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In onze welzijnssector gaan de evoluties stevig vooruit,
vraagsturing én persoonsvolgende financiering komen
er aan, 2016 wordt nog een laatste overgangsjaar en in
2017 gaat het voluit. Ook in Het GielsBos.
Zoals alle veranderingen brengt dit vooruitgang maar ook
onrust mee. De zekerheden van gisteren zullen overgaan
in de flexibiliteit en dynamiek van morgen. En dat allemaal
in tijden van besparingen. Het minste wat we er van
kunnen zeggen is dat we leven in ‘boeiende’ tijden. We
komen daar in dit nummer, en zeker ook in volgende, op
terug.
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Vandaag en morgen blijven we de grootste klemtoon
leggen op hoe mooi het leven en werken kan zijn in
Het GielsBos. Een heel grote dank-u-wel aan al onze
vrijwilligers, een prachtige zintuigenwandeling en een
schitterende één-werelddag, je leest en ziet er alles
over. Taal en communicatie komen aan bod, dat is één
van onze speerpunten.

Colofon
Redactie: Guy Bruyninckx, Miranda Clijmans, Ils De Busser, Eddy de Kroon,
Sandra Dom, Ilse Eykens, Lynsaye Goris, Lieve Hallewaert, Kelly Mens,
Waut Nickmans, Peter Raeymaekers, Roos Van Bruggen, Peggy Van Buel,
Nadine Van Gestel, Luc Vanherck, Sine Van Menxel.

Zoals je weet beschikt Het GielsBos over een zeer
goeie en uitgebreide infrastructuur, die willen we
natuurlijk zo goed mogelijk ter beschikking stellen
van wie hem nodig heeft. Dat aanbod verruimen
we.

Hoofdredactie en eindredactie: Roos Van Bruggen
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EÉN WERELDDAG
Een samenwerking van de
werkgroep Gehandicaptenzorg
zonder grenzen, Stichting Zin
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Deze uitgave werd mogelijk gemaakt dankzij:
Alle medewerkers van logopedie, Joke Driesen, Els Eggers, Liesbeth Geudens,
Nancy Nooyens, werkgroep Ouders Partners in de Zorg, Eric Van der Straeten.

En voor vandaag, morgen, 2016 en de komende
jaren wensen we je heel veel plezier, gezondheid
en geluk, samen met alle anderen, anders
gezegd: een leven dat écht goed genoeg is!

Contact: Redactie GielsBos! – Vosselaarseweg 1 – 2275 Gierle
014 60 12 11 - redactiegielsbos@hetgielsbos.be
www.hetgielsbos.be
Layout en druk: www.drukkerijbartels.be - Merksplas
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KORTE BERICHTEN

Surfen maar!
Vanaf 1 januari 2016 zetten we
ons verruimd aanbod in de verf met
een opgefriste website.
Neem zeker een kijkje op

www.hetgielsbos.be

Kennen jullie
deze nog?

De ideeënbus! Al een hele tijd staat deze
opvallende brievenbus in de gang van het
Ontmoetingscentrum, geduldig wachtend
op jouw suggesties. Zó geduldig dat we ze haast niet
meer zien staan. Toch bleven we trouw wekelijks het
slotje omdraaien om ideeën te oogsten.
Enkele weken geleden hadden we plotseling prijs: een
suggestie! Of het geen goed idee zou zijn om zitbanken
te plaatsen op het speelterrein bij Merel? De vinder van de
suggestie is er prompt mee aan de slag gegaan en wat blijkt:
toevallig zijn er nét enkele banken ter beschikking gekomen!
Een telefoontje naar de ondersteunende diensten later, konden
de zitbanken op hun nieuwe bestemming geplaatst worden.

Hartelijk dank voor de tip, en laat ze maar komen!

Dag Melanie!
WE NAMEN AFSCHEID VAN MELANIE,
MEDEWERKSTER VAN DE SOCIALE DIENST.
Ter voorbereiding van haar afscheidsfeestje,
werd zij in de watten gelegd door Kelly en Peggy,
twee sympathieke dames die in ons huis in de
Boskapelstraat in Lille wonen.
Melanie, van ons allemaal: veel succes bij je nieuwe
uitdagingen!

Verwennen is een leuk geschenk
Waar je zalig van kunt genieten
Lekker ontspannen
en je laten gaan
Aan niets denken
En het werk zet je ook even opzij
Geen stress, alleen een gelukkige glimlach
op jouw gezicht
En denken hoe mooi en gezellig
het leven kan zijn…
Kelly
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…een wondermooi

2016
tegemoet

Cliënten, medewerkers en directie van
Het GielsBos
wensen u een deugddoende
eindejaarsperiode, en alle geluk
in het volgende jaar.

Wist je dat...
onze bewoners wettelijk
bepaalde rechten hebben?

Recht op...
een menswaardige behandeling
In onze begeleiding staat één doel
voorop: de zo groot mogelijke
levenskwaliteit van onze
bewoners. Dagdagelijks zijn we
daar mee bezig.
Ook in iemands laatste levensfase
moeten we die zorg kunnen
volhouden en op zoek gaan naar
de best mogelijke ondersteuning
van de zieke en zijn omgeving.
Leven in Het GielsBos
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THEMA: COMMUNICATIE

Hoe

ONDERSTEUND

Communicatie is het overbrengen
van boodschappen tussen personen.
De snelste, makkelijkste en meest
natuurlijke manier om een boodschap
over te brengen is mondeling. Maar wat
als praten moeilijk is?

HOE KUNNEN COMMUNICATIEHULPMIDDELEN JE
ZELFSTANDIGHEID VERHOGEN?

is jouw communicatie?

De pictogenda: niet nodig om te kunnen lezen! Alle activiteiten
worden aan de hand van pictogrammen gevisualiseerd. Zo is
bv. kerstmis weergegeven door een kerstboom of verjaardag
door een taart. Om de dagen van elkaar te onderscheiden maakt
de pictogenda ook gebruik van dagkleuren en -symbolen. Zo is
maandag bv. steeds groen gekleurd en krijgt die het symbool van
‘maan’. De pictogenda zorgt er dus voor dat onze cliënt minder vaak
een beroep moet doen op de omgeving om houvast te krijgen op
planning en activiteiten.

