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Voor je ligt het nieuwe nummer van GielsBos!, een
crisisnummer. Dat hadden jij en wij nooit kunnen denken.
Kerstmis en Nieuwjaar? Nog niet zo lang geleden. Wie
had toen vermoed dat een ver virus uit China ons leven
helemaal ondersteboven zou halen?
En toch …

9

Vandaag is het juni, heel langzaamaan gaan we naar een
manier van leven die niet helemaal vreemd meer lijkt.
Maar echt zoals vroeger? Zo wordt het nog niet snel,
wellicht nooit meer. Dat heeft ook goeie kanten, maar de
ongerustheid en angst gaan we nog even meedragen.
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Leven in Het GielsBos

Colofon

Omdat we van nature optimist zijn, hebben we er in dit
nummer voor gekozen het mooie in de verf te zetten.
De journaals en nieuwsbulletins van de media focussen
genoeg op cijfers en risico’s, terecht trouwens. Dat is
eerlijke en nodige informatie. Maar het dagelijkse leven
gaat verder, voor onze bewoners, voor iedereen. Op
levendige en prettige manieren, dat zal je merken. Met
ondersteuning van heel veel mensen, organisaties en
helpende handen. Dat is een geweldige opsteker.

Redactieraad: Ilse Eykens, Britt Gysen, Lieve Hallewaert,
Luc Vanherck, Elke Verhagen.

We wensen je veel kijk- en leesplezier, bovenal een
goede gezondheid en een zomer met wat minder
zorgen!

Hoofdredactie en eindredactie: Elke Verhagen
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SAMEN TEGEN

c rona!

Toen het coronamonster toesloeg, stonden we in Het GielsBos voor een serieuze
uitdaging. De neuzen van directie en artsen stonden onmiddellijk in dezelfde richting.
Deze ongewone situatie vroeg om een daadkrachtige aanpak: met proactief en
preventief handelen er alles aan doen om het virus zo goed mogelijk buiten te houden!
Om alles goed te kunnen coördineren werd een
crisisteam opgestart. In dit team overleggen directie,
artsen, 2 coördinatoren, de preventieadviseur,
de teamleider verpleegkundige dienst en de
communicatieverantwoordelijke dagelijks om de
meest recente richtlijnen van de overheid toe te
passen op het leven in Het GielsBos. En dat steeds
met het welzijn van onze cliënten en collega’s voor
ogen.
Directeur cliëntenzorg Guy Bruyninckx krijgt als
aanspreekpunt veel praktische vragen. Via dagelijkse
nieuwsflashes naar het personeel en wekelijkse
updates naar de familie, tracht het crisisteam steeds
een duidelijk antwoord te bieden.
Op de Kiosk verzamelen we al die updates, aangevuld
met specifieke instructies voor het zorgpersoneel
rond het gebruik van beschermingsmateriaal en waar
mogelijk verduidelijkt met filmpjes. Er is ook aandacht
voor het mentale aspect van deze crisis. HR voorziet
kanalen die onze medewerkers kunnen helpen om
mentaal fit te blijven en intern te ventileren.
Om goed voorbereid te zijn, werden alle mogelijke
scenario’s in coronatijden uitgewerkt in een plan.
De coronacrisis vroeg bij de start om maatregelen
die allesbehalve prettig waren. Een algemeen
bezoekersverbod, toegangscontrole via het nachtlokaal, geen leefgroepoverschrijdende activiteiten
meer, sluiting van dagcentra, ambulante en
mobiele begeleiding, geen vergaderingen meer,
ontmoetingscentrum en personeelsrestaurant die
moesten sluiten, geen Oase en zwembad meer voor
externen … De impact op onze cliënten en medewerkers
is groot! Telewerken wordt aangemoedigd en
wie wel komt werken moet tweemaal per dag zijn
lichaamstemperatuur meten. Dag na dag doen we
beroep op ieders verantwoordelijkheidszin
zodat we onze bewoners en collega’s
maximaal tegen het virus kunnen
beschermen. Dankzij de strenge
hygiënerichtlijnen evolueerden
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de ziektecijfers van zowel bewoners als personeel
tot nu toe gunstig!
De overgrote meerderheid van ouders, familie en
medewerkers heeft veel begrip voor de maatregelen.
Maar uiteraard is er ook veel bezorgdheid en verdriet.
Gelukkig kan Het GielsBos rekenen op heel wat steun
in deze coronatijden. Met de vele welgekomen
giften kochten we beschermingsmateriaal voor
ons personeel en smartphones aan, zodat onze
bewoners contact kunnen houden met hun familie
en het gemis voor hen zo toch een beetje draaglijker
wordt. Vrijwilligers hebben zich massaal achter
hun naaimachine gezet om mondmaskers voor ons
te maken. Onze wasserij draait op volle toeren om
ervoor te zorgen dat alles hygiënisch gewassen
wordt.
Op vraag van het VAPH werden onze residentiële
bewoners en alle medewerkers getest op COVID-19
besmetting. Dat vroeg alweer een inspanning
van onze leefgroepen, dienst HR, verpleging en
artsen. De testen waren erg goed voorbereid
en verliepen intensief maar vlot. De resultaten
waren bemoedigend. En ook al is een test een
momentopname, we koesteren goede hoop dat onze
maatregelen blijven lonen!
Toen er groen licht kwam voor een beperkte
bezoekregeling en de heropstart van de ambulante
en mobiele begeleiding en de dagcentra, werden de
koppen bij elkaar gestoken want bezoek houdt ook
risico’s in. Zo kwamen we tot een handleiding met
duidelijke afspraken om bezoek zo goed en veilig
mogelijk te kunnen organiseren.
Naast alle miserie doet het deugd om te zien dat deze
crisis ook het beste in ieder van ons naar boven haalt.
Het vertrouwen van ouders en familieleden heeft
ons echt geholpen en geeft het personeel een extra
duwtje in de rug om zich – nog meer dan anders –
in te zetten voor onze bewoners. En de onderlinge
collegialiteit maakte het nog maar eens duidelijk: in
Het GielsBos kunnen we op elkaar rekenen!
We sturen daarom graag via deze weg
aan iedereen die ons met een groot of
Elke
klein gebaar gesteund heeft in deze
Verhagen
moeilijke periode een welgemeende
DANKJEWEL!
namens
het
crisisteam

Samen sterk
VOOR GEZONDE
BEWONERS EN
MEDEWERKERS!

