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Het zijn veranderende en onrustige tijden. Dat is wel het
minste wat je kan zeggen. De hele gehandicaptenzorg
is aan een nooit geziene omschakeling bezig en,
laten we eerlijk zijn met mekaar: niet alles loopt even
gesmeerd, niet alles is duidelijk en niet alles is even
goed voorbereid. Wat we wel zeker weten is dat de
persoonsvolgende financiering er helemaal komt. We
weten nog niet wanneer die precies rond zal zijn, we
kennen nog niet alle stappen, maar komen doet ze. En
dat is ook goed zo: een mens mag toch zijn eigen leven in
handen nemen en keuzes maken, toch?
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Maar in tussentijd, voor cliënten, hun familie,
medewerkers: een stuk onzekerheid, dat brengt wat
ongerustheid en zelfs angst mee. In Het GielsBos doen
we ons uiterste best daar zo goed mogelijk aan te werken.
Tegelijk blijft de mist, de wind waaien.
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Colofon

En wat als we daar nu toch ‘ns even anders naar keken?
Met vertrouwen in de toekomst, in mekaar en in onszelf.
Om het met een quote te zeggen: ‘Waarom bouwen
we geen windmolens als de wind waait, eerder dan
schuilmuren?’ Nieuwe mogelijkheden die er zeker
komen, vindingrijk en creatief, met goesting en
plezier en buiten de platgetreden paden… is dat niet
geweldig?

Redactie: Guy Bruyninckx, Miranda Clijmans, Chantal Eelen,
Eddy de Kroon, Leen De Kort, Sandra Dom, Ilse Eykens, Britt Gysen,
Lieve Hallewaert, Peter Raeymaekers, Roos Van Bruggen,
Nadine Van Gestel, Luc Vanherck, Hans Wollens.
Hoofdredactie en eindredactie: Roos Van Bruggen

Gans dit nummer staat al weer bol van zo’n mooie,
intense en warme verhalen. Verhalen van vandaag
en morgen, geniet er van! Laten we daar over
voort dromen,… en wat afstand houden van
negatieve mensen, die hebben toch voor elke
oplossing een probleem.

Deze uitgave werd mogelijk gemaakt dankzij:
Kelly, Wim De Backer, Joris Frederickx, Jolien Heylen, Wim Nuyts,
Marij Renne, Schildpad 2, Bonita Van Bavel, Gert Van Hove, Ilse Viskens,
Kelly Werrebrouck, Hanne Willemsen, Kim Willemsens.
Met dank aan alle cliënten, familie, vrijwilligers en medewerkers van
Het GielsBos.
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IN’T KORT

Wist je
dat...

Nieuw woonerf

Grasland:
VERHUIZEN
DOEN WE IN
STIJL!

DE GEBRUIKERSRAAD
VAN NAAM VERANDERD IS?

We kijken al enkele weken
vooruit, naar alweer een
nieuwe verhuisbeweging in
Het GielsBos. Schildpad 2 nodigde
alvast hun ouders, broers en zussen uit
om een kijkje te gaan nemen in onze nieuwe
woning, Grasland 1.

Conform met de voorschriften van het
Vlaams Agentschap voor Personen
met een Handicap, herdoopte deze
geëngageerde groep ouders, familieleden
en medewerkers zich om tot

Nadien kwamen ook de mannen van Schildpad 2 hun nieuwe thuis verkennen.
Ze waren vooral benieuwd hoe hun eigen kamer eruit zou zien.
Een eigen plek in een nieuw huis, binnenkort is het vast helemaal vertrouwd!

‘COLLECTIEF
OVERLEGORGAAN’.
Vele groetjes,
(Vandaag nog)
Schildpad 2

We kijken ernaar uit, hebben de kleur al gekozen, we wachten vol spanning en tellen af naar…

Noteer alvast
in je

5-4-3-2- GRASLAND 1!

agenda

220 deelnemers aan symposium
over autisme in Het GielsBos!
Na het grote succes van de eerste twee symposia in 2015 en 2016 (telkens zo’n 150 aanwezigen) waren alle
partijen het er over eens: dit moeten we nog eens over doen. Daarom organiseerde Het GielsBos op donderdag
9 november 2017 een derde namiddagsymposium over ‘zintuiglijke verwerking bij personen met autisme’. En
we werden overdonderd door de enorme belangstelling! Steven Degrieck van ‘Autisme Centraal’ (Gent) kon de
220 aanwezigen van begin tot einde boeien met een theoretisch sterk verhaal geïllustreerd met vele praktische
voorbeelden. Een man die weet waarover hij praat, een autoriteit in zijn
vakgebied.
Onder de aanwezigen waren 90 medewerkers, stagiairs
of vrijwilligers van Het GielsBos. Van de 130 ‘externe’
inschrijvingen kwamen er 82 uit organisaties (zorg
en onderwijs) en waren er 48 privépersonen die
uit persoonlijke interesse of betrokkenheid
kwamen luisteren. Een fijne mix dus.
Zeker voor herhaling vatbaar. En dus werd
meteen afgesproken dat er een vierde
symposium komt in november 2018. Van
zodra het thema en de datum vastliggen,
verspreiden we een vooraankondiging.
Want over autisme zijn we
nog lang niet uitgepraat!
Luc
Vanherck
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Donderdag

31 mei 2018
van 13 tot 17u:

FEEST!
We vieren

40 JAAR
HET GIELSBOS
én we

OPENEN
WOONERF GRASLAND.