Gelukkig zijn er dan nog andere
mogelijkheden: schrijven, gebaren, nonverbale communicatie… ‘Ondersteunde
communicatie’ dus!
Wat?? Ja hoor, jij en ik gebruiken
dagelijks verschillende vormen van
ondersteunde communicatie.

Daniël (Vos 4)
is heel trots op zijn pictogenda. Hij plakt er elke week samen
met zijn begeleiding alle stickers in. Hij kan zo zelf
opzoeken wat er op zijn programma staat.

Bijvoorbeeld, als de nood
hoog is, zoekt ons oog dit
pictogram.
en als we dit teken zien,
weten we dat we voorrang
moeten verlenen.

‘Ondersteunde Communicatie’ is een
houding die we aannemen in de omgang
met mensen met communicatieproblemen.
We bieden een brede waaier aangepaste
communicatievormen aan. De basis(vorm)
voor onze bewoners is meestal: eenvoudig
taalgebruik. Daarnaast zoeken we, testen
we, zijn we creatief, en … maken we
contact!

In een restaurant
bestuderen we graag in
alle rust de menukaart,
eerder dan een mondelinge
voorstelling van de
gerechten.

Als we naar de apotheek
gaan, doen wij dit
‘zelfstandig’ met behulp van
een ‘briefje’ waarop staat
welk medicijn we nodig
hebben.

De pictowatch, of beeldhorloge,
is een “horloge” die gebruikt
maakt van foto’s of picto’s om
activiteiten te visualiseren. Dit
wordt meestal in combinatie
met een daglijn gebruikt. Zo
houd je enerzijds overzicht over
de dag, maar heb je anderzijds
ook een afbeelding die je eraan
herinnert wat je volgende activiteit is.
Een pictowatch hoeft niet
duur te zijn, al zijn er
natuurlijk ook digitale
versies op de
markt.

Michel (Salamander 3)
Ondersteunde communicatie in de praktijk:
Michel kan praten, maar is niet altijd verstaanbaar
voor zijn omgeving. Michel babbelt graag over
de belevenissen die hij of mensen rondom hem
meemaken of nog gaan beleven. Het vertellen doet
hem deugd en vaak zien we hem er (nogmaals) van
genieten.
Om hem zijn babbelplezier voluit te gunnen zochten
we naar hulpmiddelen om zijn gesproken taal
te ondersteunen. Na wat testen en uitproberen
koos Michel voor een communicatiemap met
pictogrammen en foto’s van zaken waarover hij wil
vertellen.
Maar… omdat we niet alle gespreksonderwerpen in
zijn communicatiemap kunnen opnemen , heeft
Michel ook steeds een agenda bij zich. Hierin
schrijven mensen rondom hem dingen die ze
samen gedaan hebben. Bv. ook zotte fratsen
die gebeurd zijn! Want probeer dat maar
eens duidelijk te maken, als het niet in je
communicatiemap vermeld staat!
Je ziet: ‘Ondersteunde communicatie’
is geen of/of-verhaal, maar: én praten
én gebruik maken van pictogrammen/
foto’s én een agendasysteem én in
het geval van Michel ook nog gebaren.
Doe daar nog een vleugje geduld bij
en we komen er wel!

Peter (Egel 3)
heeft zijn eigen
pictowatch. Telkens
Peter een nieuwe
activiteit begint, haalt hij de
volgende picto van zijn daglijn
en plakt deze in zijn horloge. Zo
weet hij steeds wat hij moet doen.

Sommige cliënten kunnen niet praten, maar zijn wel in staat
om eenvoudige taakjes uit te voeren. Takenkaartjes hebben
twee functies. Enerzijds weet de cliënt wat er van hem
verwacht, anderzijds maak je ook duidelijk aan de omgeving
wat de intentie van de cliënt is.
Caroline (Berthoutstraat 12)
komt wekelijks ‘het gebaar van de week’ ophalen bij
de dienst logopedie. Ze draagt dan haar takenkaart
rond de hals.
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THEMA: COMMUNICATIE
COMMUNICATIEPASPOORT

Wist je dat...

In een communicatiepaspoort staat unieke informatie over
de persoon met communicatieve beperkingen. Geen twee
communicatiepaspoorten zijn hetzelfde. Inhoudelijk bevat
het communicatiepaspoort alle informatie die relevant
is om de interactie tussen de persoon en de omgeving
te optimaliseren. Daarnaast is het ook een belangrijk
documentje om de voorkeuren van een persoon te kennen,
zoals bijvoorbeeld de plaats in de ruimte waar de persoon
graag zit, met welke lepel de persoon graag eet, …
Een communicatiepaspoort kan voor een persoon met
ernstige meervoudige beperkingen een hulpmiddel
zijn om minder kwetsbaar te zijn bij onbekenden en in
nieuwe situaties. Het geeft hen enkele handvaten om
deze persoon op een zo adequaat mogelijke manier te
benaderen.

• Het GielsBos tweejaarlijks een cursus ondersteunde communicatie
organiseert en deze ook open staat voor o.a. vrijwilligers?
• We ook onderzoeken (zoals een gehooronderzoek of een communicatieonderzoek) aanbieden voor mensen die niet in Het GielsBos wonen?
• Smog de afkorting is voor ‘Spreken Met Ondersteuning van Gebaren’?

Picto Rebus

Karin (Rozendries 4)
Omdat Karin blind is, houdt ze ervan om aangesproken
te worden. Soms probeert ze je aandacht te trekken door
vragen te stellen. Dan wil ze graag een babbeltje doen,
vertellen aan de hand van de zinnetjes die ze kent. Karin
verdraagt aanrakingen niet goed, eet graag spaghetti, maar
houdt niet van harde dingen. Ze kan zelfstandig drinken met
haar linkerhand, maar heeft hulp nodig bij het eten.
Maar hoe weet bv. een nieuwe vrijwilliger dit alles of
een verpleger in het ziekenhuis? Aan de hand van een
vragenlijst bespraken we de belangrijkste zaken die in Karins
communicatiepaspoort moesten komen. Dit paspoort hangt aan haar
rolstoel en kan steeds geraadpleegd worden.
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BLUE ASSIST
Blue Assist is een systeem dat ondersteuning
biedt bij het stellen van eenvoudige vragen aan
een medeburger. Met behulp van kaartjes of
een smartphone-app kan je hulp vragen aan een
buschauffeur, ober, winkelier…
Hoe werkt het?
Stel je wil de bus nemen,
maar je weet niet precies waar
jouw afstaphalte is. Je geeft
het kaartje met “Kan u me
laten weten wanneer we aan
de halte Stationsplein zijn?”
af aan de buschauffeur. Die
weet vervolgens hoe hij jou
kan verder helpen. De tekst en
de foto kunnen naargelang de
noodzaak aangepast worden.

