatijden een
andere dimensie gekregen. We willen al onze
medewerkers uit alle diensten een erg grote pluim
geven voor hun engagement om deze moeilijke
tijden door te komen. Een crisisteam corona
werd opgericht om de situatie in Het GielsBos
nauwgezet op te volgen. We informeren onze
medewerkers, ouders en vrijwilligers op
regelmatige basis. Je kan de updates volgen
via onze website en Facebookpagina.
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IN’T KORT

Lekker slapen
in onze

mobiele bedbox

zzzz...
Een
aantal
van
onze
cliënten hebben
aanpassingen
nodig om ’s nachts
veilig
te
kunnen
slapen. Sommigen worden
vastgemaakt (gefixeerd) in bed. Dit
is een vrijheidsbeperkende maatregel en we doen dit
enkel ‘als het niet anders kan’. Soms is een bedbox
een minder ingrijpende en dus betere oplossing.
Zo’n bedbox is eigenlijk een reuzegroot ledikant met
hoge spijlen en een deurtje. Je hebt hierin meer
bewegingsvrijheid dan wanneer je gefixeerd ligt. De
schrijnwerkers van Het GielsBos hebben heel wat
ervaring in het maken van bedboxen voor bewoners.
Deze zijn heel stevig en meestal ook verankerd in de
vloer, waardoor je ze niet zomaar kan verplaatsen.

groeide het idee van een mobiele of verplaatsbare
bedbox. We vonden niets op de markt dat helemaal
aan onze noden voldeed. Daarom gingen onze
creatieve schrijnwerkers zelf aan de slag om een
handig monteerbaar exemplaar in elkaar te ‘boxen’.
Zo werd onze mobiele bedbox geboren. Deze kan
voor een logee ingezet worden én voor een vaste
bewoner om uit te testen. Zo kunnen we soms fixaties
afbouwen.
We maakten een filmpje over de bedbox in het kader
van projectsubsidies. Helaas kaapten we geen prijs
weg. Dit neemt niet weg dat we terecht fier mogen
zijn op deze realisatie, want we kunnen er heel wat
cliënten mee helpen in de zoektocht naar een goede
nachtrust! Je kan het filmpje bekijken via https://
www.youtube.com/watch?v=Y71DisA4YhA.

Op het zorgloket krijgen we weleens logeervragen
van cliënten die zo’n bedbox nodig hebben. Daaruit

Ilse
Eykens

Camera’s OP HET DOMEIN VAN
Het GielsBos
Camera’s vind je vandaag op bijzonder veel plaatsen. Heel veel politiezones hebben
er om het openbaar domein mee te volgen, maar ook steeds meer winkels en
ondernemingen. Omdat wij in Het GielsBos ook af en toe te maken hebben
met klein vandalisme en beperkte inbraken, werd het nut van camera’s op
de campus in Gierle besproken op de ondernemingsraad. Specialisten van
politiezone regio Turnhout vertelden ons dat camera’s een afradend
effect hebben voor vandalen. Ze kunnen ook helpen in het onderzoek
bij incidenten.
Bij de ingang van het terrein plaatsen we dit voorjaar 3 camera’s
(zie plannetje). Deze camera’s zullen tussen 19.00 en 7.00 uur
alle bewegingen op en rond de hoofdwegen filmen. De beelden
worden opgeslagen op een server en kunnen in geval van
incidenten opgeroepen en bekeken worden. Het doel is het
verhogen van de algemene veiligheid. Voor alle duidelijkheid, het
gaat dus niet om camera’s binnen in de gebouwen of camera’s
die in het kader van de zorg gebruikt worden.
Claude
Seyns
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Oase

IS ER VOOR

iedereen!

In het midden van Het GielsBos, links naast het hoofdgebouw, vinden we onze
‘prijzenpakker’ Oase. Op 22 januari 2020 was het feest in BOZAR! Het GielsBos
en Bailleul Ontwerpbureau mochten, in aanwezigheid van Vlaams minister
Hilde Crevits, de prestigieuze Henry van de Velde Gold Award Collaborative
2020 in ontvangst nemen voor de realisatie van ons belevingscentrum. De Gold
Award is de hoofdprijs in de categorie designprijzen voor een innovatief en
duurzaam project.

Naar aanleiding van deze bekroning, doen we nog eens
een warme oproep aan alle ouders, broers, zussen en
andere verwanten. Oase is een pareltje van hoogstaande
technologie, volledig bekostigd met giften allerhande (en dus geen eurocent
overheidsgeld). Oase is er bovendien voor iedereen. Trek eens je stoute
schoenen aan (en je gewone uit) en vraag eens naar een rondleiding.
Wedden dat je later terugkeert met je specialleke?
“Hoe houden we onze gasten zo prettig en zo nuttig mogelijk
bezig?” Dit is een van de meest complexe opdrachten binnen
Het GielsBos. Het aanbod was al behoorlijk groot en divers,
sinds begin vorig jaar zorgt Oase voor een schitterende
aanvulling. Creativiteit en technologie gaan hier wonderlijk
hand in hand en zorgen voor maar liefst drie Oases met elk
een aparte belevingswereld.
De voorbije maanden zijn we met zoon Niels al geregeld
naar Oase afgezakt. Heerlijk snoezelen op het waterbed
of de trilvloer in de STILLE OASE. Spelen op de Nebula
Muur of meedeinen met de brommers op de Pactive
Motion in de BELEEFOASE. Het is elke keer weer
genieten. En dan is er nog de SPEELOASE die nog op
ontdekking wacht. Dat komt er een van de volgende
weken van.
Wil je ook kennismaken met Oase? Dat kan perfect.
Naast de bezetting door de leefgroepen zijn er
nog meer dan voldoende vrije uren waarop je
kan reserveren. Oase is immers 7 dagen op 7 van
9.00 tot 21.00 uur open. Vooral tijdens de avonden
en de weekends zijn er nog heel wat momenten
beschikbaar.
KOSTPRIJS:
Gratis voor bewoners van Het GielsBos (wanneer ze
in Het GielsBos verblijven).
5 euro/uur per persoon voor de huur van 1 Oase
(begeleider mag gratis mee).
25 euro/uur per groep voor de huur van 1 Oase.
Oase is geschikt voor allerhande festiviteiten (familieuitstapjes, verjaardagen, …), want ook personen zonder
beperking kunnen meegenieten van het inclusieve
aanbod.
MEER INFO:
Bel naar 014 60 12 11 en vraag naar
een verantwoordelijke van Oase
of mail naar oase@hetgielsbos.be.

Hans
Wollens

papa
van Niels

Jolien
Heylen
Leven in Het GielsBos
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20 jaar
jobcoaching!
2

3

In mei bestaat jobcoaching 20 jaar. Werkgevers,
jobcoachen en bewoners verdienen dan een pluim
voor de jarenlange inzet! Het coronavirus strooit
echter roet in de geplande festiviteiten. In
afwachting van een viering, maken we alvast
kennis met enkele van onze harde werkers.

Michiels werkt op
maandag en dinsdag een hele dag
in de Pompoenerie in Kasterlee. Hij helpt
er mee in de tuin en met koken, producten
afwerken enz. Hij is elke werkdag even
goedgehumeurd, dus aan motivatie geen
tekort. Ook bij activiteiten buiten zijn gewone
werktijd is Kevin van de partij, een manusje van
alles!

