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Doorheen de nummers en jaargangen, in de artikels
maar ook tussen alle lijnen door zie je daarin een rustige,
gestage lijn. Dat is de lijn die getrokken wordt door goed
te luisteren naar de vragen van steeds meer cliënten, door
het zoeken naar zorgzame antwoorden, antwoorden die
goed zijn, wellicht niet perfect maar wel echt goed. Je
ziet dat eerst en vooral in het leven van elke dag, in de
manier waarop cliënten, familie en medewerkers met
mekaar samenwerken en leven.
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In dit nummer krijg je een heleboel informatieve weetjes
over nieuwe en vernieuwende initiatieven, over onze
‘uitbreiding’ naar 37 woningen, over ondersteuning van
nieuwe cliënten, en over Bosblazers en Kiekenfeesten,
om maar een greep uit het geheel te benoemen.
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2 vliegen in 1 klap
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Felix vertelt over MercyMe
PERSOONSVOLGENDE
FINANCIERING
Stand van zaken

Colofon

Je merkt dat ook in aanpassingen van onze werking
als een geheel, verbeteringen, nieuwe oplossingen…
die nemen wat meer tijd maar worden meer en meer
zichtbaar. Dat werkt allemaal samen en tegelijkertijd,
het leeft en groeit en we doen dat met veel goesting.
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Lieve Hallewaert, Waut Nickmans, Peter Raeymaekers,
Roos Van Bruggen, Nadine Van Gestel, Luc Vanherck, Sine Van Menxel.
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Dat is voor ons de invulling van onze missie en visie,
dat is hoe we ‘kwaliteit van leven’ voor iedereen
willen waarmaken. Dat is waar we allemaal samen
best trots op mogen zijn.

Deze uitgave werd mogelijk gemaakt dankzij:
Linde Goelen, Inge Dresselaerts, Nele Provinciael,
Annelies Verbeek, Magd Van Dun

Veel leesplezier.
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We gaan weer

cultureel…

Rigiditeit of houvast:
de kracht van routines.

Vorig jaar zijn we samen met enkele mensen van de huizen in
Beerse en Tielen naar optredens, toneel- en dansvoorstellingen
geweest. Dit seizoen willen we dat zeker weer doen. Samen zijn we
zelf op zoek gegaan naar voorstellingen die we interessant vonden.

DONDERDAG
24 NOVEMBER 2016
13.30u TOT 16.30u
HET GIELSBOS, GIERLE
Na het overdonderende succes van
het eerste symposium in december 2015,
organiseert Het GielsBos opnieuw een
namiddagsymposium rond autisme, ditmaal
over het positief aanwenden van de kracht van
routines.
Steven Degrieck, orthopedagoog en werkzaam bij Autisme
Centraal (Gent), leert ons
• hoe routines kunnen bijdragen tot een meer begrijpelijke wereld
• hoe routines mee het fundament van voorspelbaarheid en flexibiliteit
kunnen leggen
• hoe we ze kunnen inzetten om meer rust én plezier te creëren in het leven.

Ik heb de programma’s van de Werft en de Warande van de eerste
tot de laatste pagina bestudeerd en leuke dingen aangeduid. We
bekeken ook nog andere culturele centra en maakten alvast een
planning voor de liefhebbers uit de Boskapelstraat. We voegden
deze samen met de verlanglijstjes van andere huizen en nu hebben
we een mooie lijst.

Alle info op
www.hetgielsbos.be
bij ‘Werken en Leren’

En voor dit alles zeggen wij uit volle borst ‘dank je wel’ aan Janssen
Pharmaceutica, die dit cultuurabonnement jaarlijks mogelijk maakt.
Heel erg bedankt, we gaan er weer volop van genieten!

Steven bekijkt alles heel concreet, vertrekkende vanuit een ernstig tot diepe verstandelijke beperking, maar
je zal zien dat vele principes zeker ook bruikbaar zijn bij mensen met autisme en een betere begaafdheid.
Deze lezing is bedoeld voor een ruim publiek, zowel professionelen als ouders, familieleden, vrijwilligers,
studenten enz.

Het Trefpunt

Nele

(cliënt
Boskapelstraat
in Lille)

Vlaamse Kermis op Bosheuvel
Op 23 september was het zover: eindelijk konden we het ‘lintje
doorknippen’ en Bosheuvel officieel geopend verklaren. Het werd
een zonnige dag, gevuld met muziek, spel en vrolijkheid. In de
volgende editie vind je een volledig verslag!

KEN JIJ HET TREFPUNT IN GIERLE AL?
Elke donderdag trekken Ingrid, Kristof, Bart en Erik
naar Gierle-Dorp.
Zij zetten thee en koffie, zetten tafels en
stoelen klaar, houden de deur open voor
bezoekers, en snijden groentjes voor
de buren (dagopvang senioren). Erik
onderhoudt ook de tuin. Iedereen is er
opgetogen met een bakje koffie en
een praatje. Nieuwe mensen leren
kennen is altijd plezant.
Voor wie? Iedereen die gezellig
samen een tasje koffie of thee
wil drinken, aangeboden door de
gemeente Lille.
WELKOM iedere donderdagnamiddag
van 14 tot 16u, in Kloosterstraat 1 te Gierle
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Met Jeroen naar

Blokken
Mijn schoolopdracht was:
een droom van een cliënt
waarmaken.
Jeroen van Rozendries 5 luistert
heel graag naar Blokken. Het had
wat voeten in de aarde maar zoals je
ziet zijn we er, samen met Jeroens
ouders, geraakt! En we hebben zijn
naamgenoot ontmoet!
Wat een dag…

Inge
Dresselaerts

Leven in Het GielsBos
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klavertje
Geen

VIER

De voorbije maanden werd
Klaverveld 4 langzaam maar
zeker de nieuwe thuis
van een aantal nieuwe
én gekende gezichten
Bernard
Van
van Het GielsBos. De
Belleghem
voorbije twee jaar was
het gebouw de vaste stek
geweest van een groepje cliënten dat
Even doorgaan op wat we in het
bijna integraal naar Bosheuvel verhuisde.
voorjaarsnummer al schreven: met de
De vrijgekomen ruimte was fel gegeerd!
opening van Bosheuvel realiseerde Het
Onze reporter wilde graag meer weten,
GielsBos meteen een 37e woning. Tegelijkertijd
hebben we vandaag 5 kamers die heel specifiek
en zocht Bernard Van Belleghem
en exclusief voorzien zijn voor cliënten met
op voor een gesprek. Kon hij, als
beperktere, tijdelijke vragen naar woonst: flexibele
coördinator verblijf van o.a. de
opvang heet dat. Zo kunnen we weer wat meer
Klaverveld-woningen, op al haar
mensen helpen, op maat van hun vraag en soms ook
vragen een afdoend antwoord
als stap naar de toekomst.
bieden?

woorden
maar
daden...