Meer info op www.blueassist.eu.

OPLOSSING:
2 Pizza’s zitten in de oven.
Zegt de ene (pizza) het is hier warm!
Zegt de andere: “Oh, een pizza die kan praten!”

Het GielsBos ondertekende samen met SBSO De
Mast, de gemeente Kasterlee en weldra ook Lille,
Beerse en Vosselaar, alvast het engagement om
mee de verspreiding van Blue Assist te bevorderen.

Leven in Het GielsBos
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IN DE KIJKER: VRIJWILLIGERS

Wie?

waar?

We weten allemaal dat Het GielsBos kan
rekenen op vele vrijwilligers. Vaak krijgen
we de vraag: wie zijn deze mensen? Van
waar komen ze en wat doen ze?

Vrijwilligerswerk!
HOE?

wanneer?
WAT?

VRIJWILLIGERS:
WAAR VIND JE ZE?

Tip van onze coördinator vrijwilligerswerking,
Liesbeth: Creatief zijn met ideeën. Niets is te zot!
We zetten onze vrijwilligerswerking in de kijker bij
iedere gelegenheid. Bv. tijdens rondleidingen in
Het GielsBos of lokale evenementen. We spreken
mensen persoonlijk aan en laten ons aanstekelijk
enthousiasme zijn werk doen. Hier en daar plaatsen
we een advertentie online. En het krachtigst van
al: de mond-aan-mond-reclame van onze eigen
vrijwilligers is goud waard.

WEETJE:

Onze twee jongste vrijwilligsters zijn 16 jaar, de
oudste vrijwilligster is 87 jaar. In 2015 mochten we
37 nieuwe, vaste vrijwilligers verwelkomen, plus nog
heel wat eenmalige en tijdelijke vrijwilligers.

Een ‘standaard vrijwilliger’ is er niet.
Iederéén kan ‘vrijwilligen’, er is voor
ieder wat wils en dat maakt het net zo
interessant, zowel voor ons als voor de
vrijwilliger.

WELKE TAAK VOOR
WELKE VRIJWILLIGER?

We stemmen vraag en aanbod op elkaar af. Dat is
gemakkelijker gezegd dan gedaan: er gaat een heel
proces aan vooraf. Vrijwilligerswerk is maatwerk,
niet alleen voor onze cliënten maar ook voor de
vrijwilliger. We beginnen met een verkennend
gesprek. Hoe meer ik weet over de vrijwilliger, hoe
gemakkelijker de ‘matching’ nadien gaat. Wanneer
de juiste persoon gevonden is, gaan we samen
kennismaken met de vrijwilligerstaak, en kan de
vrijwilliger starten!
Kort na de opstart hebben we een opvolggesprek.
Als alles positief verloopt, gaat alles verder
zijn gangetje en verlopen de
contacten verder voornamelijk
rechtstreeks via de
begeleiders van de cliënt.
Nu en dan pols ik nog
eens hoe het loopt om
op de hoogte te blijven
van het reilen en
zeilen van de
vrijwilligers.
Liesbeth
Geudens
coördinator
vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk
door de BRIL van:

1 ouders:
Selien is onze dochter en zus, Lien is haar vrijwilligster.
Samen kunnen ze het goed met elkaar vinden!
Zowel voor Selien als voor ons, is de inzet van Lien van
onschatbare waarde.
Selien komt niet elke week naar huis en dan duren de
weekends soms wel erg lang voor haar.
Lien is nog zeer jong, en juist daarom stellen we
haar inzet dubbel op prijs. Selien geniet enorm van de
persoonlijke aandacht tijdens de wandelingen. Soms
zouden we wel eens een vlieg willen zijn om de ‘gesprekjes’
tussen de twee leeftijdsgenootjes te kunnen horen.
Dat Lien bij Selien is, stelt ons gerust en geeft ons een warm
gevoel.
Een dikke pluim voor Lien, en hartelijk dank voor de inzet… van
elke vrijwilliger!
Er gewoon zijn, dat alleen al is enorm hartverwarmend en zeer fijn!!
Liefs, mama, papa en de zusjes van Selien

2 een leefgroep:

Leven in Het GielsBos

Willy

Enkele jaren geleden hadden we op Egel 2 als jaardoel: ‘Het sociale netwerk van onze
cliënten uitbreiden.’ Doorheen de jaren hebben wij al heel wat vrijwilligers aan ons
netwerk toegevoegd.
Paul gaat nu wekelijks met Annie een cola’ke drinken. Daar kijkt ze steeds erg naar
uit!
Rita komt nu elke week op donderdag. Ze speelt dan gezelschapsspelletjes met
Erwin, verwent Maria eens extra door haar nageltjes te lakken, strijkt met Guy ..
Een manusje-van-alles dus!
Christophe en hond Gabber gaan om de 14 dagen wandelen met Guy. In het
begint dachten we ‘Oeioei, een hond, gaat dat wel lukken?’ maar
Guy vindt dit geweldig!
Wanneer Willy met Geert gaat rolstoelfietsen, begint
’s morgens al Geerts enthousiasme wanneer we de
picto van Willy ophangen.
En dan hebben we Gerd en Chris nog, zij komen
voor Lindsey. Soms wisselen ze af: kan Gerd
niet, dan komt Chris en andersom. Wat een
team!
Het is ook voor ons een gerust gevoel te
weten dat onze vrijwilligers er zijn voor
onze cliënten. Ze zorgen mee voor de
continuïteit die onze cliënten nodig
hebben. Wij merken dat ze er echt
van genieten. Een dikke merci aan alle
vrijwilligers voor hun inzet!
Egel 2
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Selien
en Lien