IN DE STRIJD TEGEN CORONA STAAN
ONZE ARTSEN EN VERPLEEGKUNDIGEN
ZIJ AAN ZIJ, SAMEN MET ALLE MEDEWERKERS
VAN HET GIELSBOS. HOE BELEVEN ONZE
ARTSEN, AN VAN OPSTAL, JESSY LEIJER,
GERT VAN GOETHEM EN TEAMLEIDER
VERPLEEGKUNDIGE DIENST, LIESJE
SOONTJENS DEZE PERIODE?

“We zaten wekelijks samen in een vergadering om de
griep op te volgen toen corona toesloeg. De ervaring
die we de voorbije jaren hebben opgebouwd rond de
aanpak van de griep heeft ons wel geholpen in deze
coronastrijd want ook voor ons was deze epidemie
compleet nieuw. We moesten onze weg zoeken en
al doende leren. De opstart van een crisisteam was
dan ook noodzakelijk. Elke dag wordt naar de beste
oplossingen gezocht voor de problemen die zich
stellen en we proberen zoveel mogelijk in te spelen
op de vragen van ouders en personeel. Die intense
samenwerking hebben we als erg positief ervaren en
zal ook in de toekomst belangrijk blijven.
De strenge hygiënemaatregelen die onmiddellijk
toegepast werden door het personeel en het
afsluiten van het contact met de buitenwereld, bleken
essentieel. Er waren minder virale infecties en in het
begin van de coronacrisis waren vele cliënten van Het
GielsBos zelfs gezonder dan dezelfde periode vorig
jaar! De eerste besmetting zorgde natuurlijk voor
een kantelpunt. De druk op de leefgroepen nam
alleen maar toe. Zij zijn voor ons dan ook
de ware helden in deze coronatijd! We
zouden ook niet weten wat gedaan
zonder onze medewerkers van
de verpleging, die op efficiënte
wijze alles coördineren! Ook
voor hen was het dit jaar
een bijzondere dag van
de verpleging want op 12
mei werden onze cliënten
collectief getest.

Dit is een vermoeiende tijd voor ons allemaal.
Iedereen doet z’n best! Ons streven is namelijk
hetzelfde: ervoor zorgen dat onze bewoners allemaal
gezond door deze periode komen! Ook wij kennen
angst en onzekerheid en zijn bezorgd om de goede
gezondheid en het welzijn van de cliënten en van
onze medewerkers.
Onze bewondering gaat uit naar het personeel en
de families voor al hun inspanningen. We hopen
dat iedereen blijft volhouden! Dit virus kunnen we
enkel bestrijden als iedereen meewerkt. Met z’n
allen proberen we hier doorheen te geraken! We zijn
ouders en familie dankbaar voor hun geduld,
begrip en vertrouwen in ons personeel.”
Elke
Verhagen
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Onze leefgroepen in

coronatijd

Hoe beleven onze leefgroepen deze coronacrisis? Onze
opvoeders doen hun uiterste best om het de bewoners toch
zo aangenaam mogelijk te maken in deze moeilijke tijd.
Kijk mee naar hun hartverwarmende berichtjes en foto’s.

BOSHEUVEL

Bosheuvel

1
Rozendries
Op het mooi versierde plein van Rozendries hadden
onze bewoners tijdens de zonnige dagen veel plezier
en genoten zij samen met een leuk muziekje.
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Als een schittering vol kleur
Staat er een vrolijk plein voor onze deur
We willen graag kleur bekennen
Maar ook onze bewoners verwennen
Met kleuren die doen dromen van
Lekkere geuren
Reizen naar verre landen
Onze dromen kennen geen banden
Als een schittering op het water
Geven ze ons een herinnering voor later
Alle kleuren van de regenboog
Voor onze bewoners een lust voor het oog
De tuin van hun leven
Met heel veel liefde gegeven

Het kwam als een klap aan: lockdown … Voor onze
bewoners, de familie, voor onszelf. Hoe gaan we
dit oplossen? Door hulp van het acti-team stonden
we met iemand extra. En dan werd er een spelletje
gespeeld. Een hele kar met autitaakjes werd naar
hier gereden. Extra individuele aandacht. En dat
is natuurlijk plezant. Sommige ouders schakelden
vrienden, familieleden en buren in om iets op
te sturen. De week erna hing het hier vol met
tekeningen van tractors en vrachtwagens
omdat een bewoner daar veel van houdt. Er
wordt meer geskypet met ouders. Die sturen
verrassingen en kaartjes. Een ouder maakte
voor haar zoon een hartje voor elke dag
met een boodschap. Een lief woordje,
maar soms ook een cadeautje of een
chocolaatje om op te eten. We koken een
extraatje. Brengen chips mee om het OC te
vervangen. Op het plein zit al eens iemand
accordeon te spelen. Iemand komt met de
pasgeboren lammetjes naar het plein. Aan
het raam komt er een clown of iemand dansen.
En zo houden we de sfeer erin!
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weg, waarbij we nog maar eens gemerkt hebben
dat ook onze bewoners grappig en leuk uit de hoek
kunnen komen