2018

lijkt nog

verstopt?

Of toch niet helemaal?
Want 2018
wordt een

feest!

We wensen je een feestelijk jaar.

LEREN EN LEVEN IN HET GIELSBOS

Alle kinderen hebben
recht op onderwijs!

Met trots stellen we voor:

het leerkrachtenteam!

VANZELFSPREKEND TOCH... OF TOCH NIET?
NOG STEEDS HEBBEN IN VLAANDEREN EEN
500-TAL KINDEREN EEN VRIJSTELLING VAN DE
LEERPLICHT. IN 2016 PLEITTE PROF. BEA MAES IN
EEN OPINIESTUK VOOR EEN KRITISCHE BLIK OP
DEZE VRIJSTELLINGEN. OOK KINDEREN MET EEN
ERNSTIG MEERVOUDIGE BEPERKING, OF ANDERE
ERNSTIGE (GEDRAGS-) PROBLEMEN HEBBEN
RECHT OP, EN BAAT BIJ, EEN AANGEPASTE
ONDERWIJSOMGEVING EN STIMULANS VAN
HUN ONTWIKKELING… ONDERWIJS EN ZORG
MOETEN IN ELKAAR KUNNEN OVERVLOEIEN EN
OP FLEXIBELE WIJZE VORM KRIJGEN, OP VLAK
VAN LOCATIE, FREQUENTIE EN DUUR, AANPAK
EN INHOUDELIJKE INVULLING.
Na een werkbezoek aan Ter Heide (Genk) in mei
2016 ging de bal in Het GielsBos aan het rollen. We
nodigden scholen uit en bekeken samen hoe we
tegemoet kunnen komen aan de ‘onderwijsvraag’ van
onze minderjarige cliënten die niet naar school gaan.

Dit resulteerde dit voorjaar in een samenwerking met
De 3Master én De Brem. Beide scholen waren razend
enthousiast om de mogelijkheden van Permanent
Onderwijs Aan Huis te verkennen binnen de muren
van onze voorziening.
Sinds september mogen we 4 uiterst gemotiveerde
leerkrachten verwelkomen, die 14 cliënten extra in de
watten komen leggen. Elk van deze jongeren heeft
hierdoor 4 individuele (les)uren extra, die door de
leerkracht volledig op maat worden ingevuld.

Suzanne

Intussen hebben de programma’s min of meer
vorm gekregen, na veel puzzelen en overleg met
collega’s uit de woningen en actiteams, en rijdt de
onderwijstrein stilaan op kruissnelheid.
Massa’s enthousiasme, flexibiliteit, drive en
energie zagen we de afgelopen maanden bij onze
medewerkers én leerkrachten. Samen zorgen we
ervoor dat onze jongeren krijgen waar ze recht op
hebben: onderwijs-op-hun-lijf-geschreven, zonder
de beperkingen van grote klasgroepen, overvraging,
lange lesdagen, lastig vervoer,…

Sabrina

HOPELIJK
DE START VAN
EEN LANG EN MOOI
PARCOURS!

Hanne
Willemsen

Lien

Silke
6.
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Enthousiasme
in Rozendries
SINDS SEPTEMBER 2017 ZIJN ER OP ROZENDRIES
VERSCHILLENDE
KINDEREN/MINDERJARIGEN
GESTART MET HET ‘ONDERWIJS AAN HUIS’ –
PROJECT! NATUURLIJK HOUDT DIT VOOR DEZE
LEERLINGEN WAT ANDERS IN DAN LETTERLIJK
AAN DE SCHOOLBANKEN ZITTEN EN LESSEN
NEDERLANDS, FRANS OF REKENEN KRIJGEN!
MAAR WAT DAN WEL VRAAG JE JE AF ? WEL,
DAT IS VOOR IEDEREEN ANDERS EN HELEMAAL
OP MAAT!

Rozendries

2

Wesley &
juf Silke

Wesley: “Na 14 jaar mag ik eindelijk naar school!
Snoezelen, een massage.
Juf Silke geeft me ‘school’ op maat ,
En staat ook voor mijn medeklasgenootjes paraat.
Een juf die er alleen voor mij is,
Tof, dat het juf Silke is!”