Rita en
Egel 2
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IN DE KIJKER: VRIJWILLIGERS
ZONDER VRIJWILLIGERS ZOU DE
WINTERSPORTVAKANTIE HETZELFDE NIET ZIJN.
Na een gesmaakte editie 2015 hing er lange tijd een
vraagteken boven de toekomst van de langlaufvakantie.
Interne verschuivingen betekende dat de organisatie
van deze reis niet meteen onder te brengen was bij één
dienst. Dus kon de reis dan nog doorgaan?
Met het korten van de dagen begon het bij enkele
liefhebbers toch te kriebelen. Plannen werden
gesmeed om deze winter alsnog naar de bergen te
reizen. Het idee begon bescheiden, zoals in de eerste
edities van de wintersportvakanties: met eigen
vervoer op zoek naar sneeuw op enkele uren rijden
van Het GielsBos. Maar aangezien wintersport
zonder sneeuw nog erger is dan een café zonder
Paula is een pittige dame die ons met enthousiasme
bier, kwamen we toch weer bij ons vaste pension
een helpende hand toesteekt. Ze werkt graag
in Sankt Johan in het sneeuwzekere Oostenrijk
tegen een snel tempo, ja ze is een hevige en laat
terecht.
het graag vooruitgaan. Paula is heel zelfstandig,
Gevolg: van een ‘last minute’- organisatie kon geen
want een woordje uitleg vooraf is genoeg om haar
sprake meer zijn. Want zo’n vakantie met een
er een halve dag vlijtig in te zien vliegen. Paula’s
dertigtal personen, 1000 km van hier, is een kleine
tweewekelijkse hulp is een grote meerwaarde op
expeditie.
onze dienst!
Gelukkig konden we rekenen op een vaste
Rob is eveneens geknipt voor administratie! Op zijn
kern van vrijwilligers - waarvan er sommigen
eigen rustige, nauwkeurige manier kwijt hij zich
al twintig jaar trouw mee op langlaufvakantie
van zijn taken. Rob luistert graag eerst heel goed
gaan! Deze heren waren meteen bereid om
en nadien stelt hij nog maar weinig vragen, want
als volwaardige partners mee hun schouders
hij heeft de kennis van Office pakketten echt goed
onder de wintersportvakantie te zetten. Hun
onder de knie.
enthousiasme
en geloof in het concept zorgen
Frank, Rita en ik zijn erg tevreden over Paula & Rob.
ervoor
dat
de
toekomst
er weer sneeuwkleurig
We zeggen hen dikwijls dat we zo dankbaar zijn voor
uit
ziet!
hun uitstekende hulp.
** Bij deze willen we van de
Paula: Ik kom graag naar Het GielsBos: niet zozeer
gelegenheid
gebruik maken om
voor het werk, maar vooral voor de lekkere koffie!
Nancy
de
collega’s
van
het Kiné-team
Rob: Wat is het fijn om als vrijwilliger geapprecieerd
Nooyens
te danken voor al die jaren dat
te worden door collega’s!
en Peter
zij de wintersport vlekkeloos
Raeymaekers
organiseerden voor onze cliënten. **
Els Eggers
Rob

5 de financiële dienst:

Bert en
vrijwilliger
Danny

3 een client:
‘Uw naam?’ Zo begint mijn gesprekje (en ieder
ander gesprek) met Bert Wuyts.
Nadat we ons even hebben voorgesteld aan elkaar
en wat over zijn mooie kamer gebabbeld hebben,
vraag ik naar zijn vrijwilligers.
Ik kom te weten dat Marcel en Mai op zondag steeds
met hem naar de mis gaan. Als ik hem vraag of hij
dat leuk vindt, antwoordt hij heel duidelijk ‘ja!’.
Bert vertelt ook dat Danny elke dinsdag avond langs
komt om samen iets leuks te doen.
Samen gaan ze al eens samen wandelen en dat vindt
hij tof.
Danny is begeleider in een
maatwerkbedrijf. Ieder jaar
komt hij met zijn hele
team mee snoeiwerken
uitvoeren in de tuin van
de Bisschopslaan, een
handige Harry dus!
Als ik nadien nog
eventjes in de
woning ga, hoor ik
het nog eens van
de begeleiding:
‘Onze Bert heeft
toch echt wel
‘sjans’ met zijn
vrijwilligers!’
En dat geloof ik
graag.
Sandra Dom
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4 een vrijwilliger:
Dag Danny, stel je even voor aan onze lezers: wie
ben je en hoe kwam je hier terecht als vrijwilliger?
Sinds enkele maanden ben ik een zogenaamde
fietsvrijwilliger in Het GielsBos.
Vroeger had ik een eigen muziekwinkel maar
hier ben ik om gezondheidsredenen mee moeten
stoppen. Na een time-out van enkele jaren reed ik op
een dag samen met mijn vrouw langs Het GielsBos
en ik dacht: ‘Vrijwilligerswerk, dat is iets voor mij.
Ik zal eens meteen binnenstappen voor meer info.’
Ik had geen afspraak maar kon toch terecht bij
Liesbeth. Zij gaf wat meer uitleg en ik was meteen
verkocht!
En wat houdt je vrijwilligerswerk hier dan juist in?
Samen met Liesbeth bekeek ik waar nog nood aan
was, en zo kwamen we op het idee om fietsroutes
te beschrijven die iedereen kan gebruiken. Dit
resulteerde in een aantal routes van 12 tot 18.5
kilometers.
In het begin testte ik ze met een gewone fiets uit,
maar toen raadde Liesbeth me aan om de routes
ook eens met een cliënt in de rolstoelfiets uit
te testen. En zo ben ik op Rozendries 1 terecht
gekomen, bij Ludo. En wat een geluk, want bij de
eerste route die ik had gemaakt, moest ik al twee
keer de autosnelweg over! Niet zo handig met een
rolstoelfiets… Met Ludo klikt het ook heel goed. Als
hij me ziet aankomen met de fiets, komt al een grote
glimlach op zijn gezicht! Echt hartverwarmend, daar
doe je het voor!
Wij op Rozendries 1 zijn ook heel blij met jou als
vrijwilliger Danny! Ludo geniet er inderdaad elke
week van. Een dikke merci voor je inzet!
Wil je meer weten over Danny’s fietsroutes?
Vraag de folders aan via
liesbeth.geudens@hetgielsbos.be
Sandra Dom
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v.l.n.r.
Kris (sinds jaar en dag
de vaste begeleider van de
alpine ski activiteiten),
Jos, Kris (stuwende krachten voor
de langlaufers en levende gps),
Julien (tweede chauffeur).
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Veranderingen in de sector:

Wie ziet de bomen
door Het GielsBos?
DE WERKGROEP
OUDER PARTNERS IN DE ZORG
ZIT NIET STIL.