1

4

Kevin

2

De technische dienst van de gemeente Lille krijgt op maandag
en dinsdag hulp van Robin Neefs. Op maandag helpt hij van
8.00 tot 16.00 uur de chauffeur van de vrachtwagen met laden en lossen.
Op dinsdag helpt hij in de voormiddag zijn werkmakkers van het klein
vervoer en in de namiddag houdt hij mee controle op het containerpark.
Robin komt zelfstandig naar het werk en bloeit open tussen het werkvolk in
fluopak!

5

Jonas Verswijfel werkt op maandag, dinsdag en woensdag bij

3

Albert Heijn in Gierle. Hij is vooral verantwoordelijk voor de dranken
die hij aanvult en netjes zet. Jonas is heel plichtsbewust en een harde
werker in de winkel, hij helpt ook graag klanten die iets zoeken. Albert
Heijn zonder Jonas is als een café zonder bier

7

Jos De Laet veegt

het rolstoelpad in Lichtaart
elke donderdagvoormiddag
samen met Chris Borgmans
en Jan De Vrij. Jos wordt op
30 maart 65 jaar en gaat officieel
met pensioen. Maar Jos wil nog niet
stoppen met werken omdat hij dat
nog steeds heel leuk vindt en zo in
beweging blijft. Op Chris kunnen we ook
elke week rekenen, hij is de grapjas van de
3, tot groot jolijt van Jan De Vrij die hartelijk
moet lachen om Chris zijn grappen. Hij zegt er
telkens bij: “Chris is nogal een kerel hé”. Jan is het vliegmachien
van de 3. We kunnen hem niet bijhouden met vegen, maar we spreken
af dat hij op vaste plaatsen op ons wacht. Deze 3 leveren echt nuttig werk, de
gemeente Kasterlee zet hen dan ook regelmatig in de bloemetjes.

8

In de Spar van Kasterlee krijgen ze elke woensdag van 9.00 tot 12.00 uur
hulp van Katrien Peeters. Ze vult daar de rekken, kijkt datums na
en zet alles netjes. Katrien komt zelfstandig met de fiets tot daar, werkt in
uniform zoals iedereen en is graag gezien door personeel en klanten!

Lieze Daniëls gaat om de 14 dagen helpen bij Koffie en Boon
in Turnhout. Zij vult de bestelde suikerdoosjes of zakjes en wordt
enorm goed gesoigneerd door de mensen daar.

9

10

Vicky Vervoort gaat elke week helpen in de wasserij van

de Witte Bergen. Haar vaste taak is om de keukenhanddoeken
te strijken met de strijkrol. Maar de mensen daar kunnen haar wel
meer taakjes geven en Vicky is elke keer even enthousiast.

Kelly M, Nele P, Katrien VB,
Selien P, Kimberly C, Cédric S, Katrien
P, Ivo L, Nicole S, Jos DL, Martine,
Kristel en Monic

☺
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Cédric Snoeys

werkt op maandag en dinsdag in Bistro
de Jachthoorn in Hoogstraten waar hij zich ondertussen heeft
ingewerkt tot hulpkok. Tussendoor geniet hij van het lekkere eten dat zijn
collega’s (soms speciaal) voor hem klaarmaken. Cédric heeft hier duidelijk een
nieuwe passie ontwikkeld.

Op maandag gaat Sander Berckvens een hele dag werken in
Bistro Tati in Turnhout. Sander helpt mee in de keuken om groenten
te snijden, bestek te sorteren, fruitsla te maken, enz. Hij voelt zich enorm
goed tussen zijn werkmakkers die allemaal leeftijdsgenoten zijn, perfect
zo!

5
6

Julie Cornelis gaat op maandagvoormiddag helpen in
Roosekesbreem in Vosselaar. Ze helpt vooral om de stoffen
servetten netjes klaar te plooien voor het volgende feest. Julie voelt zich
erg goed thuis tussen het werkvolk daar en zij soigneren Julie ook heel
goed.

6

6.

Leven in Het GielsBos

9

7

Jobcoachen op
studiedag
Op donderdag 5
maart 2020 zijn we
met de jobcoachen en
10 cliënten naar de studiedag
van begeleid werken in de Thomas
More hogeschool gegaan. We
werkten rond verschillende
thema’s: hef- en tiltechnieken,
EHBO, omgaan met kinderen,
omgaan met ouderen, blij naar
het werk en werken in de
keuken. Het was een leerrijke
dag en ook leuk dat we
onze werkervaringen
konden delen.

10

De
jobcoachen

Luc heeft zijn
pensioen verdiend!
Op 31 januari 2020 werd
het pensioen van Luc
Neefs op school
gevierd. Luc werkte
16 jaar in basisschool
Het Locomotiefje in
Beerse. Elke woensdag
bracht hij het fruit naar
alle klassen en dronk hij
een tas koffie met de juffen.
Luc kreeg veel vriendschap van de
kindjes op school. Het afscheid was dan ook
erg emotioneel. Toch is Luc trots dat hij, net
zoals iedereen, ook op pensioen mag. Luc
trakteerde met snoepjes voor de kinderen.
Hij kreeg van de school een mooie fotokader,
zijn tas waar hij elke week koffie uit dronk en
een mooie bijdrage waarvan ze met de
hele groep iets leuk kunnen doen. Er
Monic
werd gedanst en gezongen met Luc.
Verheyen
Bedankt iedereen voor de mooie tijd
die Luc op school mocht hebben!
job
coach

Leven in Het GielsBos
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Welzijnsbevraging 2019
De resultaten zijn bekend!

Samen naar

Mezenhof
In oktober 2019 organiseerden we, in samenwerking met IDEWE, een
welzijnsbevraging. Het is wettelijk verplicht om deze risicoanalyse (want dat
is de officiële naam) om de paar jaar uit te voeren. De 5 A’s werden bevraagd:
arbeidsomstandigheden, arbeidsorganisatie, arbeidsvoorwaarden, arbeidsinhoud en
arbeidsverhoudingen. De bedoeling is om zicht te krijgen op de positieve aspecten en
op de knelpunten van werken in Het GielsBos.
Het Comité besliste om de bevraging in het najaar
te organiseren als een soort van ‘nulmeting’: binnen
enkele jaren is het traject ‘Iedereen Directeur’
uitgerold in de organisatie en werken we op een
andere manier samen. Door deze bevraging dan nog
eens te organiseren, weten we of de veranderingen
het gewenste effect hebben gehad op het welzijn van
onze medewerkers. De bevraging was een succes,
391 van onze 591 medewerkers hebben deelgenomen.
WAT ZIJN DE VOORNAAMSTE CONCLUSIES?

Het GielsBos heeft het geluk om bevlogen
medewerkers te hebben, die steun vinden bij elkaar
en bij hun leidinggevende. Algemeen genomen zijn
we tevreden over de inspraak die we ervaren in
ons team, over de toegepaste procedures en over
de ontplooiingsmogelijkheden die we krijgen in Het
GielsBos. Het burn-outrisico ligt lager dan gemiddeld
op de Vlaamse arbeidsmarkt.
We zijn minder tevreden over alles wat met
arbeidsorganisatie te maken heeft: velen geven aan
niet te weten waar ze de nodige informatie kunnen