☺

Klaverveld
Op Klaverveld kwamen wat onzekerheden naar
boven, maar ook de liefde was zeker niet ver weg.
Annelies S. schreef daarom de gevoelens van
Klaverveld 12 neer.
Ook voor de bewoners van Klaverveld was het niet
altijd even makkelijk om te begrijpen wat er precies
aan de hand was. De dagen zagen er anders uit, de
begeleiding liep rond met een mondmasker, slechts
1 activiteitenbegeleider … We merkten dat we tijdens
deze periode, nog meer dan anders, een houvast
moesten zijn voor onze bewoners. Want al die
onduidelijkheid en onzekerheid ging jammer genoeg
gepaard met meer moeilijke momenten dan normaal.
Wat niet wil zeggen dat het hier op Klaverveld enkel
kommer en kwel is geweest. De band die we hebben
met onze bewoners werd nu meer dan ooit duidelijk.
Alle hindernissen op ons pad hebben we samen met
onze bewoners genomen en het vertrouwen dat we
van hen kregen, gaf ons dat extra duwtje in de rug om
er elke dag opnieuw te staan. Natuurlijk zijn we hier
op Klaverveld 12 niet bij de pakken blijven zitten! Een
picknick, verse frieten bakken, verjaardagen vieren
… Mogelijkheden genoeg om er een leuke dag van te
maken, mede dankzij de hulp van het activiteitenteam!
Ook waren de grapjes en ‘plaagmomentjes’ nooit ver
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Op Klaverveld 3 hadden ze dan weer veel vragen,
opgesomd door Taksi Bart
Wat gebeurt er toch plots? Niet meer naar huis, geen
bezoek en alles is een beetje anders. Waar zijn alle
mensen die niet meer op de groep komen? Maar het is
ook fijn … er ontstaan ideeën. We genieten van elkaar,
van de tijd die er nu precies meer is. We organiseren
volksspelen, een barbecue, zetten ons rond het
kampvuur, kunnen nog gaan zwemmen, wandelen,
muziek maken, lachen, gek doen, buitenkomen en
rustig genieten. Lekker eten, dat vinden we zalig
op KV3. En de bewoners houden zich vast aan de
begeleiders: aan die strenge, aan die grappige, aan
die rustige, aan die lieve … Die zijn er nog allemaal, hè
hè! En er zijn ook wel wat extraatjes nu. We passen
ons aan. En de ene dag lukt al wat beter dan de andere
dag, maar eigenlijk vragen we ons af: Hoe doen zij en
wij dat toch? Het is knap, moedig en verrassend maar
toch ook moeilijk soms. Want er vallen wat zekerheden
weg: wanneer komt de mama, mijn broer, de papa?
Wanneer kan ik terug naar de ergo? Dat is de vraag.
Maar hey, we doen ondertussen rustig verder, want
samen kunnen we dit op KV3!

Grasla
Gra
sland
nd
Grasland beleeft deze coronatijd … net als iedereen!
Voor één keer delen we allemaal hetzelfde!
Grasland 1 begint nu, na die lange tijd, familie en
vrienden echt te missen. Skype is de manier om
familie te zien. De bewoners doen dit erg goed!

En op Klaverveld 4 wisten ze hun
bedenkingen in een gedicht te gieten …
Op Klaverveld 4 zaten we wat in het ongewisse
Wat moesten we doen als we onze families
zouden missen
Samen slaan we ons er gelukkig wel door
Mede mogelijk door taksi Eric en zijn zangkoor
Door het dragen van een warm masker en
schorten
Hopen we de duur van corona in te korten
Ze doen het hier allemaal goed op Klaverveld 4
We maken hier nog steeds alle dagen veel plezier!

Op Grasland 2 trekken ze naar buiten met de
bewoners, daar wordt erg van genoten. Elke
groep kreeg iemand extra om elke bewoner de
nodige activiteiten te bieden in deze ‘gekke’ tijd.
Die ‘extraatjes’ leveren schitterend werk!
Grasland 3 maakt vergeten dromen waar. Met z’n
allen kwamen ze op tv. We zagen hen schitteren in
‘Eén voor allen’.
Iedereen een leuke daginvulling geven, doen ze ook
op Grasland 4: fietsen, snoezelen, een badje …
Grasland 5 is in de ban van de mondmaskertjes. De
ene moet er niet van weten, voor de andere is het
elke dag carnaval! Wie zit er achter? Spannend toch!
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Mezenhof
Mekaar zo lang niet kunnen zien … Dat doet
iets met onze bewoners. Ze hunkeren naar
het samen kunnen keuvelen, samen dingen
doen … Corona steekt daar helaas een stokje
voor! We dachten: “Hier moeten we toch eens
iets aan kunnen doen?”.
Al snel kwamen we tot een tof idee, namelijk een
heuse ‘coronaparty’ voor alle groepen van het
Mezenhof. Een klein feestje op ons plein met wat
leuke muziek om op te dansen en wie anders dan
dj Victor van Mezenhof 3 zou er beter de muziek
kunnen verzorgen?
Dit feestje verliep natuurlijk allemaal met de nodige
voorzorgsmaatregelen en elke groep bleef op
veilige afstand van elkaar. Op die manier zou het
contact tussen de leefgroepen dan toch nog eens
even kunnen worden verscherpt. Hetzij wel slechts
visueel, maar toch! Er werd stevig gedanst onder
een lekker zonnetje en al zwaaiend naar mekaar
sloten we de dag af.