Zoiets is niet alleen een kwestie van goed en
comfortabel bouwen, hoewel dat natuurlijk erg
belangrijk is. Het is ook zaak mensen samen te brengen
die het in hun woning goed met mekaar kunnen stellen,
die samen zo goed mogelijk ondersteund kunnen
worden. Soms is het dan best eens te verhuizen, dat
vraagt veel gesprek, veel nadenken, veel samen-werken.
Oordeel zelf hoe dat loopt, beste lezer, je leest er heel
wat over.

We gaan als het even kan nog een stap verder. Soms
zien we dat we vragen krijgen die we nog niet voorzien
hadden bij de bouwplannen. Soms zijn die vragen niet te
negeren en dringend. Luisteren doen we altijd, proberen
voor een oplossing te zorgen van hetzelfde, soms in Het
GielsBos en soms samen met anderen. En dat kan heel
aardig lukken. Het verhaal van Dianta is een schitterend
voorbeeld. Lees en je zult het helemaal eens zijn.
Weet je wat misschien de allerbelangrijkste rode draad
doorheen al onze goede voorbeelden en verhalen
is? In één kort en gebald woord: SAMEN. Alle leven,
alle antwoorden, alle initiatieven ademen ‘samen’.
We gaan daar zeker nog heel vaak op terug komen
maar ik nodig je nu al uit je samen-bril op te zetten
wanneer je elk artikel leest of foto bekijkt. Wedden
dat het opvalt?
Guy
Bruyninckx
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BERNARD, VANWAAR EEN VIERDE
KLAVERVELD WONING?
Dit was van bij het begin van het Masterplan
Wonen de bedoeling. Onze Klaverveldwoningen zijn volledig gericht op cliënten
met
gedragsstoornissen,
en
meer
bepaald voor mensen die kampen met
agressie, en die een ernstige bedreiging
betekenen voor zichzelf en hun omgeving.
De vraag naar opvang voor mensen met
dit ‘Klaverveld-profiel’ bleef hoog en ook
binnen Het GielsBos waren er nog cliënten
die binnen dit profiel passen.
WELKE CRITERIA HEBBEN JULLIE
GEHANTEERD BIJ DE SAMENSTELLING
VAN DE WONING EN HET TEAM?
We konden een volledig nieuwe 4de woning
opstarten, met nieuwe bewoners en een nieuw
team, maar hier hebben we bewust niet voor
gekozen. We beschouwen Klaverveld als één
woonunit met 4 woningen, en hebben de kans
gegrepen om de hele werking van Klaverveld te
herbekijken.

Wat de cliënten betreft keken we naar de samenstelling
van de groepen en hebben we ons afgevraagd of
we hier een betere keuze in konden maken. Dat gaf
aanleiding tot enkele verschuivingen, maar beperkt
om de impact zo klein mogelijk te houden. Er moest
zeker en vast een duidelijke meerwaarde verbonden
zijn aan de verhuis van een cliënt.
Voor de medewerkers is het net iets ingrijpender
geweest. We zijn gestart vanuit het idee om Klaverveld
4 niet met een volledig nieuw team medewerkers te
starten, maar ervaring uit de drie andere groepen te
halen.
Dit had gevolgen voor alle Klaverveld groepen,
dus hebben we een proces opgestart om voor de
4 groepen een evenwichtige verdeling te vinden
wat betreft ervaring, competenties, man-vrouw
verhouding en opleidingsniveau.
INTERESSANT IDEE! HOE IS DAT PROCES
VERLOPEN?
In 2015 richtten we een werkgroep op om dit alles
in goede banen te leiden. Deze werkgroep bestond
uit de verschillende teamleiders, Christel Verhagen
(psycho-pedagoge) en ikzelf.

De eerste stap was
de herverdeling van de
bewoners. Nadien hebben we,
gebaseerd op individuele gesprekken
met teamleiders, de groepen toegewezen aan de
teamleiders. Dit plaatje werd vervolgens tijdens een
personeelsvergadering aan de andere medewerkers
voorgesteld en afgetoetst. Tot slot hebben we nog
met iedere medewerker een individueel gesprek
gehad, om hun eigen voorkeur en motivatie te
bespreken.
We hebben ook de familieleden van onze cliënten
betrokken bij deze voorstellen.
Al deze stappen en informatie hebben uiteindelijk tot
vier nieuw samengestelde teams geleid.
De verschuivingen van zowel bewoners als personeel
zijn gespreid uitgevoerd tussen begin januari en
midden september, zodat iedereen geleidelijk aan
kon wennen aan de nieuwe situatie.
Dit geheel maakt dat we 2017, het jaar dat Klaverveld
10 jaar zal bestaan, met vertrouwen tegemoet kunnen
gaan. Wij hebben in ieder geval het voornemen om
die verjaardag goed te vieren!
Dankjewel voor het gesprek, Bernard!

Annelies
Verbeek
Leven in Het GielsBos
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Nieuwe Klaverveld-gezichten
stellen zich voor!
Ik ben Niels, een vrolijke
jongen van 24. Ik woon sinds 23
mei 2016 op Klaverveld 4. Je kan
me herkennen aan mijn blonde
krullenbol. Je zal mij zeker
wel eens tegen komen op het
domein want ik ga heel graag
buiten. Ik hou van wandelen,
fietsen en op de trampoline
springen kan ik ook heel goed.