WE PIKKEN ER ENKELE CLIËNTJES UIT:

Rozendries

4

Lientje &
juf Lien

Het schooljaar is begonnen en nu komt juf Lien voor
Lientje. Zij komt 4 keer per week, elke keer blijft ze 1
uur en samen doen ze leuke dingen:
• Samen materialen voelen
• met de bal naar elkaar gooien en andere actiereactie spelletjes
• samen gaan wandelen en dennenappels rapen
• een snoezelmoment op Lientjes slaapkamer
…. en juf Lien heeft nog een bundel ideeën.
Ons Lientje vindt het fijn om dit te mogen
beleven en ze kijkt er naar uit, naar haar
Sandra
“lesuurtjes” samen met juf Lien
Dom

Schoolgaande jeugd
Bosheuvel 3 is een leefgroep met 3 schoolgaande jongeren. Het vergt organisatie
om hen ’s morgens tijdig te wassen, boterhammen te maken voor school,
overdrachtschriftjes in te vullen en te ontbijten. Het is een race tegen de klok,
of liever tegen de aankomst van de bus. Want die heeft een strak tijdschema om
iedereen op te halen en op tijd op de 3Master in Kasterlee te brengen. Door onze
jarenlange ervaring slagen we er elke keer in.
Die 3 moeten wel elke dag vroeg uit bed.
We merken dat gedurende de week.
Mariam klaagt af en toe van hoofdpijn
en kijkt ons soms nog lui aan met
een blik dat het veel te vroeg is.
Kyle mag in het weekend uitslapen en
moet tijdens de week ‘s avonds vroeger
naar bed. Marijke ging vroeger elke
woensdag, zaterdag en zondag namiddag
bij-rusten. Met het ouder worden hoeft
dat niet meer.

Mariam
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Werkplekleren

Alles wat
ze leren over
de verschillende
stoffen kunnen ze nu
ook ‘in het echt’ zien en voelen.
Verschillende plooitechnieken worden
aangeleerd, t-shirts genoeg om op te oefenen! Tof
om hen in de weer te zien met hun plankjes.

in onze wasserij.
10u. Het gonst van de bedrijvigheid in onze wasserij.
Bergen was worden gesorteerd, gewassen,
gedroogd, gestreken, opgeplooid, op karren gelegd.
Je hebt gemotiveerde en vaardige werkkrachten
nodig om de boel te laten draaien. Een goede opleiding
is daarom belangrijk.
Asal, Wout, Anne en Caro weten dat als de beste.
Zij komen, onder begeleiding van Lena Sommen,
van BUSO Nautica uit Merksplas, in Het GielsBos
kennismaken met de praktijk. Op de werkvloer.
‘Werkplekleren’ noemen we dat: een stap in een
heel traject, dat begint op school, over werken
onder begeleiding en in groep, en later gevolgd
door een individuele stage. Het uiteindelijke doel
is dat deze jongeren in het arbeidscircuit kunnen
instappen.
Uiteraard vinden ze een dagje weg van de
schoolbanken wel tof, maar er wordt toch serieus
gewerkt.

Kyle

Maar dat is niet het enige. Ook aan arbeidsattitude
wordt veel aandacht besteed. Zo moeten ze er zelf
voor zorgen dat ze op tijd in Het GielsBos aankomen.
Geen busje van school dat hen even komt afzetten.
Bovendien, de leerlingen noteren zelf ieder stukje
was dat geplooid wordt. Er wordt dus beroep gedaan
op trots en eergevoel.
Zo krijgen dus een aantal jonge mensen de kans
zich voor te bereiden op hun latere beroepsleven, te
ontdekken wat hen ligt en wat ze aankunnen. Mooi dat
Het GielsBos en Nautica dit samen kunnen realiseren.
En, eerlijk is eerlijk, Gerda en haar ploeg zijn er ook
flink mee geholpen, want dat van die bergen mag
je rustig letterlijk nemen. De stapels was zijn echt
meters hoog.
Gelukkig krijgen ze ook hulp van onze cliënten, zoals
bv. van Agnes van Salamander 3, net 60
geworden maar nog altijd elke week paraat
om aan de slag te gaan.
Eddy De
Kroon

We vinden het heel belangrijk dat ze
naar school kunnen blijven gaan. Hier
wordt ontwikkelingsgericht gewerkt
rond communicatie, zelfredzaamheid,
vaardigheden onderhouden. Zaken
waar wij op de leefgroep weinig tijd
voor hebben. En het onderwijs wordt
uitgebreid. Met onderwijs aan huis zijn
nog 3 minderjarigen van onze leefgroep
die
extra
schoolse activiteiten
aangeboden
krijgen.
Gert Van
Hove

Marijke
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WE DOEN HET NIET ALLEEN
TIJDENS DE REDACTIERAAD KOMT ER STEEDS
EEN VEELHEID VAN ONDERWERPEN AAN BOD:
WAT ZIJN DE THEMA’S DIE WE WILLEN AANRAKEN,
WELKE INZENDINGEN HEBBEN WE REEDS
ONTVANGEN, WIE WIL GRAAG WAT VERTELLEN?
BIJ DEZE EDITIE KWAMEN ER VEEL IDEEËN
OPGEBORRELD, MET ÉÉN GEMEENSCHAPPELIJKE
NOEMER: ALLERLEI CREATIEVE MANIEREN VAN
VERBINDEN, VAN ELKAAR ONDERSTEUNEN,
VAN ZOMAAR HULP KRIJGEN OMDAT JE
’T NODIG HAD, OF SOMS OOK GEWOON
OMDAT JE HET GEVRAAGD HAD. DE
VOLGENDE BLADZIJDEN ZIJN HET
RESULTAAT.
WE NODIGEN JE DUS UIT: ZOEK DE
RODE DRAAD, EN LEES DAT JIJ (EN
WIJ) HET NIET ALLEEN MOET DOEN!