Vos
Coronamaatregelen brachten op Vos 6 een einde
aan het gehaast om overal op uur en tijd te moeten
zijn voor activiteiten en andere afspraken. Dit is een
welgekomen verademing. Het is ook de intrede van
sociale media: bijna dagelijks wordt er geskypet of
zijn er videocontacten via WhatsApp met de familie.

Bij gebrek aan vrijwilligers heeft de begeleiding het
joggroepje overgenomen zodat de deelnemers van
Vos 8 in conditie blijven. Vos 8 geniet evenzeer van
de rust. De inzet van iemand van het acti-team is
een meerwaarde. Ze genieten van djembésessies,
massages en kookactiviteiten.

Op Vos 7 genieten ze ook van de rust, ze houden het
gezellig. Er wordt veel gewandeld en regelmatig
maken ze gebruik van de Oase.
Op Vos 4 wordt er veel meer geknutseld en wordt de
creativiteit van de bewoners herontdekt.

Alle leefgroepen zijn
zeer tevreden over de
samenwerking met de
collega’s van de ergo of
het acti-team!

HOPELIJK
TOT SNEL
ALLEMAAL!
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Omdat

hartverwarmende
meer zeggen
beelden dan woorden
Mezenhof

Bosheuvel

Vos

Grasland

Rozendries
Klaverveld
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WERKEN IN

coronatijd!

Coronatijd …
Veel bewoners aanwezig
Soms lastige, vaak ook fijne momenten
Skypen met het thuisfront
Troosten wanneer het gemis te groot wordt
En zelf een traantje wegpinken
Samen vele, vaak andere dingen doen
En elkaar beter leren kennen, ook als het moeilijk is
Je collega’s nog beter leren kennen
En vooral grote betrokkenheid en warmte zien
Coronatijd …
Moeilijke tijd, maar ook hartverwarmende tijd!

Ilse, teamleider Sal 1 en 2

WERKEN IN HET GIELSBOS IN
CORONATIJDEN … HOE BELEEFT
ONS PERSONEEL DAT? EEN GREEP
UIT DE ERVARINGEN VAN EEN
AANTAL MEDEWERKERS.

De druk is wel hoog, maar we krijgen versterking
van de jobcoaches die ons komen helpen, collega’s
van het OC die de schorten plooien en de collega’s
die de toegangscontrole doen in het nachtlokaal die
ondergoed voor ons plooien. Daar zijn we iedereen
heel dankbaar voor! We missen wel onze cliënten,
waar we ook zoveel hulp van hebben en vriendschap.
Met het sorteren van de was lopen we wel wat risico
om besmet te worden, maar we zijn zo voorzichtig
mogelijk om dit niet te laten gebeuren en we
steunen elkaar.

Gerda, teamleider wasserij, naaikamer
9 weken lockdown …
9 weken geleden gooiden we onze routines over de
boeg. We bekeken per dag hoe we op een veilige
manier aan de slag konden gaan, zowel voor de
cliënten als voor het personeel. Afspraken werden
gemaakt, procedures opgesteld en aangepast. En
nog eens herbekeken en aangepast. Dit zorgde soms
voor (lichte) irritatie omdat het niet gemakkelijk was
om up-to-date te blijven. Ondanks alles lukte het ons
als team toch om iedereen op een veilige manier te
verzorgen, te begeleiden, … Het was voor iedereen
een heftige periode maar we blijven er samen
voor zorgen dat onze cliënten optimaal opgevolgd
worden. Nog steeds bekijken we de situatie van dag
tot dag en passen ons, indien nodig, aan. We weten
niet hoelang deze bizarre periode nog gaat duren,
maar wat we wel met zekerheid kunnen zeggen, is
dat we er als verpleging en artsen voor blijven gaan.
Samen komen we er wel!

Liesbeth, verpleegkundige
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Binnen de technisch dienst werd er vrij vlot
omgegaan met de coronamaatregelen. In het begin
startte men vooral met (nog meer) de (vuile) handen
te wassen. De handen van de TD-medewerkers
waren nog nooit zo proper! Van bij de eerste
maatregelen werden afspraken gemaakt om enkel
dringende zaken op woningen of andere gebouwen
te gaan uitvoeren. Zaken zoals schilderwerken
of andere niet-dringende interventies worden
uitgesteld. Indien men toch op een woning moet
zijn, dan is de afspraak dat men eerst naar die
locatie telefoneert om hun bezoek aan te kondigen.
Vanaf het moment dat we allemaal mondmaskers
moesten dragen, was dit zeker ook een hele
aanpassing. Door de hoogdringendheid werden in
deze periode zelfs nog verhuizen naar Mezenhof
georganiseerd, mét mondmasker op uiteraard. Dan
merk je pas hoe vermoeiender fysieke inspanningen
worden. Chapeau voor al dat zorgpersoneel dat
zo zijn werk moet doen. Een volgende fase was
de bekendmaking van besmette locaties. De TD
heeft toen een nieuwe werkpostfiche gekregen
met daarin nieuwe veiligheidsinstructies: enkel
zéér essentiële herstellingen mogen doorgaan op
een besmette locatie (bv. verwarming uitgevallen,
afbraak stopcontact met gevaar voor elektrocutie,
enz.), dit wel onder strikte voorwaarden: men moet
eerst naar verpleging bellen. We krijgen dan een
beschermschort en FFP2-masker vooraleer we de
woning mogen betreden. Tot nu toe hebben we dit
nog niet moeten toepassen.