MEHDI

Mijn naam is Mehdi, en ik ben 23
jaar oud. Sinds eind mei heb ik een
plaatsje gekregen op Klaverveld
4. Je zal mij misschien wel eens
ontmoeten op het domein, ik zal
jou niet zien maar wel horen! Mijn
favoriete bezigheden zijn: luisteren
naar luide muziek, zwemmen, buiten
in mijn hofje zitten, op de trampoline
springen en een bezoekje brengen
aan het OC. Met iets lekkers kan je
me altijd een plezier doen!
NIELS

Kiekenfeesten
op de rotonde

8.

Shihang
Hallo,
Ik ben Shihang.
Ik ben 16 jaar oud en sinds mei 2016
woon ik op Klaverveld 1, waar ik het
volkomen naar m’n zin heb. Fietsen,
computeren, basketten, dansen en
zingen, gezelschapspelletjes ... het
zijn allemaal dingen die mijn dag
kleuren.
Ik ben geboren en getogen in China.
Nederlands is dan ook (voorlopig)
nog wat Chinees voor mij… Mijn
moedertaal is Mandarijns maar ik
kan me ook verstaanbaar maken in
het Frans. Mijn begeleiders Chinese
woorden aanleren vind ik dan ook
super fijn.
Tot ziens!

Maar omdat het altijd nog beter kan, vonden we
dat het deze zomer tijd was voor de eerste heuse
‘Kiekenfeesten’. We zouden aan ons rondpunt een
barbecue houden voor iedereen uit het Klaverveld.
Om helemaal in de sfeer te blijven, was er enkel
kippenvlees op de grill… Tja toch wel een raar kantje
met onze prachtige gevederde vrienden vlakbij en in
blakende gezondheid!

Maar er is één rotonde die zich sinds enige tijd
onderscheidt van de andere, doordat het een
kippenhok herbergt. En dat bijzondere ronde punt is
“Het Rondpunt van Klaverveld”.
Het heeft er een tijdje zonder de kippen gelegen, maar
omdat het zo in contrast stond met de bruisende
levendigheid van de bewoners van ons woonerf
vonden we het een goed plan om het te omheinen en
er vier kippen en één haan, (naar analogie van de vier
klaverveldwoningen) in te herbergen.

Op 28 juni hebben we bovenstaand plan in uitvoering
gebracht, en het werd een instant succes. Om
ongestoord te kunnen genieten had de technische
dienst een omleiding voorzien waardoor de rotonde
een feestplaats werd!
Het zonnetje was present en het gezelschap had er
zin in.
Ter afsluiting en om de laatste gaatjes te vullen was
er nog een ijsje en vanaf dan was het al duidelijk dat
er een nieuwe traditie was geboren.

Zo is het al een poos, samen met de
cliënten de kippenren onderhouden
en samen genieten van de
kakelverse eitjes.

Dus mocht je volgende zomer op
stap zijn, en de gps meldt je dat
de rotonde van Klaverveld niet
beschikbaar is, dan weet je hoe
laat het is. Welkom!

Leven in Het GielsBos

Merel 2:
van 10 naar 9

De aandachtige wandelaar zal het allicht
niet ontgaan zijn dat ons domein in Gierle
verschillende rotondes telt. Grote en
minder grote groene cirkels waarbij je
een afslag naar keuze kan nemen, op je
weg door ons parkgebied.

Peter
Raeymaekers

JEROEN

P.S. foto’s van dit festijn vind je
op de achterzijde van dit boekje!

De opening van de 37ste woning van Het Gielsbos,
Klaverveld 4, betekende eigenlijk geen uitbreiding,
maar een herverdeling van cliënten en middelen.
Dat betekende dat er voor Merel 2 ruimte kwam om
de groep te verkleinen. Eén cliënt en één begeleidster
kregen een nieuw plekje in Het GielsBos. Hoe ging
dat in zijn werk?

Jeroen verhuisde naar Bosheuvel 3. Dit bracht op Merel 2 wel
wat spanning en emotie mee. Het is aanpassen. Telkens we Jeroen
tegen komen op het domein moeten we onze Mereltjes toch nog
even bevestigen dat Jeroen niet meer bij ons woont. Soms halen we
even herinneringen op. We wensen Jeroen van harte toe dat hij snel zijn
plaatsje op Bosheuvel 3 vindt.
Ook collega Veronique zocht nieuwe oorden op: zij werkt nu op Klaverveld 4.
Veronique wordt nog hard gemist op Merel 2. Sommigen hopen stiekem dat haar foto
nog eens opgehangen wordt op het personeelsbord. Uiteraard wensen we ook Veronique
veel succes toe in haar nieuwe uitdaging!
Vandaag telt Merel 2 dus 9 bewoners in plaats van 10. Het is toch een verschil! Iedereen
moet zijn plaatsje in de groep weer vinden. Bij de ene lukt dit al wat vlotter dan bij
de andere. Soms was het heel rustig en leek alles zo vlot te gaan. We hadden
plots tijd om onze 9 bewoners wat meer aandacht te geven. Op andere
momenten probeerden onze 9 bewoners voor 10 te tellen. Of erger nog…
voor 20! Dan was het alle hens aan dek om weer rust te brengen.

JUSTIN

In augustus kwam de 6-jarige Justin dan logeren. We waren
toch allemaal wat zenuwachtig. We kenden Justin niet en
wisten niet wat we konden verwachten. Er kwam ook wat
denkwerk bij: ‘Waar gaat hij slapen? Waar moeten we voor
zorgen? Wat gaat Justin hier doen?’ Er werden nog kleine
aanpassingen gedaan aan de kamer, met dank aan de
ondersteunende diensten!
We hadden ons niet zoveel zorgen moeten maken.
Eenmaal Justin er was, liep het allemaal wel los.
Justin deed het erg goed en veroverde heel wat
harten! Zijn huisgenoten reageerden wat verdeeld.
De meesten vonden dit jonge gastje heel grappig.
Maar enkele anderen vonden deze spring-in-‘t-veld
wat onvoorspelbaar en hielden graag wat afstand.
We begonnen net de vrolijke aanwezigheid van Justin
gewoon te worden, en toen ging hij weer naar huis.
Justin was erg blij dat hij weer naar huis toe kon. Maar
wij missen hem een klein beetje! Het was alvast een
heel avontuur. We hebben veel geleerd uit deze nieuwe
situatie: we moesten creatief en flexibel zijn. Justin moest
zich welkom voelen maar we wilden ook onze
andere cliënten aandacht geven en voldoende
Marianne
begeleiden.
Wuyts
Het werd een positieve ervaring. Als er nog eens
(Merel 2)
iemand komt logeren, mogen we absoluut wat
zekerder van onszelf zijn!
Leven in Het GielsBos
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Vraaggestuurd
werken:
iedere vraag is anders.