Gluren bij de buren?
HOERA VOOR HET BUURTCOMITÉ!

22 APRIL 2008. DAT WAS DE DAG DAT WE MET 21 BEWONERS VAN HET GIELSBOS NAAR DE
SALAMANDERSTRAAT IN BEERSE VERHUISDEN. EEN HUIS MIDDEN IN HET DORP, IN DE STRAAT, IN DE
WIJK, HEEL GEWOON….MAAR OOK EEN BEETJE SPECIAAL… ‘ZO GEWOON WAAR MOGELIJK, SPECIAAL
WAAR NODIG’.

Sporten

Sporten

Sporten!
WAT WEET JIJ AL
OVER ONZE SAMENWERKING
MET SPORTWERK VLAANDEREN?
SPORTWERK VLAANDEREN WERD SINDS JANUARI 2014 ERKEND DOOR DE VLAAMSE OVERHEID
ALS ORGANISATIE VOOR DE TEWERKSTELLING VAN SPORTBEGELEIDERS. HIERBIJ KREGEN ZIJ EEN
BIJZONDERE OPDRACHT MEE OM TE WERKEN MET KWETSBARE DOELGROEPEN.
Eline en Lies zijn medewerkers die via Sportwerk Vlaanderen hier in Het GielsBos werken. Zij zijn beide
Bachelor in lichamelijke Opvoeding en Bewegingsrecreatie en brengen naast extra expertise ook een vrolijk,
stevig en daadkrachtig bewegingsaanbod in huis.
Deze samenwerking resulteert dus in heel wat extra uren beweging... veel kans dat Eline en Lies ook jullie
binnenkort in beweging zal zetten! Heb je nog vragen over beweging in Het GielsBos? Stuur je mailtje naar
beweging@hetgielsbos.be.

Meer info op: http://sportwerk.be/

Elke dag zelf naar de winkel, zelf koken, zelf poetsen, zelf ons eigen leven vorm geven in de gemeente Beerse.
Ook de buren zijn een deel van ons leven geworden. Wij wonen in de wijk ‘Stekelbaarsstraat’ waar er een actieve
wijkwerking is en waar we iets mogen betekenen voor mekaar. De buurtvereniging organiseert regelmatig
allerlei activiteiten en daar zijn we steeds welkom. Zo zijn we deze zomer op donderdagavond samen gaan
‘kubben’ op het speelplein, en werden we uitgenodigd op een barbecue. We waren erbij op
de ‘lentehappening’. Jaarlijks is er een gezellige picknick in het park en noem maar op…
Telkens ervaren we dat we echt welkom zijn!

Lies
Hoi allemaal!
Ik ben Lies, jullie
super enthousiaste
bewegingscoach hier
op Het GielsBos!

In het najaar wilde het buurtcomité nog een informatieve activiteit organiseren. Dit
was de aanleiding om de handen in elkaar te slaan. Wij wilden graag onze deuren eens
openzetten voor onze buurtbewoners, en het buurtcomité wil dit wel organiseren.
Het leek ons een goede manier om de mensen uit de buurt eens te laten zien wie
we zijn en hoe we ons leven vorm geven. Hoe wij ons leven organiseren, zo
gewoon waar mogelijk …
Op zaterdag 30 september 2017 kregen we niet minder
dan 50 buurtbewoners over de vloer.
We organiseerden een rondgang in onze woningen
van ongeveer een uurtje. Afsluiten deden we
met een tasje koffie en een stukje cake. We
krijgen heel veel positieve reacties, ook onze
bewoners zijn enthousiast! Zo leerden we
elkaar weer een beetje beter kennen.
Onze dank aan het buurtcomité voor de
praktische organisatie!
Wim De
Backer
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Alles wat je echt over mij moet weten, is dat ik een
enorme passie heb voor sport- en bewegen. Ook
werk ik al jaren met G-sporters en dit altijd met
het allergrootste plezier.
Verder heb ik een enorm groot hart voor mens en
dier waardoor je me ook wel eens kan tegenkomen
bij de paarden. Als je me wat beter leert kennen
zal je al snel merken dat ik aan energie niet te
kort kom! Ik sta dan ook letterlijk te springen om
mijn passie met jullie te delen door jullie zo veel
mogelijk mee op bewegingsavontuur te nemen.
Hopelijk tot snel!
Lies