Wij zijn de kikkers,
geboren in 2010 in de werkgroep
‘Ouders partners in de zorg’.
Destijds riep de werkgroep ons uit tot
mascotte omwille van onze capaciteiten:
wij hebben een grote mond, kunnen
ver springen en in een mooie prins
veranderen.

In Het GielsBos werken we graag nauw samen met de familieleden
van onze cliënten. Al sinds het voorjaar van 2010 is de werkgroep
‘OUDERS PARTNERS IN DE ZORG’ erg actief.
Deze werkgroep is samengesteld uit voornamelijk ouders en ‘brussen’ (broers en zussen),
aangevuld met medewerkers van de sociale dienst, van verblijf en van de psycho-pedagogische dienst.
Hun voornaamste doel: het partnerschap tussen families van cliënten en Het GielsBos vorm geven.
Een belangrijke en grote taak op dit moment is de vertaling van al de vernieuwingen in de sector naar
medewerkers, ouders en netwerken. Eén van die vernieuwingen is dat de samenwerking tussen de families
en Het GielsBos ingrijpend zal veranderen!
Heb je interesse om mee te werken?
Je bent van harte welkom! Neem snel contact op met iemand van de sociale dienst.

Wat leeft er in de werkgroep?

Marleens dochter Caroline woont in ons huis in de Berthoutstraat.
Ik kan in deze werkgroep terecht met bezorgdheden die verder reiken dan
mijn eigen kind! Mijn dochter Caroline en haar huisgenoten in Tielen nemen
deel aan tal van activiteiten in en buiten het dorp, bv. wandelen met de CM,
aquagym in Herentals, paardrijden in Westerlo, werken in de bib, zwemmen
in Geel… Zij gaan naar de dokter en kine in het dorp. Sommigen leerden
zelfstandig naar de winkel, bakker...te gaan, waar iedereen trots op is.
Mijn bezorgdheid is: doordat we gezorgd hebben dat onze kinderen dingen
zelfstandig kunnen doen, vrezen we nu dat juist daardoor hun rugzak kleiner zal zijn
en ze niet voldoende budget meer zullen hebben voor al deze activiteiten…?
Anita is de zus van Werner, die op Vos 7 woont.
Vele jaren geleden werd mijn broer opgenomen in Het GielsBos.
Het werd ons vlug duidelijk dat Het GielsBos een heel groot
deel de zorg van mijn ouders overnam. Voor de familie
ging dat persoonlijk gepaard met een gevoel van schuld,
van tekort schieten en van veel verdriet. In die periode
was er ook geen mogelijkheid tot kiezen op welke
zorgvraag wij als familie nog een antwoord konden
of wilden bieden. Het was alles of niets.
Nu gedeelde zorg vandaag, omwille van het
Perspectief 2020, weer actueel wordt, kwamen er
vele vragen in ons op: gaat men nu, na al die tijd,
een deel van de zorg terug overdragen naar het
thuisfront ? Net nu ook daar de draagkracht niet
meer zo grenzeloos is als vroeger (o.a. omwille van
toenemende leeftijd)?
Welke reacties kan dit
veroorzaken wanneer
ouders en/of familie opnieuw
geconfronteerd worden met de vraag
welke zorgen er wel (of opnieuw) en welke niet door hen kunnen
geboden worden? Opnieuw een schuldgevoel, een “niet zelf in staat
zijn tot…” ?
Toch biedt het ook mogelijkheden. Het is nu niet langer een keuze
van alles of niets, maar een samen-zoeken naar het best passende
evenwicht tussen de zorgvraag van de cliënt, de mogelijkheden
die er in de familie en het netwerk (nog) zijn én het aanbod vanuit
de voorziening. Net dat samen zoeken zal in de toekomst het “uit
handen geven” voor ouders en familie minder schrijnend maken
en het best sluitende antwoord bieden op de zorgvraag van hun
familielid.
Zorg op maat dus, zoals het ook bedoeld is !

volgende keer
vertellen we hier
nog meer over!

Chris is voorzitter van de gebruikersraad en papa van Kyle.
Omdat de wetgeving rond de Persoonsvolgende Financiering een impact zal
hebben op alle cliënten van Het GielsBos, vind ik het mijn plicht als voorzitter van
de Gebruikersraad om mee te werken aan deze werkgroep. Zo kan ik mee het
traject uitstippelen om alle informatie op een zo duidelijk mogelijke manier bij
de juiste personen te krijgen.
Indien er dan nadien nog bijkomende vragen zijn van de wettelijke
vertegenwoordigers, zal ik deze op een correcte manier kunnen
beantwoorden.
Saar werkt als opvoedster in Klaverveld 3.
Deelnemen aan deze werkgroep brengt mij als opvoedster veel
nieuwe inzichten. Ik leer ouders op een andere manier kennen en
bekijk de zaken ook eens vanuit een andere invalshoek. Overleg
kan ons verrijken. Tenslotte hebben wij hetzelfde doel: zorg op
maat bieden aan onze cliënt/ons familielid. Samen staan we sterk!
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Wij hebben van Sinterklaas al een rugzak
gekregen. Wij zijn vanaf nu ook mee met
de veranderingen. Vanaf 2017 krijgen alle
cliënten van het GielsBos ook een rugzak van de
persoonsvolgende financiering.
Wat zal er in mijn rugzak zitten?
• Mijn tegemoetkoming (daar verandert niets
en hiermee kan ik mijn ‘hotelkosten’ van Het
GielsBos blijven betalen)
• Middelen om de kosten van het personeel te
betalen

begrijp jij er
al wat meer van?
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Zintuigenwandeling in het

Sprookjesbos
Er waren eens… drie activiteitenteams die de handen in elkaar sloegen om een
zintuigenwandeling op poten te zetten. Een wandeling om duimen en vingers van
af te likken zeg maar. Thema: sprookjes. Gekleurde keien zouden de wandelweg
aangeven: van de onweerstaanbare muziek van de Rattenvanger tot de onaardse bleke
schoonheid van Sneeuwwitje. De vrijwilligers van Janssen Pharmaceutica zouden voor
onze bewoners de gidsen zijn op dit pad.
Zo gezegd, zo gedaan: ’s morgens al was het
een drukte van jewelste in gans Het GielsBos.
Zo ook in Schildpad bij het ‘Taksi team’: Nele
stapte terug in haar oude trouwjurk en werd een
opgesloten prinses, ridder Tommy oefende zijn
verschrikkelijkste schreeuw om indringers af te
houden en Hans en Grietje maakten van de gang
van Schildpad 1 zowaar een griezelig bos waarin je
liever niet wil verdwalen. De Heksen deden tot slot
hun vieste jurk aan: zo lelijk hadden ze er nog nooit
uitgezien!