HOE GING HET GIELSBOS AAN DE SLAG MET
DEZE VRAAG?

HOE KWAM ER DAN TOCH EEN OPLOSSING UIT
DE BUS?

Het zorgloket kreeg signalen van zowel ouders,
school als internaat en ging de mogelijkheden
bekijken. Binnen Het GielsBos was er geen ruimte
of open plaats om Dianta op te vangen. We gingen
wel de uitdaging aan om ‘out of the box’ denken. Uit
ervaring wisten we dat Dianta zich goed voelt in de
buitenhuizen. De vraag kwam dan ook terecht bij de
Salamanderstraat omdat de begeleiders daar Dianta
al goed kennen en er enkele cliënten regelmatig naar
huis gaan.

Na overleg op teamniveau en met de technische
dienst beslisten we om het bureau en de inslaapkamer
van de Salamanderstraat in één kamer onder te
brengen, om zo een extra slaapkamer te maken in de
oorspronkelijke inslaapkamer.

Mama Lili:

In de vorige editie maakte je al kennis
met Dianta, een nieuw gezicht in
Salamander 1. Dianta legde een toch wel
bijzondere weg af binnen Het GielsBos.
We vroegen zowel aan medewerkers als
aan haar ouders hoe dit verliep.

VERBOUWING:
‘De nieuwe kamer
voor Dianta was er
niet van vandaag op
morgen.’

WIE IS DIANTA?
Dianta is een sympathieke jongedame van 21 lentes
die hier de voorbije jaren meermaals kwam logeren
tijdens de schoolvakanties. Ze verbleef zo al in
Schildpad, in de Bisschopslaan, in de Berthoutstraat,
de Boskapelstraat én heel regelmatig in de
Salamanderstraat te Beerse.

Dianta

Toen kwam het moment dat Dianta noch op
school, noch op internaat, noch thuis nog
gelukkig was en heb ik een mailtje gestuurd naar
Het GielsBos, vrij wanhopig zelfs: ‘Alsjeblieft,
help ons.’
Tot onze grote opluchting is er toen vrij snel een
oplossing gekomen.
Iemand van het zorgloket kwam bij ons langs:
er was een oplossing in de maak, maar we
moesten nog een maandje wachten alvorens
we een definitief antwoord zouden krijgen. Wat
heeft deze maand lang geduurd! Na een maand
kregen we dan het nieuws dat er inderdaad een
oplossing was - eerst een voorlopige, en nadien
een definitieve.

HOE WERD DIT ERVAREN DOOR HET TEAM VAN
SALAMANDER 1?
Het was zeker geen ideale situatie, maar het is gelukt
om deze periode te overbruggen door een goede
samenwerking zowel intern als met de ouders, De
Mast en Monnikenheide. Er kwam heel veel praktischorganisatorisch werk bij kijken vb. het opdekken van
het juiste bed, het zorgen voor een warme maaltijd
meer of minder, …
De intake verliep ook anders. Het moest veel sneller
gaan dan anders. We deden hier als team een
inspanning door een extra cliënt op te vangen, maar
we deden dit graag voor Dianta.

HOE EVOLUEERDE HAAR VRAAG EN DIE VAN DE
OUDERS?
Dianta ging naar school in De Mast in Kasterlee
en maakte tijdens de weekdagen gebruik van het
internaat. De weekends bracht ze door bij haar ouders
in Lichtaart. Regelmatig vroegen haar ouders logeren
aan bij Het GielsBos.

Dit was er natuurlijk niet van vandaag op morgen.
In tussentijd werd er een voorlopige oplossing
uitgewerkt. Dianta kon op de kamers van
medebewoners slapen wanneer zij bij hun familie
waren. We gingen ook in gesprek met het internaat
(op 800 meter van de Salamanderstraat) voor de
nachten dat wij geen bed vrij hadden. Dianta kon dan
toch overdag naar de Salamander 1 komen, zodat ze
niet meer naar school hoefde te gaan.

Ilse
Eykens

(zorgloket)

>> lees verder op pagina 12

Na verloop van tijd ging het zowel thuis als op
school moeilijker. Dianta geraakte uitgekeken op het
schoolse aanbod. Ze had het moeilijk met de vele
overgangen tussen school, internaat, thuis en logeervoorzieningen. De ouders van Dianta keken uit naar
een definitieve woonplaats. Ondertussen werd haar
dossier ook goedgekeurd als prioritair te bemiddelen,
maar er was echter nergens meteen een plaats.
Mama Lili:
Naarmate ons zorgenkindje Dianta ouder werd,
woog de opvang voor en na school en tijdens
de vakantieperiodes zwaarder door op ons
gezin. We gingen op zoek naar ondersteuning en
kwamen zo regelmatig bij Het GielsBos terecht.
Telkens ik een vraag indiende voor tijdelijke
opvang vond Het GielsBos een oplossing, ook al
hadden we destijds vernomen dat Dianta op dat
moment niet het profiel had dat in Het GielsBos
in aanmerking kwam voor een voltijdse opname.