Eline

Hallo!
Ik ben Eline,
jullie kennen
me misschien al
van de zwemlesjes
op dinsdag en woensdagavond.
Vanaf dit jaar geef ik ook de sport op
donderdagnamiddag voor Merel 2, Bosheuvel 1 en
Schildpad 4. Ik werk nu al een aantal jaar als vaste
lesgever voor sportwerk Vlaanderen.
Daar krijg ik de kans om aan alle doelgroepen mijn
passie voor sport en bewegen door te geven.
Buiten mijn werk, dat ik heel graag doe, leef ik mij
vooral uit in het dansen waar ik les in volg maar
ook geef!
Sportieve groetjes
Eline
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Vrijwilligers op stap met Merel 1

NAAR HET DOMEIN DE RENESSE TE MALLE

Het is niet de eerste keer, dat Merel 1 met de hele
groep cliënten én de vrijwilligers eropuit trekt.
Kwestie van de banden aan te halen, maar vooral de
cliënten een zinvolle dag te bezorgen.
Deze uitstap kwam er dankzij de opbrengst van de
smoutebollenbak. Achter dit initiatief schuilen al
enkele jaren alle opvoed(st)ers van Merel 1, die hierbij
de steun kregen van een aantal vrijwilligers, vrienden
en kennissen. Eén ding hebben ze allemaal gemeen:
hun inzet voor de bewoners.
En of dat gelukt is !
Bij het binnenkomen van de woning,
die bewuste donderdag 5 oktober,
was de sfeer voelbaar
uitgelaten. Alle bewoners,
zonder een uitzondering,
lieten duidelijk blijken
dat
de
geplande
uitstap wat naar hun
zin was.

Joris
Frederickx
vrijwilliger

Gerd, de buschauffeur, toonde meteen zijn
kundigheid bij het oprijden van domein de Renesse
over een kronkelige, bijna middeleeuwse kasseiweg
richting kasteel. Op het einde van de dag was duidelijk
dat de rijvaardigheid van Jan, die ons kwam ophalen,
al even groot was.
Niettegenstaande de ongunstige weersvoorspellingen bleven de weergoden toch aan onze kant,
vermits ze enkel tijdens onze overheerlijke maaltijd in
brasserie Het Koetshuis de sluizen fameus openden.
Och …, die twee, drie druppeltjes bij het begin van
onze wandeling in het domein betekenden echt niets.
De regengod had net op tijd bemerkt, dat Merel 1 er
aan kwam!
In ieder geval bood deze activiteit de bewoners
van Merel 1 een zinvolle ontspanning. De binding
tussen de vrijwilligers en hun respectieve
‘pupillen’ werd nog wat hechter – voor zover
dat nog nodig zou zijn – en de wederzijdse
waardering tussen de opvoed(st)ers en de
vrijwilligers werd alleen nog maar groter.

De Merel 4'tjes en hun familie

NAAR DE EFTELING

Het beloofde een regenachtige dag te worden
volgens de weerman, dus gewapend met een hoop
regencapes vertrokken we richting de grote bus.
Maar we lieten ons niet kennen, en begonnen de rit
naar Kaatsheuvel al meteen met een lach en een
zwans. Wat een microfoon in een bus al niet teweeg
kan brengen! Het ijs was gebroken, en de donkere
wolken meteen ook verdreven, want vanaf dan waren
de weergoden ons gunstig gezind en de verdere dag
hadden we schitterend weer.
In de Efteling aangekomen, trokken we eerst een
knallende groepsfoto, want dat onze cliënten
straalden mocht uiteraard gezien worden. Daarna
trokken we richting Sprookjesbos. De dansende
schoentjes, de trollenkoning, Langnek, de draak en de
sprookjesboom maakten indruk op onze bewoners.

Ook het carnaval festival en het nieuwe Symbolica
waren erg mooi om te zien. Al onze cliënten gingen
mee in de bakjes en keken hun ogen uit. Het was wel
een gesleur soms om hen er in en uit te heffen, maar
wat een fantastisch team vormden wij samen met
de families. Iedereen hielp mee waar hij of zij kon
om de cliënten mee in de bakjes te zetten voor een
leuke rit.
De ganse dag stralende gezichtjes, maar naarmate
de dag vorderde, werden er hier en daar ook
vermoeide oogjes gezien. Daarom besloten we het
laatste uur nog te spenderen op terras, voor een
lekkere pannenkoek, ijsje en een tasje koffie. Wat een
perfecte afsluiter van een nog perfectere dag!
Ons besluit staat vast: volgend jaar komen we terug!

Na de lunch begon het echte werk. “Nu gaan we
draaien en over kop” zei ons Wies. De ouders en
zussen hadden aanvankelijk hun twijfels of we dat
wel zouden doen, in de snelle attracties gaan, maar
na een supersnelle rit in de donkere gangen van de
Vogelrok, waren ze helemaal overtuigd. Meer zelfs:
als we de families hadden laten doen, bleven ze nog
wel enkele ritjes zitten!