We zijn inderdaad in een drukke periode
aangekomen. Ik beleef deze periode als een drukke
en stressvolle periode. Ikzelf ben momenteel heel
veel aan het ontsmetten. Dit brengt heel wat meer
werk voor ons team mee. Ik merkte dat dit in het
begin heel veel energie vroeg. Nadien haalde ik
energie uit de complimenten van collega’s en
medewerkers. Het respect zorgt ervoor dat ik
zoveel meer energie uit mijn werk kan halen!

Bram, centrale poets

Met z’n allen in een bubbel
Gewoon en toch wel raar
Zelfde collega’s, zelfde cliënten
Maar toch anders en vreemd
Geen contact met de buren
Geen werk buitenshuis
Geen vergaderingen
Wel blij met onze extra collega van de dagbesteding
Wel blij met bezorgde telefoontjes van collega’s en
familie
Wel blij met af en toe de extraatjes
Wel blij met wat minder gerush
Maar toch missen we de buren
Missen we het overleg met anderen
Missen we de babbels met iedereen buiten onze
bubbel
Aan iedereen buiten onze bubbel: we missen jullie!

Tine, teamleider Bosheuvel 4
Coronaperiode en werken in Het GielsBos is voor
mij: intens, verdriet, geluk, verhuizen en wennen
aan onze nieuwe thuis, warm, met mondmaskers,
minder druk, rust, 2 leefgroepen, op 1 lijn, samen,
veel outdoor, afstand, nabijheid, online, afwachtend,
nieuw, spannend, … Ik denk dat ik nog wel wat kan
doorgaan. Maar voornamelijk is het dit voor mij.

Bieke, teamleider Mezenhof 2/4

Johan, teamleider OD Technieken en
preventieadviseur

Ik behoud een positief gevoel: blij dat we nog kunnen
werken al is het op een andere manier. Ook privé is
alles wel ok, ik zie mijn 2 kinderen nu in de bubbel,
daarvoor af en toe vanop afstand. Gelukkig geen
schoolgangers in onze familie!

Liliane, teamleider Bosheuvel 2
Leven in Het GielsBos
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Wonen in onze buitenhuizen in

CORONATIJD
Salamanderstraat

Boskapelstraat

Corona in de Salamanderstraat …
Oei oei, we gaan in lockdown, wat gaat dit allemaal teweeg brengen hier
op het werk? Hoe gaan we dat allemaal doen? Even met onze
handen in onze haren, samen nadenken en nieuwe plannen
maken. Al gauw kwamen we tot een beetje vaste plannen en
terugkerende activiteiten voor onze bewoners. We richtten
het Salamandercafé op met onze eigen barvrouw Marina.
Verder houden we een knutsel- en kooknamiddag en gaan we
veel wandelen en fietsen in de buurt. We kennen ondertussen
elk putje en weten hoe de straatstenen hier in de buurt gelegd
zijn . Verder genieten we op ons terras van het zonnetje,
spelen met de parachute en houden er heuse zangstondes! Ook
voor onze buikjes wordt goed gezorgd, we koken geregeld iets
lekker of worden verwend door onze ouders met allerlei dingen
om te snoepen. Verder toverden we onze bus om tot een heuse
foodtruck, stoelen eruit, tafel erin en wat tekeningen kleuren om
de bus te versieren en onze eerste ‘hotdogtruck’ was een feit!

In de Boskapelstraat zijn we nog met 8 bewoners in huis. Onze andere vrienden bellen we regelmatig,
sturen we foto’s en filmpjes, videobellen we mee, … Net zoals we met onze familie doen. Iedereen hier
zoekt zijn eigen plekje om te doen wat we graag doen. Wandelen, fietsen, knutselen, lezen, puzzelen,
papier versnipperen, de tuin onderhouden, huishoudelijke taakjes, … Dingen genoeg om te doen! Ahja,
mondmaskers maken voor onze begeleiding hebben we ook gedaan. Kunnen ze er weer tegenaan
Hopelijk tot snel in levende lijve!!!

☺

Een elleboog–corona–knuffel van de Boskapelstraat

😉

Berthoutstraat

Aan al onze buren willen we ook nog een oprechte dankjewel zeggen
omdat ze ons op allerlei manieren steunen. Vele kaartjes en tekeningen belanden
ook hier in de bus. Het buurtcomité hing overal witte linten in de straat. Tof dat
we er zo echt bij horen! Verder ook aan iedereen die ons steunt een dikke merci,
ook Lieve, Annelies, Britt en Lotte: dank jullie om wekelijks onze boodschappen
te doen en hiervoor tijd vrij te maken.

Corona, het stoute beest, het vieze virus, … dat het maar snel weg is,
klinkt het hier in de Berthoutstraat. En dat we er niet aan uit kunnen
wat er gezegd wordt op het nieuws! Wij mogen niks en in andere
landen mogen ze veel meer. Niet eerlijk! Hoe lang gaat dat
hier nog duren? Wanneer kunnen we onze families terug
zien? 100 vragen iedere dag maar weinig antwoorden …
Toch zijn er hier en daar wat lichtpuntjes.
Eens een keer meer uitslapen, veel
familie die belt, leuke activiteiten,
een cadeautje hier en daar … dat
maakt veel goed!

De salamandertjes

Bisschopslaan

Tja, zolang ‘de bazen van het land’
zeggen dat we zo voort moeten doen,
zullen we proberen de moed er in te
houden!

Koen gaat voor
een carrière als
fotomodel!

De Bisschopslaan ten tijde van Corona ...