8.
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vinden (systeem) en wat de toekomstplannen van Het
GielsBos zijn (strategie). ‘Iedereen Directeur’ zorgt
voor functieonzekerheid, vooral bij de mensen die al
lang voor Het GielsBos werken. 40% vindt het werk
fysiek zwaar en inspannend. 30% van ons ervaart
een hoge werkdruk en ongeveer 1/5 geeft aan risico
te lopen op gezondheidsschade of slachtoffer te
worden van traumatische gebeurtenissen.
De algemene resultaten voor Het GielsBos en
de resultaten per groep kunnen medewerkers
terugvinden op de Kiosk (onder Medewerkers –
Welzijn op het werk).
WAT GAAN WE NU DOEN MET DEZE INFORMATIE?
De resultaten zijn er, nu is het aan jullie! Jullie
bespreken de resultaten van jullie groep op jullie
teamoverleg of CVV en formuleren een antwoord op
deze vragen:
• Zijn deze resultaten herkenbaar?
• Kunnen we ze concreter maken? Hoe moeten we
ze interpreteren? Is verder onderzoek nodig?
• Wat zijn mogelijke verklaringen?
• Wat zijn mogelijke oplossingen?
Ten laatste eind april verzamelt het HR-team al jullie
bevindingen en dan gaan we hiermee aan de slag om
tegen de zomer een veranderingsplan op te stellen.
WIL JE DAT VERANDERINGSPLAN MEE VORMGEVEN?
Geef dan een seintje aan Sofie Poppe
via sofie.poppe@hetgielsbos.be.
Sofie
Poppe

Niels Van Rooy,
Eva Sels en
Claude Seyns

Eindelijk kwam het langverwachte
bericht! Wij, Merel, mochten verhuizen
naar het nieuwe woonerf Mezenhof.
Voor iedere leefgroep ging een lange
periode van plannen en organiseren van
start. Stafmedewerker Luc Vanherck
vertelde wat we zoal konden verwachten
van onze nieuwbouw, wat er aanwezig
zou zijn en waar we al over moesten
nadenken. Ook ouders, familie en
voogden moesten ingelicht worden. Op
Merel 2 deden we dit aan de hand van
een powerpointpresentatie tijdens een
gezellige ouderavond. Achteraf kon
iedereen uitgebreid vragen stellen.
Daarna volgde overleg met de verschillende diensten
van Het GielsBos:
* Welke kleuren moesten er op de muren van de
slaapkamers? Ouders beslisten en de schilders
konder hiermee dan verder aan de slag.
*Wie moest er aanpassingen hebben op zijn kamer?
De dienst houtbewerking deed aanpassingen aan wc’s,
bedboxen, (tv-)kasten en deuren. Hier ging heel veel
overleg aan vooraf omdat het toch allemaal niet zo
simpel was als dat we eerst voorzien hadden.
*Waren onze meubels nog wel goed genoeg om
mee te verhuizen naar Mezenhof? In overleg met
de aankoopdienst gingen we op zoek naar nieuwe
meubels. Ook extra klein materiaal konden we daar
bestellen (vuilnisbakken, sorteerbakken voor was,
linnenkar, …).

*Hoe verdelen we alles dat gemeenschappelijk is op
Merel en waar vinden welke activiteiten plaats? Dit
werd allemaal uitvoerig besproken op vergaderingen
tussen de wooncoördinatoren en de teamleiders van
de betrokken groepen.
Natuurlijk vonden er ook op teamniveau veel
overlegmomenten plaats: Hoe bereiden we onze
bewoners voor op de verhuis? We maakten een soort
aftelkalender door bedpictogrammen op te hangen en
deze één voor één, dag na dag, af te halen tot dé grote
dag. Dit schepte voor de meesten duidelijkheid. Maar
hoe leren we opnieuw picto’s aan vanop een nieuwe
locatie? Daarvoor hadden we advies van de logopedie
nodig.
Nadat de aannemer eind december de grootste werken
aan de woningen had beëindigd, gingen de ploegen
van de technische dienst aan de slag: schilderen van de
kamers, plaatsen van compartimenteringen en sloten,
draadloze wifipunten en akoestisch nachtsysteem,
ophogen van het buitenterrein als voorbereiding voor
de buitenaanleg, enz. De verschillende disciplines
hadden de handen meer dan vol. Tussen de krokusen de paasvakantie zorgde onze verhuisploeg, onder
leiding van Carl, ervoor dat er elke week één leefgroep
met al hun spullen kon verhuizen, zodat tegen de
paasvakantie alle nieuwe woningen in gebruik waren
genomen. De volgende werken komen er al aan: de
opstart van de werf van de tuinkamer en de afbraak
van Merel. Nadien pakken we de bredere buitenaanleg
tussen Mezenhof, Vos en het behandelgebouw aan.
Op 17 maart konden we gaan genieten van al het harde
werk! We hebben er vertrouwen in dat Mezenhof
een succesverhaal wordt. De ouders waren alvast
onder de indruk! We willen langs deze weg iedereen
bedanken die zijn steentje heeft bijgedragen.
Leven in Het GielsBos
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In een magazine met het thema ‘werken’, stellen
we ook graag een aantal nieuwe gezichten aan je
voor. Wat betekent het voor hen om aan de slag
te gaan in Het GielsBos? Wat vinden zij van hun
nieuwe werkplek? Liesje, Noëlle en Elke delen hun
ervaringen met ons.

Liesje Soontjens

Hallo, ik ben Liesje Soontjens, warm onthaald in Het
GielsBos op 2 december 2019 als verpleegkundig teamleider
op de medische dienst. Ik studeerde af in 2012 en ben
verpleegkundige in hart en nieren.
Mensen die zorg nodig hebben, draag ik een warm hart toe.
Voordien werkte ik als thuisverpleegkundige bij het Wit-Gele Kruis
Antwerpen. Na enkele jaren werd het tijd voor een nieuwe uitdaging.
Ik hoop dat ik deze binnen Het GielsBos gevonden heb.
Ik kijk ernaar uit om me te verdiepen in het werken met personen met
een beperking en het uitoefenen van verpleegtechnische handelingen. Mijn
skills als teamleider in de zorg wens ik verder te ontplooien. Ik ben enthousiast
om iedereen te leren kennen, zowel binnen als buiten het domein. Er valt nog veel te
zien, te leren en te ontdekken. Maar ik heb een sterke motivatie om er samen met
mijn team iets moois van te maken!

Nieuwe gezichten
in Het GielsBos!
Noëlle Van Rooy

Ik ben Noëlle Van Rooy, 43 jaar en ik woon in Turnhout. Sinds 9 december
2019 werk ik als teamleider van de nachtdienst. Ik ben opgegroeid in Gierle
en leerde als 16-jarige Het GielsBos kennen door vrijwilligerswerk te
doen op Merel 5. Dit is de sector waar sindsdien mijn hart ligt.
Tijdens mijn studies als bachelor in de toegepaste psychologie deed ik
ook mijn 2de jaarstage hier. De verandering van job was dus niet
helemaal een stap in het onbekende.
Ik koos bewust voor een job in de nacht, om de balans werkgezin te bewaren. Ik werk 2 nachten per week, in combinatie met
dagdiensten om zo voldoende verbinding te kunnen creëren tussen
de dag- en nachtwerking, want het is letterlijk dag en nacht
verschil!
Na enkele maanden inwerken, voel ik dat ik de juiste keuze
maakte. Ik voel me welkom en ben in een team met fijne,
zorgzame mensen terechtgekomen.
10.
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Elke Verhagen
Dag lezers!
Ik ben Elke Verhagen en sinds
17
februari
2020
de
nieuwe
communicatieverantwoordelijke van Het
GielsBos. Tijdens wandelingen met mijn
hond Marcel op het domein, dacht ik vaak
dat het toch echt tof zou zijn om te werken in
Het GielsBos. Ik was op zoek naar een
job waar mijn hart warm van wordt en die
heb ik hier gevonden!
Dankzij de interessante introductie en
rondleiding van Marc, de praktische tips van
Kristien en Miranda en de hartelijke ontvangst
door Pol, voelde ik me al snel helemaal thuis!
De beste manier om jezelf in te werken, is volgens mij
vol enthousiasme in je nieuwe job duiken en … zwemmen!
Mijn functie is dan ook boeiend en afwisselend: samen met
de redactieraad van dit magazine gun ik jullie een blik in het
leven zoals het is in Het GielsBos. In het jaarverslag breng ik graag
inspirerende verhalen van onze bewoners. Ouders en collega’s informeer ik via nieuwsbrieven en
de nieuwsflits. Bij de pers zetten we Het GielsBos op tijd en stond in de kijker. Via de website
en sociale media neem ik je met plezier mee achter onze schermen. En bij dit alles verliezen we de
mooie huisstijl niet uit het oog!
Weet je wat mijn werkdag dat tikkeltje extra geeft? Ik krijg dagelijks een bezoekje van bewoner
Luc Neefs. Hij stond blijkbaar al weken te trappelen van ongeduld om kennis te maken!
In dit magazine kan je lezen hoe hij gevierd werd toen hij op pensioen mocht. En zoals dat
gaat met mensen die op pensioen zijn, heeft Luc nu extra veel vrije tijd.
Hij komt dan
even langs voor een tasje koffie en bladert dan steevast door onze magazines. Wat zal hij
verschieten als hij het artikel over zichzelf ziet! Ondertussen zijn we al dikke maatjes!