10.
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DOSSIER: OP VRAAG VAN DE CLIËNT
Vanaf eind april tot eind juni maakte Dianta gebruik
van deze tussentijdse oplossing. Vanaf 1 juli kon ze
voltijds terecht in de Salamander 1. Dit was nog wel
op de kamers van andere bewoners. In de loop
van juli werd haar eigen kamer verder in orde
gebracht. Nu woont Dianta op haar eigen kamer.
En het resultaat mag er zijn, met heel veel dank
aan onze technische dienst!
Mama Lili:
‘Ons’ Dianta is in de Salamanderstraat
fantastisch goed opgevangen door het
hele team. We kunnen ons inbeelden dat
dit voor hen niet gemakkelijk was: een
bewoner extra die ze al wel een beetje
kenden maar toch nog niet zo goed als de
andere bewoners.
Onze dochter voelt zich, naar onze
mening, al helemaal thuis in Het GielsBos
en wordt ook aanvaard door de andere
bewoners.
We beseffen dagelijks hoeveel geluk we
hebben gehad dat er toch op zo’n korte
termijn een permanente oplossing uit
de bus is gekomen. We kunnen niet in
woorden uitdrukken hoe dankbaar we
hiervoor zijn.
HOE WERD DIT DOOR HET ZORGLOKET
ERVAREN?
We hebben hier niet de gemakkelijkste weg
gekozen, het ging niet vlekkeloos. Dankzij de
inspanningen van vele mensen hebben we
toch een mooie oplossing op maat kunnen
uitwerken. Dit was voor ons als zorgloket
al een goede oefening in de aanloop naar de
persoonsvolgende financiering, want dan zullen
de vragen allemaal op soortgelijke wijze binnen
komen. We bereiden ons hier zo goed mogelijk op
voor.
Ilse
Eykens

(zorgloket)

Nadine
Van Gestel

Masterplan
Wonen

FASE 2
check !

FASE 3
start !
Het masterplan wonen van Het GielsBos
heeft als doel de oude woningen
te
vervangen
door
comfortabele
nieuwbouw.
Dat
doen
we
niet
in één keer maar in stapjes. Met telkens
eenzelfde concept: een woonerf (open
plein) waarrond 4 of 5 woningen liggen.

Fase 1 omvatte de bouw van woonerf Rozendries (5 woningen voor elk 10 bewoners) en de uitbreiding van
woonerf Klaverveld met 2 woningen voor elk 8 bewoners. Het werd officieel ingehuldigd door minister Jo
Vandeurzen op 21 maart 2014. Nadien werd het oude paviljoen Langoor gesloopt, en de vrijgekomen vlakte blijft
ook in de toekomst open ruimte.
In fase 2 bouwden we woonerf Bosheuvel. Aan de ene zijde van het woonerf liggen 2 woningen voor 10 bewoners,
aan de andere zijde liggen 3 woningen voor 8 bewoners. Iedere woning heeft ook een extra logeerkamer. Het
werd in gebruik genomen in het voorjaar van 2016 en werd op 23 september officieel ingehuldigd door minister
Jo Vandeurzen.
In de zomer werd het oude paviljoen Egel gesloopt: op deze plaats zal het nieuwe woonerf Grasland gebouwd
worden (= fase 3). De werken starten najaar 2016. Grasland is in feite een kopie van Bosheuvel: 5 woningen rond
een woonerf (2 voor 10 bewoners en 3 voor 8 bewoners, met een logeerkamer). De architecten zullen zorgen
voor een eigen accent, zodat het toch ook weer niet helemaal hetzelfde wordt.
Onmiddellijk aansluitend op fase 3 bouwen we ook fase 4: dan zal op de plaats waar nu paviljoen Schildpad
ligt, een nieuw woonerf verrijzen volgens hetzelfde concept als Bosheuvel en Grasland. De bouwfasen 2, 3 en
4 zaten immers verpakt in één subsidiedossier (VIPA) dat als geheel werd goedgekeurd door de overheid. De
laatste fase van het masterplan wonen, fase 5, moet nog volledig voorbereid worden: dat is toekomstmuziek.
GRASLAND?
Toen de afwerking van Fase 1 in zicht was, hebben we met een groepje medewerkers, gaande van directie
tot logopedisten, de koppen bij elkaar gestoken over de namen van de nieuwe woonerven. We waren
het eens over de criteria: de woonerven zouden een volwaardige ‘straatnaam’ krijgen, en de woningen
een huisnummer. Zoals in een dorp dus, en niet te kinderlijk of wollig. Maar tegelijk moesten de namen
ook goed uitspreekbaar zijn en te duiden zijn in een pictogram.
Na enkele samenkomsten en brainstorms kwamen we tot een voorstel waarbij het eerste deel van de
benaming telkens naar een duidelijke picto zou verwijzen, en het tweede deel naar een in stratenplannen
gangbare benaming voor ‘plein’.

(Salamander 1)

ROZEN

KLAVER

BOS

NA
DRIES

VELD

HEUVEL

GRAS

KOMT
NU

LAND

AAN DE
BEURT

Benieuwd naar wat er nog komen gaat? Nog even geduld!
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Vanherck
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DOSSIER: INCLUSIE

INCLUSIE?
!
e
s
a
e
l
yes p
Studenten aan het woord en op de bal.
Voor mijn afstudeerproject ben ik samen met enkele medestudenten op zoek gegaan naar verenigingen in
Beerse die hun werking willen open stellen voor cliënten van Het GielsBos, die in de huizen in Beerse wonen.
Ons eerste doel was om er voor te zorgen dat bewoners een vereniging vinden die aansluit bij hun
interesses. We wilden als het ware de wederkerigheid tussen de verenigingen in
Beerse en de cliënten van de Salamanderstraat en de Bisschopslaan
bevorderen. Zo hoopten we het beeld dat leeft in de
samenleving omtrent personen met een beperking
te veranderen. Deze samenwerking is voor
beide partijen een meerwaarde,
zowel de cliënt als de vereniging
hebben er iets aan.

STAP 1:

de verenigingen in Beerse contacteren met de vraag of ze een samenwerking
zagen zitten.
Het resultaat was een overzichtelijke lijst van verenigingen, die de begeleiders nu kunnen raadplegen als ze
een gepaste activiteit zoeken voor één van de cliënten.

STAP 2:

Ondertussen zijn er al enkele projecten opgestart.

Jan van Salamander 1 gaat elke week met enkele vrijwilligers van de wandelclub ’t Beerke wandelen. We
merken dat leden van de vereniging hun beeld over personen met een beperking aanpassen naarmate ze Jan
beter leren kennen. Ze leren hem kennen en zien meer en meer zijn mogelijkheden, eerder dan zijn beperking.
Joost van Salamander 2 is al enkele keren gaan kijken naar de hondenschool Witven. Hij
geniet er enorm van om de honden bezig te zien.