16.
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En toen kwam de karavaan van bezoekers voorbij:
van heinde en verre, lopend of rollend, stil of met
luide stem. Wij moesten de bewoners voorbij de
slapende Reus zien te krijgen. Niet simpel! Zeker
niet als ridders Tommy en Luc kost wat kost prinses
Nele gevangen willen houden en ons niet willen
doorlaten! Je raadt het al: er werd gevochten en
gewonnen, getrouwd en gekust. Eind goed, al
goed. Maar van daar ging het weer verder naar het
donkere bos waar de heks haar peperkoeken huisje
graag liet bepotelen in ruil voor een hand of been
in haar soep. Gelukkig had ze die middag al een
broodje gegeten en kregen we van twee vriendelijke
heksen enkele suikerspinnen cadeau.

Wanneer de laatste sprookjesliefhebber
was gepasseerd (Jens van Klaverveld 2)
keerde de rust in Schildpad terug. En ja
hoor: toen werd de Reus eindelijk wakker.
Zo kon hij mee helpen opruimen. We konden
geen pap meer zeggen, maar wel ‘dank u’…
aan iedereen die van deze dag samen iets
moois had gemaakt!
Merci!
Eric,
teamleider
activiteitenteam
Klaverveld
Schildpad.
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Open aanbod:
wist je dit al

ONS GROENE DOMEIN IN GIERLE
Ons domein leent zich uitstekend tot
wandelingen, joggings, zoektochten,
teambuildings enz.
Heb je zin om samen creatief te worden?

?

In onze vorige editie stelden we je uitgebreid ons vernieuwde Open Aanbod voor.
Maar volledig was dit overzichtje niet: vandaag stellen we je graag voor aan onze
dienst Animatie.
Wist je bovendien dat Het GielsBos tot jouw beschikking staat als een plek waar je zelf
iets kan organiseren? Ook dat behoort tot ons aanbod!

Dienst animatie:
nooit een saai moment!

BUSJE
RESERVEREN...

✓

CHECK!

hobbyclubs
CHECK!

✓

CHECK!

De organisatie van heel wat grote
activiteiten gebeurt op de dienst animatie.
Chantal zorgt voor alle voorbereidingen, de
coördinatie tijdens de dag zelf en heel soms kan je
haar zelfs op het podium vinden. Ook als je zelf iets
organiseert helpt Chantal je graag verder met het
maken van alle afspraken.
Voor de planning en contacten (met wandelclub,
bowling, busritten en nog veel meer) is er maar één
adres!
Ook voor reservaties van vervoer,
activiteitenruimtes, sportinfrastructuur en
wellness is de dienst animatie steeds het eerste
aanspreekpunt…
Meer info: animatie@hetgielsbos.be of 014 601 404.
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ZORGBOERDERIJ HET GROTENHOUT
Op een boogscheut van het domein in Gierle
bevindt zich onze zorgboerderij. Paarden,
ezels, schapen, kippen, konijntjes… Een
gezellige boerderij met een bakhuisje, om
tot rust te komen in een landschap met een
grote vijver en eenden. De (snoezel-)stallen zijn
rolstoeltoegankelijk
SNOEZELRUIMTE MET TRILVLOER,
SPORTHAL, PSYCHOMOTORISCHE RUIMTE
ENZ…
Het GielsBos beschikt over een aantal
therapieruimtes, aangepast aan de
doelgroep.

✓

festival
organiseren

ONTMOETINGSCENTRUM DE LORK
Ons ontmoetingscentrum is uiteraard volledig
rolstoeltoegankelijk. Brede deuren leiden je
binnen in een ruime feestzaal met een zonnig
terras. Podiumelementen, geluidsinstallatie,
tafels en stoelen voor max. 200 personen…
Je vindt het allemaal in De Lork. Een drankje
bestellen aan de bar is voor rolstoelgebruikers
geen obstakel, daar zijn we uiteraard op
voorzien.

✓

CHECK!

knipoogproject

Een plek om
zelf iets te doen
Wat een luxe om te wonen, leven en werken in een
omgeving zoals Het GielsBos. Het goede nieuws is
dat zo goed als al onze infrastructuur ook voor jou
open staat! De enige voorwaarde is dat onze cliënten
of onze doelgroep op de één of andere wijze een
meerwaarde ondervinden van jouw activiteit…

WATERLELIE
BELEVINGSBAD EN WELLNESS
Waterlelie biedt een uniek aanbod aan
iedereen die graag van het deugddoende
water wil genieten, maar die omwille van een
verstandelijke of fysieke beperking niet terecht
kan in een regulier openbaar zwembad of
wellness.
Waterlelie is toegankelijk voor
rolstoelgebruikers: waterbestendige
rolstoelen, douchebrancards en tilliften
staan tot jouw beschikking om zorgeloos
te kunnen zwemmen en drijven of
moeiteloos te genieten van bv. de jacuzzi of
infraroodcabine.

Heb je interesse
om iets te organiseren op het
domein van Het GielsBos?
Wij staan open voor allerlei vragen
en samenwerkingen.
Neem vrijblijvend contact op met het
Zorgloket voor meer informatie!
Zorgloket@hetgielsbos.be of 014 60 12 11.

Leven in Het GielsBos

19.

Op 8 oktober 2015 was het weer zover, onze
tweejaarlijkse één-werelddag, een samenwerking
van de werkgroep Gehandicaptenzorg Zonder
Grenzen, Janssen Pharmaceutica en stichting Zin.
’s Morgens vroeg waren de vrijwilligers van Janssen
al druk in de weer. Zo moest er gekookt worden,
geknutseld en gedecoreerd. De voormiddag vloog
dan ook voorbij!