☺

Een job waarbij je echt iets kan betekenen voor anderen, daar krijg ik energie van. Ik ben
fier dat ik tot de GielsBos-familie mag behoren en ik kijk er naar uit om jullie de komende
maanden allemaal te leren kennen!

HEB JE EEN IDEE,
TIP OF
COMMUNICATIEVRAAG?
Geef me gerust een seintje via
elke.verhagen@hetgielsbos.be!

Leven in Het GielsBos
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solliciteerde zonder verwachtingen. Ik dacht, mensen
gaan van hun stoel vallen als ze horen dat ik die job ga
doen! Ook al had ik wel voldoende ervaring opgedaan
bij vorige werkgevers en het juiste diploma, niemand
kende natuurlijk die achtergrond.”

Werkswitch!

Wat was voor jou de grootste aanpassing?
Marjan: “Van een job waar ik altijd buiten was, naar
een job waar je vooral binnen zit, dat was natuurlijk
het grootste verschil. Maar ik ging ook van een fysiek
heel belastende job naar een job die lichamelijk
minder van me vraagt en dat was een bewuste keuze.”

Dat je in Het GielsBos niet kan
vastroesten in je job, blijkt uit het
verhaal van Marjan Renders. Zij had zin
in een nieuwe uitdaging en kreeg de
kans om van werk te switchen.

Mis je iets van je vorige job?
Marjan: “Het contact met de paarden, maar ik
heb er thuis nog 3, dus dat gaat wel. Ik mis vooral
de lieve vrijwilligers, fijne collega’s en de mooie
werkomgeving van de boerderij. Maar ik ben hier
niet weg natuurlijk en kan nog op bezoek gaan! Het
was voor mij een hele geruststelling dat ik mijn job
kon overdragen aan Carolien Bax. Zij doet de job
met evenveel enthousiasme. Ik vond het belangrijk
dat mijn vervanger een goede basiskennis en een
achtergrond met paarden had. Ik was dan ook blij dat
ik betrokken werd bij de sollicitaties en advies mocht
geven. Ik had een heel goed gevoel bij Carolien en
kon daardoor mijn oude job beter loslaten.”

Dag Marjan, kan je eens vertellen hoe jouw
loopbaan bij ons begonnen is?
Marjan: “Met mijn passie voor paarden
kon ik zes jaar geleden aan de
MARJAN
Hoe heb je deze switch tot nu toe
slag bij Het GielsBos als trekker
ervaren?
RENDERS
IN
van de paardenwerking. Ik was
Marjan: “Enorm positief! De overgang
GALOP VAN HET
eindverantwoordelijke voor alles
is supergoed meegevallen, echt tof!
wat met de verzorging van paarden
Ook al werkte ik hier al een tijdje, ik
te maken heeft: het borstelen,
heb toch veel nieuwe mensen leren
voederschema’s opstellen, zoeken
kennen. Er komt een hoop info op me af:
naar
geschikte
paarden
en
aanwerving en selectie, welzijnsbeleid,
huisvesting, maar ook de volledige
NAAR
vorming, enz. Maar ik vind alles even
planning om met onze cliënten te gaan
boeiend!”
paardrijden. Vanuit het IOP (individueel
ondersteuningsplan) kan een vraag tot
Heb je tips voor collega’s die misschien ook zo’n
screening komen en dan doorlopen we verschillende
switch overwegen?
stappen, bv. of de cliënt in de nabijheid van het paard
durft te komen of op het paard durft te stappen.
Marjan: “Heb je interesse voor een bepaalde vacature
Als blijkt dat die er echt van geniet, dan wordt een
binnen Het GielsBos, aarzel dan niet, gewoon doen!
programma opgestart.”
Contacteer je leidinggevende en de dienst HR indien
je ook zin hebt in een switch, zodat je samen de
Waarom had je zin in een nieuwe job?
mogelijkheden kan bekijken! Mijn collega’s bij HR en
ikzelf ontvangen je met open armen!
Marjan: “Met mijn partner heb ik de laatste jaren een
manege uitgebaat. De combinatie met mijn halftijdse
Veel succes gewenst Marjan!
job bij de paardenwerking was eigenlijk perfect. Maar
toen we in september 2019 stopten met de manege,
Elke
was ik ook klaar voor een nieuwe uitdaging in Het
Verhagen
GielsBos.”

PAARDENPROJECT
HR!

Liesbeth
Geudens

Vrijwilligers in de bloemetjes
VRIJWILLIGERSFEEST
Op 4 maart 2020 werden de
vrijwilligers van Het GielsBos
naar jaarlijkse gewoonte in
de bloemetjes gezet. Gezellig
samen, een lekkere maaltijd,
heerlijke desserts van verse
koemelk en een kleine attentie
voor elke vrijwilliger. Meer moest
dat niet zijn! Het was fijn om te
horen hoe iedereen gewoon
gelukkig is in wat hij/zij doet als
vrijwilliger. We hebben er weer
van genoten.

HONDEN IN DE ZORG
11 hondenliefhebbers waren op
7 maart 2020 aanwezig voor
onze cursus ‘honden in de zorg’.
Na deze theoretische namiddag
volgt er nog een praktisch
moment waarbij de honden
gescreend worden vooraleer
ze een lach kunnen toveren op
de gezichten van onze cliënten.
Bedankt Roel Renders voor
deze leerrijke info. We hopen de
honden en hun baasjes snel te
mogen verwelkomen.

BOS- EN NATUURTRAIL
KASTERLEE
330 sportievelingen trotseerden
het wisselvallige weer op 8
maart 2020 tijdens de bos- en
natuurtrail in Kasterlee. Dankzij de
begeleiding van Rogerton (Roger
Wils), van de marathonlopers van
Kasterlee en de vrijwilligers in
de drankposten, is alles vlotjes
verlopen. Het inschrijvingsgeld
(2.063 euro) gaat volledig naar
Het GielsBos, meer specifiek is
dit een welgekomen extraatje
voor de woningen in Tielen en
Lille alsook voor de dagopvang in
Tielen.