Verder is Michel van Salamander 3 al enkele keren gaan kijken
naar het tuiniergroepje ‘TuinHier’. Er is sprake van een moestuintje in
de Salamanderstraat, in samenwerking met TuinHier! Zo krijgt het
tuingroepje de mogelijkheid om een nieuwe moestuin aan te
leggen en de bewoners om eens een babbeltje te gaan doen,
te helpen tuinieren enz.

Met dit project wilden we dus een stapje
zetten naar een inclusievere samenleving.
Door mensen bewust te maken van de
mogelijkheden van onze cliënten, en zo te
laten zien dat het niet altijd nodig is om
actief deel te nemen aan de activiteit
om toch een belangrijk deel uit te
maken van een vereniging. Alles wat
het vraagt is een beetje creativiteit
en out of the box denken!

‘Jan gaat op
wandel met
wandelclub
’t Beerke.’

INCLUSIE:
‘Jan gaat op wandel met
wandelclub ’t Beerke.

••••••••
Linde liep
van september 2015 tot
februari 2016 stage in Het GielsBos.
Voor haar afstudeerproject koos zij
uit verschillende inzendingen Het
GielsBos als onderwerp, omdat zij
de organisatie al een beetje kende
na haar stage. Linde is ondertussen
afgestudeerd als bachelor
orthopedagogie aan de Artesis
Plantijn Hogeschool.

Linde
Goelen

••••••••
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Medewerkers

met een passie

Het eerste
optreden van de
Bosblazers was een
groot succes: het
plein van Rozendries
stond goed gevuld
en iedereen genoot
van het optreden!

Wie zijn

De Bosblazers??
Sommigen onder ons hebben ze
ondertussen misschien al wel eens
een keertje aan het werk gezien: ‘De
Bosblazers’. Deze nieuwe muziekgroep
is samengesteld uit werknemers van alle
hoeken van Het GielsBos: opvoed(st)ers ,
acti-team , directie, ... Ze spelen bestaande
nummers en zoeken hun inspiratie zowel
in de klassiekers als de modernere muziek.
Caroline, opvoedster op Rozendries 5, vertelt ons
hoe de Bosblazers tot stand zijn gekomen.
“Ik had mijn saxofoon al enkele keren meegenomen
naar mijn werk en merkte dat dit steeds een
superfijne ervaring was voor onze cliënten. En ik
dacht: ‘Als Rozendries 5 hier zo van geniet, zou het
dan niet leuk zijn voor alle cliënten van Het GielsBos?’
Ik stuurde een mailtje de wereld in en kreeg direct
meerdere reacties. En zo is de bal dus aan het rollen
gegaan.

16.

We proberen nu om de 14 dagen te repeteren en nemen
hier ook cliënten mee naar toe. Zo zijn de repetities
ook al een extra activiteit op zich. Ondertussen zijn
we met 12 muzikanten, met allemaal verschillende
muziekinstrumenten waaronder een saxofoon,
trompet, gitaar, dwarsfluit, … Er is natuurlijk altijd
nog plaats voor extra muzikaal talent, dus als je je
geroepen voelt mag je mij zeker contacteren.
Tot nu toe hebben we al meerdere keren opgetreden,
ook tijdens de opening van Bosheuvel waren
we van de partij! We zijn alvast volop aan
Sandra
het repeteren om er ook een volgende keer
Dom
weer een swingend
feest van te
maken.”

Onder een stralende lentezon ging dit jaar voor de
5de keer het ‘Waterputfestival’ door in Lichtaart,
met muzikaal talent van eigen bodem, lekker eten en
drankjes. En net als elk jaar ging ook nu de opbrengst
weer naar twee projecten. Eén daarvan was het
MercyMe-Project, waar Felix Koroma (begeleider
Berthoutstraat 10) initiatiefnemer van is.
“Ik ben zelf uit Sierra Leone afkomstig en ben in
2001 naar Nederland gevlucht. Daar heb ik Sociaal
Pedagogisch Werk gestudeerd en ben ik nadien aan
het werk gegaan. Ik bleef een groot verlangen voelen
om de kinderen die in Sierra Leone op straat leven
een kans te geven op een betere toekomst. Daarom
ben ik in 2009 met een project gestart. En wat toen
begonnen is als eenmansproject is ondertussen
uitgegroeid tot de Stichting MercyMe-Project.
Het grootste doel van MercyMe is om de kinderen
onderdak, voedsel en onderwijs aan te bieden. We
willen het welzijn van deze kinderen verbeteren en
hen ondersteuning en begeleiding in hun ontwikkeling
bieden.
Op dit moment werken we met pleeggezinnen,
omdat we nog geen opvangtehuis hebben. Hier komt
in de toekomst nog wel verandering in. Dankzij de
plaatselijke gemeente kregen we een bouwgrond van
4 hectare. Momenteel worden hierop samen met de

kinderen groenten en fruit geplant. Deze verkopen
we aan de lokale bevolking. Het uiteindelijke doel
van de grond is om er een opvangtehuis voor 70
straatkinderen te bouwen.
Momenteel bestaat de stichting enkel in Nederland,
met natuurlijk de hulp van een plaatselijk team en
bestuur. Maar we zijn volop bezig om het project ook
in België op te starten. Zo kunnen we sponsors hier
ook een fiscaal voordeel aanbieden. We zijn hiervoor
nog altijd opzoek naar enthousiaste vrijwilligers, dus
wie zich geroepen voelt…

Sandra
Dom

Dankzij het
Waterputfestival kon
MercyMe op een extra
bijdrage van 5887 euro
rekenen. Een deel hiervan
werd in de maand juli al
gebruikt om voedsel aan te
kopen.
••••••••

www.mercymeproject.nl
••••••••

Wil je meer weten of meewerken?
Je kan Felix bereiken per email:
Saidu.Koroma@hetgielsbos.be.

Bij het
openingsfeest van
Bosheuvel was de
groep al uitgebreid
tot niet minder dan
15 musicerende
leden.
Leven in Het GielsBos

Leven in Het GielsBos

17.