Stoere groetjes van
Wies, Roger, Eddy, Joris, Curt, Ann en Johny
Carla en Ludo, Florry en Leo en Conny en Bram
Rita, Ann, An en Riet
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WE DOEN HET NIET ALLEEN

Waarom niet

SAMEN
op kamp!?
HET KAMP VAN ROZENDRIES 3 WAS AL HELEMAAL
GEPLAND EN UITGESTIPPELD, TOEN ER DOOR
OMSTANDIGHEDEN SLECHTS TWEE BEWONERS EN
PERSONEEL MEE KONDEN… PROBLEEM? NEE HOOR,
TIJD OM CREATIEF TE WORDEN! ENKELE MAILS EN
TELEFOONTJES LATER VONDEN WE 4 CLIËNTEN EN 4
OPVOEDSTERS VAN VERSCHILLENDE GROEPEN DIE MET
VEEL ZIN SAMEN OP KAMP WILDEN GAAN! HELEMAAL
NIET ZO VANZELFSPREKEND, WANT JE KENT ELKAAR
WEL EEN BEETJE, MAAR EEN HELE WEEK SAMEN OP
KAMP, HET IS TOCH WAT ANDERS !
Na heel wat voorbereidingen, een programma in elkaar
boksen en alles inpakken stonden we op maandag 2 oktober
klaar om te vertrekken richting Home Fabiola! Patrick (RD2)
en Wolf (RD3) samen in de bus, Kaylee (RD3) en Elodie
(RD1) met de auto mee! Klaar voor een hele week vol leuke
activiteiten!
Eens goed en wel aangekomen, was het tijd voor een lekker
frietje met hapjes en een rustige avond om elkaar wat
beter te leren kennen.
Op dinsdag zijn we een fotozoektocht gaan doen en
huurden we het pizzahuisje af om samen verse pizza’s
te maken! Wat hebben we hiervan gesmuld! En de
calorietjes werden er ’s avonds direct afgezwommen in
het zwembad.

Comfort
tot in het laatste uur.
Ook tijdens de laatste fase van hun leven verdienen onze cliënten de allerbeste
zorg. Daarom hebben we doorheen de jaren een kwalitatief hoogstaande
palliatieve zorg uitgebouwd.
Bij elke palliatieve situatie zetten we onze kennis en expertise maximaal in, en leggen we vooral de nadruk op
comfortzorg. Bovendien kan iedere medewerker die betrokken is bij een cliënt in de laatste levensfase beroep
doen op de voorzitter van de Werkgroep Palliatieve Zorg voor gericht advies.
Dankzij de sponsoring van CERA heeft de werkgroep Palliatieve Zorg, in samenwerking met Vos 5, een
comfortpakket palliatieve zorg kunnen samenstellen. Zo hebben we alle middelen voorhanden om ook die
laatste weken of maanden zo kwaliteitsvol mogelijk te laten verlopen.
Het pakket bestaat uit verschillende hulpmiddelen die bij de verpleging kunnen worden uitgeleend. Voor
iedere palliatieve cliënt bespreken we samen met de arts welke middelen voor hem of haar toepasbaar zijn.
“Een infraroodlamp zorgt voor een aangename warmte, een kersenpitje doet sowieso deugd. Zachtjes wiegen
in een hangmat zorgt voor rust en ontspanning. En het verzwaringsdeken biedt geborgenheid en een veilig
gevoel.”
Een oprechte dankjewel aan CERA is hier zeker op zijn plaats.

Kelly
Werrebroeck

Woensdag werden we gewekt met de geur van een
verse brunch MET pannenkoeken! Nadien vertrokken
we met z’n allen naar Mondo Verdo. We waren allemaal
gek op de kleine aapjes, en zij op ons (of toch zeker op
de nootjes die we bij hadden!). En ’s avonds mochten
we gaan genieten in de snoezelruimte!
Donderdag was het een rustige dag, met
een belevingshuis en het luchtkussen op het
programma. Om de avond af te sluiten hadden
we de vuurhut afgehuurd, gezellig samen in de
hangmatten rond het kampvuur. Wat hapjes
erbij en enkele Nederlandse klassiekers om
mee te zingen… Een geweldige afsluiter van
dit kamp!
We vertrokken misschien wel als 8
‘vreemden’ .. maar kwamen terug alsof
we elkaar al jaren kennen! Met veel
fijne herinneringen, toffe foto’s en een
kilo’tje of twee extra , maar
als het aan ons ligt, zijn we
volgend jaar terug weg!
Sandra
Dom
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WAT BEGON ALS EEN GRAPPEND
VOORSTEL
TIJDENS
HET
JAARLIJKSE PERSONEELSFEEST,
WERD ENKELE WEKEN LATER
PLOTS
BITTERE
REALITEIT.
WANNEER
JE
EEN
PINTJE
GEDRONKEN HEBT LIJKT MEEDOEN
AAN ‘DE TITAN RUN’ BIJNA IETS
VANZELFSPREKEND. NADIEN IS DIT
IETS MINDER ZO. MAAR ONS LATEN
KENNEN? NEE, DAT NOOIT!
De inschrijvingen liepen stilaan maar zeker
binnen en voor we er erg in hadden waren we
met 10 kandidaten. 5 mannen en 5 vrouwen wilden
zich wagen aan dit avontuur. Ieder met zijn/haar
eigen mogelijkheden en beperkingen, maar vooral met
veel zin. Al was er van die zin soms niet veel te bespeuren.