Architectuur in de kijker
De nieuwe woonerven Rozendries, Klaverveld,
Bosheuvel, Grasland en Mezenhof werden gebouwd
in samenwerking met het architectenbureau
DierendonckBlancke Architecten uit Gent. We leerden
hen kennen via de Vlaamse Bouwmeester. Het is
niet onze eerste zorg, maar het mag ook weleens
onderstreept worden: de architectuur van deze
nieuwe woningen loopt in de kijker. En hoe. Onlangs
kreeg ik telefoon van de faculteit architectuur van
Ljubljana, Slovenia, met de vraag om een bezoek
te mogen brengen. En enkele weken voordien: een
e-mail vanuit de faculteit architectuur van Parijs.
Maar ook binnenlandse opleidingen architectuur
vinden vlot de weg naar Het GielsBos, net zoals
architectenbureaus die inspiratie komen opdoen
voor hun eigen bouwprojecten in de zorg.
We gaan niet op alle aanvragen in: het moet
mogelijk zijn, met respect voor de privacy
van onze bewoners.

In 2019 was Het GielsBos te zien op PRAXIS in Brussel,
de architectuurexpo van BOZAR en A+ Architecture
in Belgium: een tentoonstelling uitsluitend over
het werk van het Gentse architectenduo Alexander
Dierendonck en Isabelle Blancke. Naar aanleiding
van de tentoonstelling verscheen er een uitgave van
BOZAR BOOKS, A+ Architecture in Belgium en Verlag
der Buchhandlung Walther König. De tentoonstelling
Dierendonckblancke Praxis werd geselecteerd uit
meer dan 740 internationale voorstellen om deel uit
te maken van de tentoonstelling Architectures of
the Everyday in het kader van de pretstigieuze XIIe
Internationale Architectuur Biënnale van São Paulo
(najaar 2019). In São Paulo presenteerde
Dierendonckblancke
de
projecten 12 Kameren (een
privéwoning), Riemst (een
basisschool), OC Kasterlee
(een buurthuis) en …
Het
GielsBos.
Luc
Vanherck

Dacht je er toen aan om andere horizonten op te
zoeken?
Marjan: “Wel, gelukkig was er op dat moment net een
interne vacature voor HR-medewerker (HR = Human
Resources, alles wat te maken heeft met de loopbaan
van medewerkers). Die sprak me heel erg aan want
ik zou dan hier kunnen blijven en mét en vóór
medewerkers van Het GielsBos kunnen werken! Ik
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Neem zeker eens een kijkje op
https://architectura.be/nl/projecten/23782/het-gielsbos
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De mindermobielencentrale van Lille

staat voor ons klaar!

EEN MOOIE SAMENWERKING MET DE GEELSE
HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ

twee appartementen

in het centrum van Kasterlee

De mindermobielencentrale (MMC) van Lille is er
voor personen die door hun beperking en/of leeftijd
moeilijkheden ondervinden om zich te verplaatsen.
Bejaarden of personen met een beperking die
geen eigen vervoer hebben en die niet in staat zijn
om gebruik te maken van het openbaar vervoer,
kunnen lid worden van de mindermobielencentrale
en vervoerd worden door vrijwillige chauffeurs.
Let wel: je inkomen mag een bepaalde grens niet
overschrijden.
Je kan beroep doen op de mindermobielencentrale
om een familielid te bezoeken, te gaan winkelen, de
dokter te bezoeken, deel te nemen aan een activiteit
van een vereniging, naar het ziekenhuis te gaan, ...

Je betaalt een jaarlijks lidgeld van 10 euro als
alleenstaande en 15 euro als koppel. Aan de chauffeur
betaal je 0,35 euro per kilometer vanaf de woonplaats
van de chauffeur met een minimum van 2 euro per rit.
Er wordt ook een wachtvergoeding van je gevraagd.
Het eerste uur betaal je niets. Daarna wordt er 1,50
euro per begonnen uur aangerekend.
Nieuwe gebruikers moeten zich op voorhand
registreren bij de MMC-verantwoordelijke, Kim
Geentjens. Zij is elke werkdag (behalve vrijdag)
bereikbaar tussen 11.00 en 12.00 uur op het nummer
0471 08 18 99.
De centrale is ook altijd op zoek naar nieuwe
chauffeurs. Vrijwilligers kunnen zich melden bij de
verantwoordelijke.
(bron: website gemeente Lille)

DE MMC WERKT MOMENTEEL SAMEN MET 15 VRIJWILLIGERS.
We schetsen een portret van 2 chauffeurs:

ER IS GROTE NOOD AAN BETAALBAAR WONEN. VEEL MENSEN VINDEN MOEILIJK EEN WOONST OP
DE GEWONE HUURMARKT. OOK DE DOELGROEP PERSONEN MET EEN BEPERKING IS OP DAT VLAK
KWETSBAAR. ZEKER MENSEN MET EEN ‘LICHTERE’ BEPERKING HEBBEN MEESTAL NIET ZO’N HOOG
INKOMEN. DAAROM SLOEGEN HET GIELSBOS EN DE GEELSE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ DE HANDEN
IN MEKAAR OM IETS TE DOEN VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING.
In het centrum van Kasterlee bouwt de Geelse
Huisvestingsmaatschappij nieuwbouwappartementen.
Twee gelijkvloerse appartementen zijn voorbehouden voor cliënten die ondersteuning krijgen
van Het GielsBos. Zij zullen huren van de Geelse
Huisvestingsmaatschappij
en
ondersteuning
krijgen van Het GielsBos. De appartementen zullen
vermoedelijk nog voor de zomer instapklaar zijn.
Eerder realiseerde Het GielsBos een trainingsappartement in het centrum van Tielen waar telkens 1
cliënt of een koppel kan ‘trainen’ in zelfstandig wonen.
Na een jaar (of maximum 2 jaar) willen we hen laten
doorstromen naar een andere woonvorm. Zo kunnen
we telkens iemand anders de kans geven om deze
grote stap in zijn of haar leven te zetten.

De samenwerking met De Ark – die reeds bestaat in
Tielen - krijgt verder vorm in de bouwplannen voor
een aantal appartementen voor dezelfde doelgroep
in Lille, vlakbij ons tehuis in de Boskapelstraat. De
bouw hiervan is nog niet gestart.
Het zorgloket bekijkt samen met de begeleiders
(voornamelijk van het mobi-team en de jobcoachen)
wie van de huidige cliënten en zorgvragers in
aanmerking komen. Zo bouwt Het GielsBos mee aan
de dromen van huidige en toekomstige cliënten.
Ook in de toekomst wil Het GielsBos blijven inzetten
op nieuwe initiatieven en innovatieve woonvormen
op ons domein en daarbuiten. We zoeken daar naar
samenwerking met sociale huisvesting en andere
partners.
Ilse
Eykens

Mieke (65 jaar) uit Wechelderzande is gescheiden en heeft een tweeling
van 28 jaar. Ze werkte als verpleegkundige en is dus vertrouwd met de
zorgsector. Het contact met mensen met een beperking vindt ze heel
boeiend. Mieke heeft altijd graag met de auto gereden en rijdt nu ruim
2 jaar voor de MMC. Ze heeft 7 vaste ritten per week. Om de 2 weken
doet ze het vervoer van onze cliënten naar Akabé (Scouts). Mieke haalt
ook Sofyan thuis op. Dinsdag is haar vrije dag en haar hobby’s zijn
bloemschikken en creatief bezig zijn. Mieke is ook geïnteresseerd in
natuurgeneeskunde.