Marc maakt
lekkere
verwennerijen!
Joris wordt
puzzelkampioen!
Jef ontdekt
het plezier van
rolstoelfietsen!
Mieke zorgt voor
het applaus!
Bert maakt
kaartjes voor de
vrijwilligers!
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Maurice is helemaal
klaar voor een
luxe-ontbijt!

Luc mag gelukkig
nog gaan wandelen!

Bert ambieert
een carrière als
beroepstafeltennisser!

Willy bewondert
de vele kaartjes
die hij kreeg van
zijn familie!

Manten geniet thuis
van extra qualitytime
met zijn mama!

Peter musiceert er
ook thuis op los!

Leven in Het GielsBos
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Beleving van een bewoner …

Beleving van een
ouder …

Dag iedereen
Er is aan mij gevraagd of ik iets wilde schrijven omdat
ik een van de bewoners van Het Gielsbos ben die
buiten de instelling woont tijdens de coronacrisis. Wel
het hele virusgebeuren is nog niet voorbij. Hoelang
het zal duren kan eigenlijk niemand zeggen dus wij
maken er maar het beste van, maar toch vergeten
zullen wij dat niet.

Thuis tijdens coronatijd
Met iedereen die zijn kind of familie moest
achterlaten in hun woning leef ik mee. Maar na 14
dagen ziekenhuisopname kon ik het niet over mijn
hart krijgen om Peter in lockdown te plaatsen. Ik
besloot om hem thuis te houden voor zijn herstel!
Ik ervaar nu weer wat het betekent om 24 uur
per dag in te staan voor zijn welzijn. Op zich gaat
het wel goed en doet Peter het prima. Hij is blij
met de situatie! Dat mag ik zien en ervaren! Zijn
optimisme geeft me, meestal toch, vleugels! Ik blijf
mij wel bewust van het feit dat ik het ben die hem
kan besmetten. Dat weegt soms. Het zal straks ook
heel moeilijk worden om hem weer los te laten.
Ik herontdek ook dankbaarheid, voor iedereen die
zich op Het GielsBos dagdagelijks inzet. Jullie job is
voor ons allemaal van onschatbare waarde!

PETER

Respect!

Rita Lason,
mama van
Peter Otten

We missen onze Florreman
Vrijdag 13 maart liep Facebook vol van berichten dat ouders door
de voorzieningen voor de keuze werden gesteld … hun kind komen
halen of in de voorziening laten. Voor hoelang? Niemand wist het.
Angstvallig hield ik mijn telefoon in de gaten. Uiteindelijk kregen we
een mail dat we Flor nog konden komen halen in het weekend, maar
als we hem zondag terugbrachten, hij daar moest blijven en we hem
niet ‘live’ meer konden zien of naar huis halen. Het GielsBos ging in
lockdown zelfs al voor het land in lockdown ging.

Op 13 maart was er een beslissing dat er geen bezoek
mocht komen. En dat we ook niet meer op en af naar
huis toe mochten. Als we zouden kiezen om in het
tehuis te blijven, dan konden wij nauwelijks buiten
of contact hebben met familie of vrienden. Wel
eventueel via telefoon, Facebook, Messenger, Skype
of gewoon een brief of kaartje schrijven. Oh ja en niet
te vergeten, foto’s versturen. Ik had de keuze wat ik
ging doen: naar huis gaan of in het tehuis blijven.
Toch was het een moeilijke beslissing, natuurlijk met
tranen. Ik heb dan toch maar besloten om naar mijn
ouders te gaan, maar die keuze had jammer genoeg
niet iedereen van ons.
Zo heb ik de hele crisis wel een beetje van buitenaf
kunnen meemaken. Het leek net of de eerste 2 weken
ons landje stillag. Ja, ik zou anders zeggen dood lag,
maar dat wil ik niet echt gebruiken want het is al erg
genoeg zo. Ik werd er soms wel even misselijk van als
ik die cijfers op het nieuws dagelijks vernam. Iedere
dag volgde ik het nieuws en dan ‘s avonds nog op
Canvas ‘De afspraak’, want dat is eigenlijk ook wel
belangrijk met al die debatten over corona.

FLOR
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Al die weken heb ik mij niet verveeld ook al had ik
vele spullen van mij achtergelaten in het tehuis.
Buiten mijn kleren had ik alleen mijn tablet en enkele
leesboeken mee naar huis genomen. Dus ik heb veel
gelezen, af en toe getekend en iedere week wel een
tekstje geschreven dat ik dan op Facebook zette en
waar ik dan reactie op kreeg. Wel leuk natuurlijk. En
dan heb ik verschillende keren even een stapje buiten
gedaan om de spieren wat extra beweging te geven
en enkele keren wat gedanst of op de hometrainer
gereden. Verder heb ik regelmatig in huis geholpen
en wel eens een toertje met mijn scooter gedaan
want die had ik uiteraard ook meegenomen. Door mijn
boeken was ik snel door. In het tehuis waren ze zo
aardig om mijn andere boeken naar huis te brengen.
Ze hadden ook een zelfgemaakt paaskaartje in de
brievenbus komen steken. Daarom had ik nadien ook
een kaartje gemaakt en in het tehuis laten afgeven.
Bij mij ouders heb ik aan iedereen gedacht. Na al
die tijd zal het leuk zijn om iedereen terug te zien.
Hopelijk komt het stilletjesaan weer goed.