Eén Werelddag!

Na de middag mochten onze cliënten dan een vrije
wandeling maken langs de drie verschillende landen:
Senegal, Egypte en India (niet toevallig de drie
landen waar de werkgroep projecten ondersteunt).
In Egypte werden er verhalen verteld, kon je
proeven van een piramide-koekjestaart en
tekeningen inkleuren. Er was voor iedereen wel wat
wils!
Vanuit Egypte was het maar een paar minuutjes
wandelen tot in de wondere wereld van India. In een
ruimte vol schitterende, kleurrijke doeken en kon je
luisteren naar prachtige muziekinstrumenten zoals
de sitar, gitaar en klankschalen.
Iets verderop in Senegal werd je dankzij Jeanne
ondergedompeld in de Afrikaanse dans. Doorheen
de gang van Egel werd er gedanst en gelachen en
iedereen werd uitgenodigd om mee te doen! Je kon
ook er couscous en muntthee proeven.
Als afsluiter waren we allemaal welkom in het
Ontmoetingscentrum. Nog een vers fruitspiesje
en een exotisch drankje opsmullen, alvorens we
getrakteerd werden op een optreden van Surquartet.
Het was een wereldse dag, met veel indrukken.
Wat hebben we er van genoten!
Sandra
Dom
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Tot ziens,

a!

Valenciaa

Eind september vertrokken Dirk, Gert, Agnes en
Rudy een 4-tal dagen naar Valencia.
Een bijzonder mooie stad.
We hebben er genoten van het mooie weer,
lekkere eten en mooie gebouwen. Het
hoogtepunt van onze reis was een schitterende
dolfijnenshow. Zoveel dolfijnen die hun trucjes
lieten zien, we wisten niet waar we eerst
moesten kijken ! Zo veel was er te
zien!
Nadine
Van
Gestel

Les irreéls,
over mooie,
ontroerende
momenten.
Charleville-Mézières, op dag 4 van onze
mobilhomevakantie.
We belanden, haast toevallig, op het
marionettenfestival.
Op de Place Ducal staan ‘Les Irreéls’, een
verzameling feeërieke wagentjes met daarin
vreemde wezens. Zij vertegenwoordigen
verlangens en gevoelens van mensen, proberen die
eventjes te vangen.
Joost is erg geïnteresseerd en kijkt alert toe.
Bij de leeuw komen we dichterbij, de leeuw
ook. Voorzichtig neemt de leeuw de hand
van Joost. De connectie tussen deze
twee hangt plots in de lucht, als een
warm deken vol emotie. Het laat de
omstaanders niet onberoerd.
Veel te snel is het moment voorbij,
maar het zindert na, in de harten
van wie er getuige van was.
Soms zijn wondertjes
niet veraf…
Ilse
Verheyen

Marianne!
Jarenlang was Marianne een vertrouwd
gezicht in de redactieraad.
Boekje na boekje bracht zij ideeën aan voor
artikels, boekbesprekingen, mijmeringen van een
trotse of bezorgde ouder enz… Haar aanwezigheid
in ons midden zorgde er ook voor dat we nooit het
perspectief van de familieleden van onze cliënten
uit het oog verloren.
Haar bijdrage was enorm waardevol, en het is
met spijt in het hart dat we u melden dat Marianne
besloten heeft de fakkel door te geven.
Marianne, vanwege de voltallige redactieraad: een
welgemeende DANKJEWEL voor je jarenlange
trouwe inzet. Het was
een genoegen met
jou te mogen
Aan wie
samenwerken!

geeft Marianne
de fakkel door?

Misschien wel aan jou, beste lezer?
Ben jij familie van een cliënt van
Het GielsBos en heb je zin om mee te werken
aan de samenstelling van dit boekje?
Je bent van harte welkom!
Stuur snel een mailtje naar
redactiegielsbos@hetgielsbos.be,
of laat het telefonisch weten aan
Roos Van Bruggen via
014 60 12 11.
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Je was een van dé gezichten van Het GielsBos.
Samen met Tinneke en Jos.
Je begon je carrière op Langoor 1.
Tot er een plekje op Egel verscheen.
Jaren heb je daar genoten van alles en iedereen.
Vooral naar mannen met baarden lachte je meteen.

Paula
Melis

was jarenlang een vaste waarde op de
bewonersadministratie. Haar parate
kennis over de achtergronden, ouders
en familie van onze cliënten was
legendarisch en onvervangbaar. Voor
vele ouders was zij hét gezicht van
de bewonersadministratie. Talrijke
’s Morgens had je de grootste pret
telefoongesprekken handelde ze
als je aan de speelgoedtafel werd gezet.
afwisselend op kordate, kalme, of
Spelen en kruipen op de mat
luide manier af, maar steeds gedreven
geweldig vond je dat.
om de zaken in orde te krijgen. Haar
Alleen klassieke muziek
mensenkennis kwam daarbij erg goed
daarvan kreeg je een emotionele piek.
van pas. Haar directheid heeft iedereen,
o.a. ook de directie, dikwijls mogen
Stappen langs de rand tot je op de grond bent beland.
ervaren. Nodeloos verbloemen was niet
Vanaf toen ging het niet meer zo goed.
haar stijl. Een pittige, strijdvaardige en
ook
wel trotse dame. Steeds met een
Alles kon nog niks moet.
kraaknette
wagen op de parking, iedere
Het eten was nog lange tijd je favoriet.
dag
mooi
opgemaakt
met juweeltjes,
Maar zelfs dat boeide je de laatste tijd niet.
gelakte
nagels,
gekrulde
haren, hakjes
Je glimlach verdween.
(slechte rug, pijnlijke voeten of niet, Paula
Maar toen je heenging was je er meteen.
gaf zich niet gewonnen).
Die glimlach nemen we met ons mee.
Wij als collega’s waardeerden haar
Lieve kussen en knuffels van ‘Roosje 2’…
ochtendtochtje met de koffiekar. Vele jaren
bekommerde ook weer Paula zich over de
groepslotto en bracht ze ’s morgens de post
mee voor Het GielsBos. Als het onderwerp
sport ter sprake kwam voerde Paula het hoge
woord. Tennis, voetbal, formule 1, maakt niet uit,
doch de koers was haar favoriet.
Wou je haar zien stralen, dan had je maar te
vragen naar haar kleinkinderen en kinderen.
Ze vertelde graag de dagdagelijkse weetjes.
Ze stond altijd voor hen klaar, een mand strijk,
logeerpartijtjes, etentjes bij de moeke… ze deed het
allemaal met plezier.
Paula had een enorme naturel in haar omgang met
de bewoners. Ze luisterde met aandacht naar hun
verhaaltjes en er mocht als eens goed gelachen worden.
We denken graag aan Paula terug, genietend
van haar pauzemomentje boven de gazet
Julie
of met haar sigaretje in de zon. In onze
Belmans
herinneringen en in ons hart heeft Paula voor
en Els
altijd een plaatsje.
Eggers