Jef (77 jaar) uit Lille is getrouwd met Rosa en
(groot)vader van 2 kinderen en 4 kleinkinderen.
Walter Van Ranst doet wekelijks beroep op hem om
bij zijn tante op bezoek te gaan. Jef rijdt al 16 jaar voor de
MMC en doet zo’n 2 à 3 ritten per week. Soms in de buurt, maar ook
naar Gent en Leuven. Jef werkte 37 jaar als vertegenwoordiger van
beenhouwerijmaterialen (alles behalve vlees) en is dus gewoon om op
de baan te zijn. Zijn hobby is muziek. Hij treedt op met zijn groepje:
Jefke Do en Stafke Re en speelt slagwerk bij de fanfare van Lille.

Ria
Matthyssen

14.

Leven in Het GielsBos

Leven in Het GielsBos

15.

SPORT OP HET WERK

Beweegenquête

Van resultaten naar actie!

In juni 2019 deden we aan de hand van de beweegenquête
van Sport Vlaanderen een rondvraag bij collega’s
omtrent beweging/sport. Zowel het huidige niveau als de
toekomstige wensen werden bevraagd.

De resultaten van deze enquête leerden ons het volgende:
- 44% van het personeel heeft een woon-werkafstand < 10 km.
- 19% van het personeel heeft een woon-werkafstand < 6 km.
Als we gingen inzoomen op het vervoersmiddel dat gebruikt
wordt, dan zien we dat 60% zich met de auto verplaatst en
een 40% met de fiets of te voet. De reden om de auto te
gebruiken heeft vaak te maken met afstand, tijdgebrek of
gezin. Toch geeft ook 60 % van deze autogebruikers aan
WIST JE DAT…
dat zij in de toekomst graag meer met de fiets zouden
willen komen. We voelden dat hier dus nog wel wat
… we in 2019 met z’n allen 368.935
winst te rapen was.
fietskilometers deden.
Onze collega Tiny Lauwers, zelf een enthousiaste
fietser, wilde graag mee brainstormen over dit thema
en kwam met het idee om ‘fietsambassadeurs’ aan
te stellen, verspreid over de verschillende teams. En
zo ging zij dus op zoek naar collega’s die het fietsen
van en naar het werk mee wilden promoten. Bij een
eerste overleg tussen deze ambassadeurs kwamen
al enkele leuke ideetjes naar boven die de komende
weken/maanden verder zullen uitgewerkt worden.
Onze technische dienst liet ook al weten dat zij
volop bezig zijn met het voorzien van afgesloten
fietsstallingen en aanbindpalen.
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In Het GielsBos hebben wij het geluk dat er enerzijds
heel wat sportinfrastructuur voor handen is en
anderzijds is ook de mooie groene omgeving een
grote troef naar het aanbieden van buitensport. De
volgende initiatieven zijn ondertussen gestart:

Sara Nys: “Ik vind het
de ideale INspanning
om in beweging te
blijven en de ideale
ONtspanning voor of
na een werkdag.”

WOON-WERKVERKEER

Zwemmen: In overleg met de redders gingen
we op zoek naar zwemmomenten van 30 of 60
minuten die momenteel vrij waren en dus konden
opengezet worden voor collega’s. Zo ontstond
het ‘personeelszwemmen’! De voorbije maanden
mochten we al heel wat collega’s in Waterlelie
ontvangen.

-

Wandelen: Nog voor de beweegenquête, waren
er al collega’s die wekelijks afspraken om
tijdens de middagpauze te gaan wandelen. In
samenspraak met hen hebben we ook dit initiatief
bekendgemaakt bij alle collega’s, zodat iedereen
die zin heeft hierbij kan aansluiten.

-

Yoga/Pilates: Na een oproep bij collega’s om
ambassadeur te zijn voor een sport, gaf collega
Kim (GL2) aan dat zij graag yoga- en pilateslessen
zou willen geven. Sinds januari kunnen wekelijks
10 personen zich inschrijven voor een uurtje yoga
of pilates.

In het tweede luik van de beweegenquête gingen we
ook polsen naar sport buiten het werk. 73 % van het
personeel sport nu al regelmatig buiten de werkuren.
Hierbij zijn voornamelijk wandelen, fietsen, lopen,
zwemmen en fitness de sporten die het meest
gedaan worden.
De vraag of het leuk zou zijn als Het GielsBos sport op
het werk zou organiseren, werd positief onthaald. Zo
zijn velen te vinden voor acties, een bedrijvensportdag
of lessenreeksen. Bij dit laatste merkten we dat
er vooral vraag was naar groepslessen, joggen,
zwemmen en wandelen. Aangezien we graag een
aanbod wilden creëren waarbij zo veel mogelijk
collega’s iets vonden dat hen lag, besloten we om
eerst in te zetten op het sportaanbod, al dan niet in
groepsverband.

Tiny Lauwers:
“Ik kom ontspannen
op het werk aan en
weer thuis.
FIT-FITTER-FIETS!”

-

Jolien
Heylen

Omdat veel activiteiten op wisselende uren en dagen worden
aangeboden, vonden we het belangrijk dat er een goed overzicht
bleef. Daarom hebben we ervoor gekozen om het sportaanbod weer
te geven via een online agendasysteem, waarbij iedereen zich op
een eenvoudige manier kan inschrijven.
Meer weten over sport op het werk?
Mail naar beweging@hetgielsbos.be.

Helga: “Ik kan
genieten van een
sportieve pauze
(met dank aan de
redders).”

… de collega met de meeste
fietskilometers 12.000 kilometer per
jaar doet.
… het totaal aantal fietskilometers elk
jaar stijgt.
… we in 2020 het aantal fietskilometers
weer willen doen stijgen!
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BUURTONDERZOEK

SALAMANDERSTRAAT

Bruisend
buurtleven!

Woef!

Wijkcomité, ‘wijk Stekelbaarsstraat’, organiseert
leuke activiteiten zoals een picknick, kubben, een
spelavond, een natuurwandeling, fietsen, … waar de
buurtbewoners talrijk aan deelnemen. Toch mocht
het nog iets meer zijn volgens Jack, een van onze
buurtbewoners en lid van het buurtcomité. Jack
leerde via een studiedag de organisatie ‘Blenders’
kennen, die mensen dichter bij elkaar wil brengen.
Jack en de andere bestuursleden van de wijk waren
dat nu net aan het zoeken: Hoe leren we elkaar beter
kennen? Wat willen de mensen graag? Wie woont er in
onze wijk? Hoe kunnen we mensen verbinden?
Ook wij, als bewoners van Het GielsBos en als
buurtbewoners in de Salamanderstraat, vinden het
belangrijk om te weten bij wie wij wonen in de wijk. Hoe
kunnen wij iets voor elkaar betekenen? Hoe kunnen wij
wederkerigheid bevorderen? Op welke manier kunnen
we iets doen voor de mensen waarbij we in de wijk
wonen en misschien ook omgekeerd? Want ook wij zijn
bewoners van Beerse en willen deel uitmaken van het
dorp en de mensen die er wonen.
Via een buurtonderzoek van Blenders - gefinancierd
door de gemeente Beerse - krijgen we antwoorden
op veel van deze vragen. Blenders ging bij alle
huizen in onze wijk van deur tot deur, gewapend met
een vragenlijst. Ze kregen van 56 % van de huizen
respons. De resultaten werden voor ons in een mooi
rapport gegoten en dit hebben we voorgesteld aan de
buurtbewoners op een gezellige infonamiddag met
koffie en pannenkoeken. Dankzij dit initiatief groeien
we weer wat dichter naar elkaar en kunnen we nog
veel betekenen voor mekaar!
Wim De
Backer

Ik ben Basil!
Jonelle (rechts) leidt de ganse bende van
Klaverveld 4 naar de volgende opdracht
van de speurtocht. Julien (in de rolstoel),
Robbe en Niels (de lange slungels
achteraan) denken er het hunne van …