‘Wat hebben we ons nu weer aangedaan?

Titan Run?

’ is meermaals door ieders hoofd is gezinderd.

Klaverveld-Run!

Via een Whatsappgroepje hielden we elkaars
voorbereidingen
nauwlettend
in het oog. Tijdens de zomer
kende dit een hoogtepunt. Als we
zo doorgingen, zouden we als 10
krachtpatsers aan de startlijn staan.
Maar zoals wel meer gebeurt, werd
er strijdvaardig gestart maar ontbrak
het wat aan het volhouden. Al gauw
werd het zinnetje ‘We zullen wel zien!’
geïntroduceerd.
8 oktober. Eindelijk was het zover. Er viel toch
een hele dosis stress te bespeuren aan de start.

‘Waar zijn we aan begonnen?!’
klonk ook toen weer.
3,2,1 en daar gingen we. Wat we toen meemaakten was wilskracht,
doorzettingsvermogen, volharding en alle mogelijke synoniemen die
je hierop kan bedenken. Een knap staaltje teamwerk kwam er aan
te pas want het doel was: met 10 vertrekken en met 10 aankomen.
Natuurlijk waren er wel wat verschillen in conditie en kracht
maar we vulden elkaar mooi aan. Eén voor allen en allen voor
één! Dat was de leuze.
Moe maar oh zo fier kwamen we na 10 km, 32 obstakels en
een 2-tal uren aan de finish. Vreugdetaferelen vulden het
strand van de Lilse Bergen. Trots stonden we daar met
onze welverdiende medaille. Zoals het een volwaardige
teambuilding betaamt hebben we de dag gezamenlijk
afgesloten met een hapje en een drankje.
Bedankt aan de supporters die op post waren en ook
bedankt aan Guy voor het rondje achteraf. Ik heb een
flauw vermoeden dat we volgend jaar weer van de partij
zullen zijn!
Wim
Nuyts
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WERKGROEP HONDEN IN DE ZORG

Met een rugzak vol honden-ervaring
kwam hij naar Het GielsBos.
WIE IS ROEL RENDERS EN WAT
HEEFT DIE MAN MET HONDEN?

Al van kindsbeen af ben ik al enorm
gepassioneerd door honden. Ik woonde met
mijn ouders in Tessenderlo, maar zij wilden
geen hond in huis. Dus was ik aangewezen op
boeken om mijn passie te voeden. Als kind
bladerde ik al door encyclopedieën en las ik
over alle uiterlijke en gedragskenmerken van
de verschillende hondenrassen.
Op mijn 16de ben ik gestart als vrijwilliger in een
dierenasiel, en deed zo op korte tijd bijzonder
veel ervaring op.

Tijdens mijn studies Criminologie in Leuven volgde
ik ook een avondopleiding hondengedragstherapie.
Nadien volgden nog meer gespecialiseerde
cursussen over clickertraining, genetica, voeding,
enz.
Uiteindelijk heeft dit alles geleid tot een beroepscarrière
als hondengedragstherapeut, die na een aantal
weloverwogen keuzes opnieuw is geëindigd als hobby.
Na jarenlange ervaring als lesgever en gedragstherapeut
bij een hondenschool, heb ik nu besloten om mijn ervaring
en talent in te zetten voor een ander (goed) doel. Het GielsBos
kwam op het juiste tijdstip op mijn pad met de vraag om hen te
begeleiden bij de inzet van honden in de interactie met de cliënten.
Ik ben er uiteraard vast van overtuigd dat contact met honden een positief
effect heeft op jong en oud, dus dat ik hier deel van mag uitmaken geeft me
ontzettend veel energie.

HOE GAAN WE TE WERK?