Als je broers kwamen wandelen in het weekend
had je ze steevast herkend.
Ook je vriendinnetje kwam elke avond weer,
naar je eigen spiegelbeeld lachte je keer op keer.
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Geboren

Getrouwd

5 september - CHARLOTTE en JULIETTE,
dochtertjes van Goele De Wit
(begeleidster/opvoedster) en Peter Vervecken
14 september - NYNKE,
dochtertje van Melissa Echelpoels
(teamleider verblijf) en Tom De Maeyer
22 september - CAS
zoontje van Ilse Vanderstokker (begeleidster/
opvoedster) en Hans Driesen
19 november - NET
dochtertje van Kelly Werrebroeck (verpleging)
en Dave Lavrijssen
19 november - CHLOE
dochtertje van Katrien Proost (begeleidster/
opvoedster) en Steven Kerckhofs.

1 augustus - Marie Woestenborghs (begeleidster/
opvoedster) en Thomas Peeters
28 augustus - Liesbeth Vangeel (teamleider verblijf)
en Koen Fleerackers
9 september - Helga Woestenborghs (diëtiste)
en Luk Verstraelen
18 september - Jo Michiels (medewerker
nachtdienst) en Dorien Vermeiren (begeleidster/
opvoedster)
3 oktober - Eddy De Kroon (begeleider/opvoeder)
en Karin Aerts
4 november - Ann Van Puyenbroeck
(kinesitherapeute) en Erik Geens

Nieuwe gezichten
in Het GielsBos en in GielsBos!
Traditiegetrouw stellen we je in dit magazine
voor aan een nieuwe residentiële cliënten.
Ook in deze editie:

WELKOM EMIK!
11 jaar

dol op natuur
en buitenlucht

houdt zielsveel
van mama en
zijn familie
vindt stilaan zijn
plekje hier in Merel 5

leert volop
nederlands

Overlijdens
15 september - Maria Van den Broeck, grootmoeder
van Jeroen Meeusen, bewoner Rozendries 5
16 september - Maria Pijls, schoonmoeder van
Heidi Pijnenborg (teamleider verblijf)
19 september - Karel Roeck, schoonbroer van Helga
Woestenborghs (diëtiste)
6 oktober - Paula Melis, medewerkster
cliëntenadministratie, schoonmoeder van
Hilde Kets (medewerkster wasserij) en zus van Lief
Melis (begeleidster/opvoedster)
9 oktober - Maria Verheyen, grootmoeder van
Christel Verhoeven (medewerkster stafdiensten)
15 oktober - Patrick Fontaine, schoonzoon van
Lilianne Braekmans (medewerkster onderhoud
schoonmaak)
23 oktober - Paula Moonen, grootmoeder van
Annelies Verbeek (teamleider verblijf)
29 oktober - Karel Van Eyndhoven, grootvader van
Tinne Van Eyndhoven (medewerkster acti-team)
30 oktober - Els Franssen, bewoonster van
Rozendries 2
31 oktober - Louis Van Gorp, schoongrootvader van
Tinne Van Eyndhoven (medewerkster acti-team)
2 november - Karel Daems, vader van Walter
Daems, bewoner Schildpad 4
3 november - Jozefa Vervoort, moeder van Marleen
Smets (medewerkster algemene administratie)
6 november - Gino Dierckx, levensgezel van Loes
Proost (huishoudhulp Klaverveld)
15 november - Marc Behiels, vader van Kathy
Behiels (medewerkster verpleging)

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!

Elsje
Fiederelsje,

We verwelkomen echter met regelmaat veel méér nieuwe cliënten dan de gezichten die we je in de voorbije
edities hebben voorgesteld.
Tenslotte, in 2015 boden we tot nog toe aan niet minder dan 90 nieuwe mensen een vorm van ondersteuning
aan!
• Begeleiding: 24 begeleidingen opgestart (+15 die reeds in 2014 gestart waren.)
• Verblijf / woonondersteuning: 26 mensen kwamen logeren
• Dagopvang / dagondersteuning: 25 cliënten opgevangen
Ook in 2016 zullen we je regelmatig aan nieuwe GielsBos-gezichten voorstellen, al zal je deze mensen dan niet
meer noodzakelijk enkel in onze woningen terugvinden.
Leven in Het GielsBos

23.

AGENDA
7 JANUARI

NIEUWJAARSRECEPTIE VZW HET GIELSBOS
IN HET ONTMOETINGSCENTRUM

20 JANUARI, 17 FEBRUARI EN 16 MAART
MUZIEKNAMIDDAG IN HET ONTMOETINGSCENTRUM

5 FEBRUARI

PRAATCAFÉ PERSONEELSVERENIGING
IN HET ONTMOETINGSCENTRUM

5 FEBRUARI

CARNAVALBAL IN HET ONTMOETINGSCENTRUM

27 FEBRUARI

VRIJWILLIGERSFEEST IN HET ONTMOETINGSCENTRUM

9 MAART

PRESENTATIE EN RONDLEIDING VOOR
VRIJWILLIGERS IN HET GIELSBOS

17 MAART

HERDENKING OVERLEDEN BEWONERS
IN HET ONTMOETINGSCENTRUM

24 MAART

PAASFEEST IN DE SPORTHAL

21 OKTOBER

was de dag dat Waterlelie officieel geopend
werd verklaard!
we ontvingen niet alleen de quasi-voltallige
deputatie en onze raad van bestuur, we
nodigden ook tal van collega-voorzieningen uit
voor een kennismaking en rondleiding.