Jaarlijkse
familienamiddag
in Klaverveld 4
We beginnen elkaar stilaan te kennen, de
ouders, broers, zussen, … van de gasten
binnen Klaverveld 4. Dat is vooral de
verdienste van de dynamische begeleiders die
ons jaarlijks een keertje bij elkaar brengen. Bij
een hapje en een drankje wisselen we telkens
wat bezorgdheden en anekdotes uit. We zijn
stilaan geen onbekenden meer voor elkaar.
Op woensdag 19 februari 2020 was het weer
zover.
Bij de start verraste begeleidster Jonelle
ons met een leuke speurtocht doorheen
Het GielsBos. Moesten we zowaar onze
grijze hersencellen – voor zover aanwezig
– aanspreken en daar waren we niet echt op
voorbereid. Gelukkig konden we nadien bij een
broodje, een stuk taart, een koffie en enkele
Leffes – lekker! - recupereren van de geleverde
inspanningen.
VOOR HERHALING VATBAAR!
Hans
Wollens

Ik ben een Australian Labradoodle en de
therapiehond in opleiding van Rozendries 4.
Ik werd geboren op 27 oktober 2019 uit een nestje
van 8 pups. Ik had het rustigste voorkomen en werd daarom
geselecteerd om therapiehond te worden. Ik woon bij mijn baasje Jasmien en ben ongeveer drie dagen per week op de
woning.
Als Australain Labradoodle ben ik zachtaardig, intelligent, zeer gericht op mensen en gemakkelijk te trainen. Mijn vacht
is hypoallergeen. Dit alles maakt mij tot dé ideale therapiehond. Onderzoek wees uit dat honden heel wat meer kunnen
bereiken bij onze bewoners dan mensen. Dit dankzij onze open- en oprechtheid. We beoordelen en veroordelen je niet.
Momenteel leer ik wennen aan de omgeving en de bewoners van Rozendries 4. Ook mijn collega’s moeten oefenen om
op de juiste manier met mij te communiceren en om te gaan. Ik en het Rozendries 4-team hopen in de toekomst onze
bewoners via basale stimulatie rust te bieden op momenten dat ze dit zelf niet kunnen, een fijn gevoel te geven en een
extra daginvulling.
Geregeld maken ze daar ook wel wat grappige momenten met mij mee. Zo vind ik echt alle verloren of niet
verloren sokken terug. Deze sokken wil ik dan graag houden om in mijn nestje te leggen. Ook de truien van
mijn collega’s zijn lekker zacht om een nestje van te maken of om lekker op te sabbelen. Ze hebben mij
ook al eens gevonden in het handdoekenkastje. Daar had ik een zalig nestje gemaakt. Maar mijn collega’s
zeiden me dat ik dat niet mocht doen. Soms vind ik het ook wel leuk om in een rolstoel te klauteren waar
geen bewoner meer inzit. Zo een dag op Rozendries is voor mij ook wel best vermoeiend. Daarom rust ik
regelmatig in mijn stoffen bench.
Voor ik mocht komen, moest mijn baasje eerst overleggen met de directie, artsen, PPD en familieleden.
Er werden dan heel wat duidelijke afspraken gemaakt.
Samen met Jasmien volg ik een opleiding hulpverlener met therapiehond. Dit is een 2-jarige
cursus bij Syntra. Daarnaast volgen we samen ook nog privé- en groepslessen bij een
hondengedragstherapeut zodat ik alles goed onder de poot krijg. Net als de bewoners,
word ik ook maandelijks tijdens de teamvergadering besproken. Afspraken worden via
het digitale dagboek opgevolgd.
Ik kom je graag eens tegen op het domein. Spreek wel eerst iemand van het team aan,
vooraleer je mij begint te aaien. Dan kunnen ze jou eerst enkele tips geven zodat het op
een rustige en veilige manier kan verlopen.
Dikke poot!
Basil
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Jasmien
Verlinden
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WELKOM
nieuwe
Onze rugzak is voortaan
een bedelzak
SECTORBETOGING
VAN 5 MAART 2020

Uit het verleden weten we dat het niet bij één keer
betogen zal blijven. Enkel volgehouden verzet dat
intenser en intenser wordt, zal zorgen dat minister
Beke de juiste weg zal nemen voor onze bewoners en
personeelsleden. En deze weg is niet het besparen
van 1.1 miljoen euro!

Ondanks het aangekondigde weer waren er toch 81
personeelsleden die onze boodschap aan de Vlaamse
regering met veel enthousiasme gingen overbrengen.
Ook onze algemeen directeur Pol, financieel directeur
Bruno en HR-coördinator Sofie, lieten merken
niet akkoord te gaan met de besparingen in onze
sector. Met twee bussen reden we naar het centraal
station van Brussel. Bij het uitstappen kregen we al
onmiddellijk de eerste bui over ons heen. Gelukkig
konden we wat schuilen onder het overhangende dak
van het station.

En het noodweer? Veel natte haren en
hier en daar wat koude handen, maar
dat zijn we al lang vergeten!

Op het einde van de betoging hielden we halt aan
het departement Welzijn, Volksgezondheid en
Gezin. Een afvaardiging van de vakbonden ging onze
eisen overmaken aan minister Beke. En om deze
eisen kracht bij te zetten, zorgden wij buiten voor
een hels kabaal zodat minister Beke zijn oren zeker
openstonden om onze eisen te aanhoren.
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bewoners!

Nieuwe cliënten verblijf
Yusuf kwam in november op Rozendries 5 wonen.
Eric verhuisde in december van een andere voorziening
naar Vos 4.

Betogingen gaan zelden samen met zonneschijn
en warmte. Ook de buienradar had geen goede
verwachtingen voor het weer op donderdag 5 maart.
Er was ook een code geel afgekondigd, maar dat
werd op het laatst nog bijgesteld naar code oranje.
Het beloofde dus echt noodweer te worden.

We waren er ook niet alleen. Gelukkig maar! We
waren met zo’n 8.500 betogers. Allemaal mensen
uit de (Vlaamse) non-profit die lieten horen dat
ze tegen deze kille besparingen zijn. Ook andere
organisaties zoals Hart boven Hard kwamen hun
steun betuigen met de bewoners en personeelsleden
uit de zorgsector. De media was massaal afgezakt
om verslag uit te brengen. Ook waren er allerhande
onafhankelijke journalisten (o.a. DeWereldMorgen)
die verslag brachten over deze betoging. Het doet
deugd om te weten dat we niet alleen staan in onze
strijd tegen onrechtvaardige besparingen op kap van
ONZE bewoners en personeelsleden. De betoging
verliep zeer rustig. Gelukkig hadden we Eric Van
Der Straeten meegenomen. Hij had zijn minigitaar
meegebracht waarop hij alle klassiekers liet passeren.
Er werd door velen meegezongen en dit zorgde zo
voor een leuke sfeer in de groep.

Yusuf

Milan woont sinds januari op Rozendries 3 en Sadeem op

ERIC

Rozendries 5.

Janne verblijft deeltijds op Rozendries 3.
Mohammed kwam in januari op Grasland 2 eerst in tijdelijke
opvang, sinds februari als vaste bewoner.

Rudy
Hermans

Anne woont sinds februari op Grasland 1. Zij was
voordien vaste weekendlogee op Klaverveld 4.