Het was en is heel onwerkelijk. We werden voor een onmogelijke
keuze gesteld. Hoofd en hart vechten dan nogal eens met elkaar.
Waar de papa van Flor hem nog een laatste weekend naar huis wilde
halen, was ik dat idee minder geneigd, daar ik zelf met kwetsbare
mensen werk en de social distancing soms heel moeilijk is. Ik kon
besmet zijn zonder het te weten en zou het mezelf nooit vergeven
als Flor - en bij uitbreiding zijn medebewoners en opvoeders daardoor ook besmet zouden worden.
We schrijven nu 10 mei. Al twee maanden hebben wij onze Florreman
niet in onze armen kunnen sluiten, al twee maanden moeten wij hem
erg missen. Gelukkig is er nu een smartphone op de groep en krijgen
we regelmatig foto’s door en doen we aan videobellen met hem.
Gelukkig zien zijn opvoeders hem doodgraag en doen ze er alles
aan om het zo aangenaam mogelijk te maken voor hem. Flor beseft
maar al te goed dat het ‘anders is dan anders’. Soms heeft hij groot
verdriet, dan doet het pijn hem niet te kunnen knuffelen en troosten.
We missen ook zijn zotte streken en onbevangenheid. Als alles goed
loopt, zou er vanaf eind mei beperkt bezoek worden
toegelaten, ook weer met de nodige maatregelen.
We kijken hiernaar uit. Maar we kijken vooral uit
An Godrie,
naar de dag dat we Flor weer gewoon in onze
mama van
armen kunnen sluiten.
Flor Mys

De eerste weken zag je bijna nauwelijks iets bewegen
op straat en alles was bijna dicht. Toch, buiten
bewegen is altijd wel goed voor een mens. Alleen als
je ziek bent, kan je beter in je kot blijven. Zo kunnen wij
geen andere mensen besmetten. De voedingswinkels
die open waren, dat was in het begin net een ramp:
het was zo druk en sommige rekken waren zo goed
als leeg. De mensen die daar werken hadden het dan
zo druk dat ze nauwelijks tijd hadden om de rekken bij
te vullen. Zo kwam er dan nog eens bij dat je verplicht
was, en nu nog, om een winkelkar te nemen voor die
1,5 meter afstand, maar de kar moest dan ontsmet
zijn en je moest je handen ontsmetten.

Kelly Mens,
uit de
Boskapelstraat
in Lille

GEDICHTJE VAN KELLY
Het is net of de wereld stilstaat
Toch tikt de klok maar verder
Laat ons er het beste van maken
Ook al lijkt het niet echt leuk
Vele tranen die nu door de hele wereld stromen
Laat het toch een kleine glimlach zijn
Samen zorgen wij voor elkaar
Want samen zijn wij sterk
En samen vechten wij voor dat geluk
Hopelijk brengt dit wat hoop

KELLY
Leven in Het GielsBos
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Mark W

Dagopvang in

coronatijd

tim

Sinds half maart is de dagopvang
gesloten, reden: coronavirus.
Maar niet getreurd … voor Filip
klonk dat als muziek in zijn oren:
verlof, plezante dingen doen, uitrijden,
winkelen, terrasjes doen, misschien eens
een dagje naar zee?! Maar ondertussen weet
hij wel beter, dat al die plezante dingen er niet bij
zijn.

FILIP

ludo

FILIP

De eerste weken hadden we een programma. Bij het ontbijt vroeg
hij telkens wat we die dag zouden doen. Juist voor de lockdown er was,
verhuisden wij naar Lichtaart, dus een reden om veel te wandelen en Lichtaart
te ontdekken. Dit was nummer 1 op ons programma. Filip werkt graag in de tuin en
samen met papa was dat nummer 2: o.a. onkruid uitdoen, daarna gras zaaien en met ongeduld kijken of het
gras nog niet groeide. Kuisen is ook een van zijn favoriete bezigheden, daarna cd’s luisteren en een beetje tv
kijken. Samen met Lief/Frieda zijn we gaan zingen voor de jarigen van april en mei (natuurlijk
op een veilige afstand).
Je ziet dat Filip een bezig bijtje is, maar toch verlangt hij naar zijn vrienden van
de dagopvang.

luc

arnold

Jobcoaching
in
coronatijd

Rita Huibers,
mama van Filip
Braekmans,
dagopvang
Tielen.

Mobi-team in

Op 17 maart stond plots
Monic de jobcoach hier op
Grasland 1. Ze kwam vertellen
dat ze door het virus niet als
jobcoach kon werken, maar
dat ze elke dag bij
ons activiteiten
kwam doen.

ann

coronatijd

Hallo!
Ik ben Melissa. Ik woon samen met mijn vriend Kris in het
trainingsappartement van Het GielsBos in Tielen. Kris en ik krijgen
ondersteuning van het mobi-team en van Linda vanuit de Berthoutstraat.
Door corona kwamen de begeleiders niet meer op ons
appartement. Laura kwam nog wel regelmatig op het bureau
beneden werken. Zo kon ik toch bij iemand terecht met mijn
vragen. We hadden ook contact via telefoon en
WhatsApp. Onze familiehelpsters bleven
gelukkig wel twee keer per week langskomen
om ons te helpen bij het huishouden.
Kris mocht ook ineens niet meer gaan
werken. Het was wel tof om veel
samen thuis te zijn, maar vervelend
dat veel winkels gesloten waren.
Ik kon mij heel goed creatief
bezighouden. Zo heb ik veel
mensen blij gemaakt met
kunstige kleurplaten!
Melissa

en Ilse
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joeri

cis

MICHEL

mARK K
KARL

Met die jobcoach hebben we de
eerste weken vooral veel gewerkt,
naar het schijnt is dat zo altijd met
een jobcoach … Wat we allemaal gedaan
hebben? Fietspaadjes proper keren en
banken poetsen op het domein, ons fietsenhok
proper gemaakt en opgeruimd, de fietsen gepoetst,
spaghetti gemaakt, pannenkoeken gebakken, allerlei
groenten gezaaid in onze tuin, bloemekes in den hof
gezet en gekookt voor de BBQ. Het was altijd maar
werken, werken, werken met Monic, ze werd er zelf
ook moe van.

voor de verjaardag van
fietsen,
voetballen,
sporten, zwemmen, een
krijgen, rolstoelfietsen …
allemaal heel leuk.