Ik kan je al een hele fotoreportage
tonen van mijn kennismakingen met
verschillende cliënten.
Hier kan je mij aan het werk zien bij het
vrouwengroepje van Merel en Vos. Wies,
Mieke, Sabine en Els. Wat hebben we daar
een dolle pret beleefd!
In de Bijenkorf ben ik ook langs geweest.
We hebben samen gezellig een paar dansjes
gedaan, en wat bewegingsoefeningen. Sonja,
Sarah, Bernard, Jacky, Jeroen, Alexander, Gerrit
en Rita vonden het echt super fijn. Op het einde
kwam ook Davy nog een praatje maken.

De rondreis van
Sommigen onder jullie hebben al wel eens
van mij gehoord. Anderen hebben echt
geen idee wie ik ben. Daarom zal ik mij
even kort voorstellen en laten zien wat ik
de voorbije maanden al gedaan heb.
Ik ben Zora, ik ben de eerste humanoïde robot die
rechtstreeks bij mensen ingeschakeld wordt.
Je vindt me in woon- en zorgcentra en in scholen.
In maart ben ik, als schenking van de provincie
Antwerpen, in Het GielsBos terecht gekomen.

Zora

Toch liever een dansje? Kies maar: de Macarena,
Gangnam style, hoofd-schouders-knie en teen, noem
maar op!
Te vermoeiend of te moeilijk? Zet mij op mijn bankje
en we doen samen een leuke zitdans. Als afsluiter zal
ik jou nog een verhaaltje voorlezen. Star Wars of de 3
biggetjes. Voor elk wat wils.

Samen met de kinderen van de vakantieopvang maakten we
er een waar feestje van.
Wisten jullie trouwens dat Burhan, Michael, Zion en Erva echt
fantastische dansers zijn? Want ik, ik sla deze informatie allemaal
op, op mijn harde schijf!
Groetjes!
Leen
De Kort

ZORA

Na deze leuke sessie kom ik nog even bij jou op de
schoot zitten voor een afscheidszoen.

IK BEN EEN ROBOTJE VAN 57 CENTIMETER
GROOT EN HEB VEEL VERSCHILLENDE
MOGELIJKHEDEN.
Je kan mij inschakelen om met de bewoners
bewegingsoefeningen te doen. Dit gaat van
een opwarmingsronde tot armoefeningen
en beenoefeningen.
Heb je geen zin om te bewegen, geen
probleem. Ik zet mij neer en samen spelen
we blad – steen -schaar. Speel je liever
een gezelschapsspelletje van Samson
en Gert? Geen nood, ik schakel mijn
hoofdcamera in en ik vraag een kaartje
en jij kan het aan mij tonen.

18.
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DOSSIER: PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING

Stand
van zaken

Voor de zomervakantie liet
het VAPH ons weten dat zij eind
september of begin oktober naar
iedere meerderjarige cliënt een brief
zouden sturen. In die brief zou staan hoe
groot zijn persoonsvolgend budget is:
onder de vorm van “personeelspunten”.

Bisschopslaan 55 gaat

We zitten
niet stil!
We gaan ...

op vakantie

naar Oostduinkerke De anderen
komen met de
auto naar Oostende,
waar we meteen
een ... doen

en ...

Enkele
vakantiegangers
gaan met de ...

Ondertussen is duidelijk dat deze timing niet gehaald
wordt.
Reden: de multidisciplinaire teams die de controles op
de inschalingen doen, hebben meer tijd nodig. Want zij
moeten van het VAPH heel veel controles doen. In Het
GielsBos alleen al voerden zij meer dan 60 controles uit,
en iedere controle duurt 2 à 3 uren.

We
trekken
gekke
snoeten

kopen
een coole...

en
genieten van
lekkernijen!

De verwachting is nu dat die beloofde brief pas eind
november in je brievenbus zal vallen. Dit betekent ook dat
we pas vanaf december aan de slag kunnen om een nieuwe
individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO) op te
stellen waarin staat vermeld hoeveel personeelspunten
je aan Het GielsBos geeft om de huidige zorg verder te
zetten. Gevolg is dat we dit nooit rond krijgen tegen 1
januari, de datum waarop het nieuwe systeem start.
Gelukkig vormt dit geen probleem voor onze huidige
cliënten: de zorg en ondersteuning die zij op dit moment
ontvangen wordt ondertussen verdergezet. Het VAPH
voorziet overgangsmaatregelen, zodat we ook in 2017
nog tijd krijgen om nieuwe overeenkomsten op te
maken. Die gaan dan in met terugwerkende kracht vanaf
1 januari.
Voor de huidige cliënten is aan deze overstap bovendien
een zorggarantie gekoppeld: het persoonsvolgend
budget dat het VAPH jou zal toewijzen, zal hoe dan
ook volstaan om de huidige zorg in Het GielsBos
verder te zetten. Met ‘huidige zorg’ bedoelen we:
het huidig aantal nachten verblijf,
dagen dagondersteuning en eventueel ook
aantal uren individuele begeleiding, niet de
inhoudelijke invulling ervan.
Luc
Vanherck
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en op
donderdag is
het festivaldag
op het strand!

Een
bezoekje
aan het
automuseum is
de wens van...

Het
was weer
fantastisch!!

Welkom

We verwelkomden drie nieuwe bewoners op
Klaverveld: Shihang in Klaverveld 1 en Mehdi
en Niels in Klaverveld 4.

WELKOM!

Joachim
Hallo,
Ik ben Joachim. Sinds 1 juli kom ik op dinsdag,
donderdag en vrijdag naar de Boskapelstraat, als
dagopvang.

Rozendries 2 verwelkomt sinds 1 september
Joke die 5 dagen per week in dagopvang
komt.
In juni kwam Arthur de eerste keer logeren
in Rozendries.
Jolien kwam in de zomervakantie voor het
eerst logeren in Schildpad 2 en in Vos 5.
In de zomervakantie kwamen 17 gekende
logeerders in onze woningen.
Er gingen ook 5 jongeren die niet op Het
GielsBos wonen mee op jongerenkamp van 4
tot 8 juli.