JANNE
Bert Van Elst is een
man met een missie!
En hij ziet het ook
altijd groots! Zo
heeft hij al jaren een
fascinatie voor de
vakbond, staken en
betogen en de ministers
in Brussel. Vooral die
laatsten moeten het dikwijls
ontgelden want zij doen niet
altijd wat Bert vindt dat er gedaan moet worden!
En daar kan hij zich weleens over opwinden.
Tijdens zijn IOP zijn er al verschillende dromen
naar voor gekomen, zoals een ontmoeting met
een echte minister. Hij is dan ook in het trotse
bezit van een foto van hem en Bart Tommelein.
En ook gaan betogen in Brussel was een wens
van Bert die hij al lang koesterde! Op 5
maart was het zover! Bert mocht met Luc
Verbeken op de grote bus richting Brussel
voor zijn allereerste betoging en dat
met een echte vakbondsjas aan (met
dank aan Tim Van Mechelen)!
Pret verzekerd!

Wegens de coronacrisis worden de sociale
verkiezingen van 19 mei 2020 uitgesteld naar een
nader te bepalen datum na de zomer.

MILAN

ANNE

Tijdelijke opvang
Dagopvang
Robin deed vanuit het
buitengewoon onderwijs stage
op de Bijenkorf.

Omar en Thomas kwamen voor
het eerst logeren op Klaverveld.
We boden crisisopvang aan 2
minderjarigen.

Begeleidingen
Het mobi-team en de
jobcoachen startten heel
wat nieuwe begeleidingen op.
Daar is grote nood aan, want
de regionale wachtlijst voor
begeleiding is heel lang.

Ilias kwam voor het eerst in
dagopvang op Merel 2.
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We nemen
afscheid van...
-

Eddy Verschueren (Rozendries 3) overleed op
12 december 2019.
Jan Verijke (Grasland 2) stierf op 31 december
2019.
Piet Kegelaers (Vos 4) overleed op 31 januari
2020.

Bijzonder veel sterkte gewenst aan de families
van Eddy, Jan en Piet.

Lieve Eddy
Stralende pretoogjes!
Heerlijke glimlach!
Trots op zijn zusje
Trots op zijn klak
Trots op zijn ‘luzie’!
Trots op wat ne knappe
vent hij is!
We zullen je
deugnietensnoet
nooit vergeten
Voor altijd in
ons hart, jij lieve
knuffelbeer
Hartendief van
iedereen!
We gaan je missen…
Liefs van Rozendries 3

Piet,

waar ben je nu?
Zijn de wolken je nieuwe thuis
Of vond je in de sterren jouw tehuis?
Piet, waarom moest je gaan?
Zo vroeg dat je ons verliet
Laat je ons achter met immens
verdriet
Piet, we missen je zo
Vooral die aanstekelijke
lach en tovenarij
Je grapjes en
fonkelende ogen van de
deugnieterij!

Ons Jantje
Jan met de pet
’ s Morgens al zingend uit
bed
Genietend van een bad
Spetter, spetter, heel de
badkamer nat
Op je hoofd steeds je klak
Aan je pols ‘ne schoewene
tik tak’
Je houding steeds zo trots en fier
Voor de spiegel staan, je handen door
je haar
Wat had je plezier
“harekes, harekes”, “de dinge, de dinge”
“poes poes lelijke poes” of “vader abraham had zeven
zonen” zingen
“buuske, buuske”, je mocht mee met de bus
Relaxatie met Ria, zalig onder een dekentje, lekker
knus
Speelgoedjes steeds in je hand
Zachte knuffels en dekentjes strelen, oh zo plezant
Bezoekjes van de familie
Je was altijd heel blij
En je wist die hadden altijd wat lekkers om te
snoepen bij
Deugnieterij zat er ook wel in
Want soms kwamen we op je kamer en had je de
kraan opengezet
Of je kleerkast overhoop halen dat was ook dolle pret
Met je enthousiasme ons tonen dat we niet van de
grootste dingen moeten dromen
Dat geluk kan zitten in een heel klein hoekje
Wat kon je genieten van scheuren in een boekje
Gingen je vingers in je oren
Dan wisten wij “dit is niet oké” of “dit wil ik niet horen”
Schildpad 5 was jarenlang je thuis , daarna werd het
Grasland 2
Je eigen kamer, eigen plekje
Wat was je tevree
Ook al was je nog zo ziek
Je bleef genieten in je zeteltje van de rust en de
muziek
Nu je laatste reis naar de overkant
Geniet maar van “de schoewene dingen”
En vergeet zeker niet te zingen
En zeker weten
Daar ga je rijstpap met een gouden lepeltje
eten
Geniet ervan…
Je hebt dit verdiend!
Dag Janneman!
Dag lieve vriend!

Geboren

Overlijdens

30 oktober: VICTOR, zoontje van Kim Van Gorp
(medewerkster nachtdienst) en Wesley Geens

29 november: Marie-Louise Van Beethoven, moeder
van Marc Wery (Grasland 1) en Peter Wery (Vos 4)

26 december: HAYLEY, dochterje van Katja
Gastmans (begeleidster/opvoedster) en Filip
Volders

4 december: Louis Dierckx, schoonvader van Meld
Turelinckx (begeleidster/opvoedster)

30 januari: ODILE, dochtertje van Britt Geudens
(begeleidster/opvoedster) en Maarten Janssens
5 februari: LINDE, dochtertje van Sofie Theys
(medewerkster nachtdienst) en Benjamin Vertruyen
9 februari: VIC, zoontje van Lies Van Gestel
(medewerkster kinesitherapie) en Sam Govaerts
29 februari: ARTHUR, zoontje en AMELIE,
dochtertje van Stefanie Van Herck (begeleidster/
opvoedster) en Marnix Kersemans
4 maart: MARTHA, dochtertje van Gertjan Van
Hoppe (medewerker verpleging) en Katrijn Jansen
5 maart: FLEUR, dochtertje van Leen De Kort
(medewerkster actiteam extern wonen) en Wouter
Van den Broeck

Getrouwd
28 december: Annelies Goolaerts (medewerkster
PPD) en Geert Tormans
22 februari: Joris Bruynseels (begeleider/opvoeder)
en Lies Vanuytven

12 december: Eddy Verschueren (Rozendries 3)
16 december: Aloïs ‘Wies’ Claes, stiefvader van Karin
Lemmens (Rozendries 4)
31 december: Jan Verijke (Grasland 2)
12 januari: Chris De Mey, broer van Els De Mey
(teamleider informaticadienst)
22 januari: Jan De Bie, vader van Sonja De Bie
(medewerkster financiële en cliëntenadministratie)
24 januari: René Thys, schoonvader van Maj Proost
(huishoudhulp)
31 januari: Pieter Kegelaers (Vos 4)
9 februari: Wiske Dillen, schoonmoeder van Betty
Vervoort (begeleidster/opvoedster)
10 februari: Paul Valkiers, vader van Sanne Valkiers
(begeleidster/opvoedster)
10 februari: Maria Tormans, zus van Ludo Tormans
(medewerker tuin)
13 februari: Leontina Van Bruyssel, schoonmoeder
van Nicole Geerts (begeleidster/opvoedster)
15 februari: Karel Proost, vader van Tine Proost
(medewerkster kinesitherapie)
20 februari: Gust De Schepper, vader van Gerd De
Schepper (begeleidster/opvoedster)

Pensioen
1 april: Marleen Smets (medewerkster OD
Administratie) - rustpensioen

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!

Knuffels van Grasland 2

Rust zacht lieve vriend
Liefs van Vos 4
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OMWILLE VAN DE
CORONACRISIS WORDEN ALLE
ACTIVITEITEN TOT EIND JUNI
GEANNULEERD.
WIJ HOPEN OP JOUW BEGRIP!