Tim, gaan
wandelen,
massage
Dat was

Nu zijn we aan het oefenen om op
de woonerven een optreden te gaan
doen en dan kan iedereen iets van
zijn lievelingszanger zingen. Bekijk
het filmpje van ons optreden door
de QR-code te scannen!

Maar we hebben ook leuke dingen gedaan zoals
paaseieren gaan zoeken, een zoektocht, pizza eten
Leven in Het GielsBos
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DANKJEWEL!

Geboren
17 maart: NORE, dochtertje van Kathleen Verbist (begeleidster/opvoedster)
en Pieter Van Rooy

HET GIELSBOS KAN REKENEN OP HEEL
WAT STEUN IN DEZE CORONATIJDEN.
OUDERS, VRIJWILLIGERS, DE GEMEENTE,
BUURTBEWONERS, BEDRIJVEN … DIE
STEUN KWAM VAN OVERAL EN
IN VELE VORMEN. AAN AL DIE
HELPENDE HANDEN: VAN HARTE
DANKJEWEL!

29 maart: ASTRID, dochtertje van Claude Seyns (coördinator
ondersteunende diensten/onthaal en infrastructuur/receptie) en Ann Van
Beurden
1 april: JIP, zoontje van Lore Leysen (begeleidster/opvoedster) en Jan
Oostvogels
8 april: ROSALIE, dochtertje van Joris Bruynseels (begeleider/opvoeder)
en Liesje Vanuytven

Chocolade à
volonté!
Raar toch dat zo’n virus als resultaat heeft dat er
geen antwoorden meer zijn. Op elke vraag kan je
enkel antwoorden met “ik weet het niet, best even
afwachten”. Dit is soms al moeilijk voor ons om te
begrijpen, laat staan voor onze bewoners. Wat dat
virus dan wel doet, is toch een enorme rust creëren
op het domein, want er MOET niets meer. We merken
dat in ieder van ons een zeer creatief persoontje zit,
want we worden gedwongen om bij alles goed na te
denken: ‘kan en mag dit nog’ en we gaan op zoek naar
leuke ‘coronafree’ activiteiten. Iedereen probeert
zijn job zo goed als kan in te vullen en te helpen waar
nodig en het is fijn om te zien dat er toch een grote
solidariteit hier in huis aanwezig is.
En dus hebben we geen antwoorden op dit moment,
behalve één: CHOCOLATE IS ALWAYS THE ANSWER
NO MATTER WHAT THE QUESTION IS!

Overleden
Ik ben niet de enige die deze
quote ooit gelezen heeft
want tegen het paasweekend
werden we bedolven onder
de chocolade door vele gulle
gevers. Het is natuurlijk heel leuk
dat er in de buitenwereld een grote
solidariteit ontstaat en dat ze dus ook
aan onze bewoners en ons personeel
denken. Verschillende firma’s van hier in
de buurt brachten massaal chocolade. We
konden zoveel chocolade eten dat er hier en
daar misschien wel een volgende crisis in zicht
kwam, namelijk een levercrisis!
Een heel dikke merci voor al dat lekkers waar onze
bewoners zeker van genoten hebben!
Chantal
Eelen,
animatie

12 maart: Guy Meeuwssen, schoonbroer van Denise Veraghtert
(huishoudhulp)
19 maart: Cornelia ‘Corry’ Dillis, moeder van Natalie Weymiens (teamleider)
26 maart: Jean Maes, vader van Hilde Maes (teamleider)
1 april: René Bruyndoncx, schoonvader van Hilde Vervoort (medewerkster
naaikamer)
8 april: Karel Van Den Bogaert, schoonvader van Karin Segers (begeleidster/
opvoedster)
13 april: Julienne Bensch, zuster van Nancy Bensch (begeleidster/opvoedster)
27 april: Jos Verhoeven, vader van Adrienne Verhoeven (huishoudhulp)
9 mei: Stan Caers, schoonvader van Christel Machielsen (begeleidster/opvoedster)

Pensioen

1 juni: Betty Tops (begeleidster/opvoedster) – vervroegd pensioen
1 juni: Fons Cuyvers (medewerker OD Hout en Bouw) – vervroegd pensioen

Bedankt vrijwilligers!
Onze vrijwilligers in Het GielsBos zijn goud waard, dat weten we al lang.
Ook nu laten vrijwilligers zien dat ze er zijn voor ons. Het ‘in uw kot blijven’
valt iedereen zwaar. Zeker omdat de wekelijkse uitjes met de vrijwilligers
nu ook wegvallen … Toch merken we dat de vriendschapsband die gevormd
is tussen vrijwilligers en bewoners op een creatieve manier wordt
onderhouden en dat is fijn!
Naast het maken van vele mondmaskers, hebben vrijwilligers ons massa’s
kaartjes bezorgd. Een telefoontje doen of skypen, is ook in trek. Creatieve
alternatieven om toch contact te houden. Onze vrijwilligers zijn TOP!!!!
We voelen de warmte van iedereen die aan ons denkt en dat doet
extra deugd. Bedankt om ons te blijven steunen vanop afstand!
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Liesbeth
Geudens,
vrijwilligerscoördinator

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!

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