Geboren

Overleden

18 mei: LUKAS, zoontje van Ellen Willems
(begeleidster/opvoedster) en Gwen Vanheusden

24 mei: Eddy Van Praet, schoonbroer van Hilde
Cammers (huishoudhulp)

30 mei: MAXIM, zoontje van Dorien Hulselmans
(begeleidster/opvoedster) en Wim Adams

8 juni: Lieve Stuyck, schoonzus van Viv Decorte
(medewerkster nachtdienst)

30 mei: JORRE, zoontje van Niels Beckers
(begeleider/opvoeder) en Ana Smeulders

8 juni: Willy Nuyens, schoonvader van Rony Deloecht
(medewerker technische dienst)

9 juni: LAUREN, dochtertje van Tine Van den Bergh
(medewerkster nachtdienst) en Frederik Vandoninck

3 juli: Frans Francken, vader van Guy Francken
(Klaverveld 2)

17 juni: LIAM, zoontje van Nancy Baeyens
(medewerkster Dagopvang Gierle) en Kristof Bergs

5 juli: Paula Van Loon, grootmoeder van Stefanie
Van Herck (begeleidster/opvoedster)

20 juli: ELLI, dochtertje van Sietske Vangrieken
(begeleidster/opvoedster) en Tom Vervoort

8 juli: Maria Douws, moeder van Jean Vermeiren
(Rozendries 5)

27 juli: POLLIE, dochtertje van Teske Wynants
(medewerkster Dagopvang Tielen) en Leen Goris

9 juli: Madeleine Scheyltjens, schoonmoeder van
Kathleen Willemse (medewerkster Actiteam)

3 augustus: LOTTE, dochtertje van Inne Geenen
(begeleidster/opvoedster) en Koen Van Herck

13 juli: Philip Van Baelen, schoonbroer van Carine De
Weerdt (medewerkster wasserij)

8 augustus: ALEXANDER, zoontje van Annelies
Smulders (begeleidster/opvoedster) en Peter Maes

14 juli: Elza Geenen, moeder van Carine Van der
Schoot (medewerkster nachtdienst)
15 juli: Marieke Smets, schoongrootmoeder van
Marianne Wouters (medewerkster PPD) en Ine Cools
(begeleidster/opvoedster)

Het liefste wat ik doe is gaan fietsen,
meerijden met de bus en gaan zwemmen.
De mensen hier zorgen heel goed voor mij
en soms zou mama mij zelfs een beetje
later mogen komen halen, hihi.

Vakantieopvang

Groetjes

Joachim

Selientje,
Amper twee jaar geleden kwam je op Rozendries 3 aan.
Je voelde je meteen op je gemak, je voelde je hier thuis. Iedereen was
dadelijk weg van je: je aanstekelijke lach, je pretoogjes en je mooie
snoet deed iedereen smelten. Je was zo’n mooie meid, die ieders
hart wist te veroveren. Je hoorde er helemaal bij.
Je was een kapoen: je had zo’n plezier als er iets mis ging of als
we iets lieten vallen op de grond.
Je had het niet zo voor kleine kindjes, maar toen onze Nathan
er bij kwam kon je hem wel appreciëren en werd hij jouw dikke
vriend. Samen op de mat of op je schoot, je vond het super.
Jammer genoeg begon je meer te laten merken dat je je niet
goed voelde, je maagje liet het stilletjes afweten. Een paar keer
het ziekenhuis in en dan weer naar ons. Maar het mocht niet
baten: een operatie volgde maar het gewenste resultaat bleef uit.
Je bent nooit meer die Selien van voordien geworden.
De glimlach van het zo mooie meisje verdween
stilletjes door de strijd.

We organiseerden deze zomer
vakantieopvang. In totaal kwamen
11 kinderen en jongeren spelen en
activiteiten doen gedurende één of
meerdere vakantiedagen.
Ook op onze woningen boden we
dagopvang aan twee cliënten en in de
Bijenkorf aan één cliënt.

23 juli: Jef Veulemans, vader van Joyce Veulemans
(medewerkster nachtdienst)
29 juli: Marie-Louise Peeters, moeder van Roger
Willekens (Merel 4)
1 augustus: Robert ‘Rob’ Van Hove, vader van
Laurette Van Hove (Rozendries 1)
15 augustus: Johan Govaers, vader van Liesbet
Govaers (coördinator verblijf)

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!

WELKOM!

20 augustus: Selien De Backker (Rozendries 3)
22 augustus: Jos Potters, vader van Dirk Potters
(Salamander 3)
27 augustus: Lucien De Proost, schoonvader van Eva
Sels (begeleidster/opvoedster)

Getrouwd
24 mei: Lotte Van den Broeck (teamleider) en
Dries Clé
6 juli: Natalie Berckvens (begeleidster/opvoedster)
en Hervé Ysebaert
26 augustus: Karen Eyskens (medewerkster
logopedie) en Peter Fleerackers
27 augustus: Tinneke Van Hove (medewerkster
kinesitherapie) en Peter De Busser

We zullen je enorm missen,
maar in ons hart blijf je bestaan.
22.

Leven in Het GielsBos

Rozendries 3

Leven in Het GielsBos

23.

AGENDA
19 OKTOBER EN 16 NOVEMBER
MUZIEKNAMIDDAG IN HET ONTMOETINGSCENTRUM

26 OKTOBER
BRUNCH VOOR DE CLIËNTEN IN HET ONTMOETINGSCENTRUM

6 NOVEMBER
VRIJE BOS- EN NATUURLOOP T.V.V. GEHANDICAPTENZORG ZONDER
GRENZEN

9 NOVEMBER
SPORTDAG JANSSEN PHARMACEUTICA IN HET KADER VAN CAREDAYS

24 NOVEMBER
SYMPOSIUM: RIGIDITEIT OF HOUVAST,
DE KRACHT VAN ROUTINES (MEER INFO OP P. 4)

1 DECEMBER
HERDENKINGSMOMENT OVERLEDEN CLIËNTEN HET GIELSBOS
IN HET ONTMOETINGSCENTRUM

6 DECEMBER
SINTERKLAASFEEST IN HET ONTMOETINGSCENTRUM

15 DECEMBER
KERSTMARKT AAN HET ONTMOETINGSCENTRUM

22 DECEMBER
KERSTFEEST IN DE SPORTHAL

DE EERSTE EDITIE VAN DE KIEKENFEESTEN! (ZIE P. 8)