In Het GielsBos heb ik samen met de werkgroep bewust gekozen voor een stapsgewijze aanpak, waarbij we
ons richten op medewerkers en (nieuwe) vrijwilligers en die samen met hun hond wandelingen willen maken
een cliënt. In een volgende fase willen we ook de optie bekijken om geselecteerde honden (en hun baasjes) in
te zetten in sommige woningen als “knuffelhond”.
STAP 1
we organiseren enkele theoretische sessies voor de baasjes, waarbij ik alle geïnteresseerden een basiskennis
zal aanbieden over ‘Wat vertelt mijn hond’. Tijdens deze sessies zal ik ook verduidelijken waarom deze algemene
kennis noodzakelijk is wanneer we meer van onze geliefde vierpoter gaan verwachten dan enkel deel uitmaken
van ons gezin/onze roedel.
STAP 2
nadien volgen mogelijks nog praktijklessen of gespecialiseerde begeleiding voor degenen die meer interesse
tonen of concreet ingezet willen worden als vrijwilliger.
We gaan dus verkennend te werk: we starten bij de basis, we kijken of er geïnteresseerden zijn, en als alles
goed gaat, werken we de samenwerking stap voor stap verder uit.
Ik hoop in ieder geval dat er voldoende enthousiasme is, zodat we de kracht van dierenliefde ook kunnen
inzetten om bij te dragen aan het geluk van de cliënten van Het GielsBos, op een aangename en vooral veilige
manier!
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WAT VERTELT MIJN HOND?

Ben jij een verantwoordelijke hondenliefhebber? Heb je interesse in de inzet van honden in de zorg?
Schrijf je dan snel in voor de cursus ‘Wat vertelt mijn hond?’
Deze vindt plaats in het Ontmoetingscentrum van Het GielsBos op 2 zaterdagvoormiddagen:
20 en 27 januari van 9u30 tot 11u30.
INSCHRIJVEN kan door een mailtje te sturen naar info@hetgielsbos.be.
Geef je naam, mailadres en telefoonnummer op.
Als je medewerker of vrijwilliger bent bij Het GielsBos, gelieve dit dan eveneens te vermelden.
PRIJS: we vragen slechts een symbolisch bedrag van €10 om onze kosten te dekken.
Gratis consumptie inbegrepen.
Roos
Van
Bruggen

CarDay
Free

VOOR DE TWEEDE MAAL NAM HET GIELSBOS
DEEL AAN DE CAR FREE DAY, OM AANDACHT
TE VRAGEN VOOR MOBILITEIT, EN HET GEBRUIK
VAN DE FIETS EN ANDERE MILIEUVRIENDELIJKE
VERVOERSMIDDELEN AAN TE MOEDIGEN.
De voordelen van fietsen naar je werk zijn legio:
onderzoek wijst aan dat fietsende collega’s minder
last hebben van stress, en minder vaak ziek zijn. Voor
wie het dus nog niet wist: fietsen is goed voor de
gezondheid.

Tijdens de Car Free Day mochten we vaststellen dat
fietsen bovendien ook goed is voor de sfeer onder
collega’s! Medewerkers én cliënten fietsten met een
brede glimlach van 8 tot 16u de ‘circle challlenge’: met
vrolijkheid wisselden ze elkaar af en zo vlogen de 8
uren voorbij. Wij gingen de uitdaging aan, nu is het
aan de directie! De drie directeurs hebben beloofd
in volle wielertenue aan de startmeet van een unieke
fietswedstrijd te verschijnen op 11 december om
13u30. We zijn benieuwd.
Bovendien hebben onze winnende teams, die op
21 september massaal met de fiets naar het werk
kwamen, een heuse wellness-beurt verdiend.
Team Logopedie, Vos 7 en het team van de Bijenkorf:
we hopen dat jullie er van genoten hebben (of zullen
genieten)!

Het magazijn
Zo zorgt Jean
onder andere voor
de aankopen, de
administratie en
controleert hij de
goederen

WIE ZIJN ZE?
Jean, Cis en Bujamin.
Dat zijn onze mannen
van het magazijn. Elk
hebben ze hun eigen
specialiteit.

Bujamin is er
als werkstudent om
de 2 heren in al
hun taken te
ondersteunen.
MODEM WIL MENSEN
MET EEN BEPERKING
VERSTERKEN MET
HULPMIDDELEN, DIE VERBALE,
GESCHREVEN EN
DIGITALE COMMUNICATIE
GEMAKKELIJKER MAKEN

Cis

Jean

SAMEN

vormen zij de
harde kern van
het magazijn!

Cis staat in voor al
het reilen en zeilen
binnen het magazijn
(picklijsten uitwerken,
klaarzetten
bestellingen,...)

Bujamin

WAT DOEN ZE?

Dit takenpakket bestaat uit meer dan zorgen dat alles in huis is zodat de woningen kunnen bedeeld worden,
wat telefoons beantwoorden en leefgroepen te woord staan. Zo werken ze ook samen met externe firma’s
die al het materiaal leveren dat we hier in Het GielBos gebruiken. Iedere leverancier levert apart de drank, het
incontinentiemateriaal, huishoudproducten, enz...
Wanneer de bestellingen van die firma’s aankomen, is het aan Jean, Cis en Bujamin om de levering te controleren.
Vervolgens worden de artikels uitgepakt en gestockeerd in het magazijn. Elk artikel op de juiste plaats zetten is
een werkje van formaat, maar toch dagelijkse kost voor de 3 heren.
Tot slot zorgt Jean dat de bestelbonnen terechtkomen op de financiële dienst. Hier checkt men dat de facturen
kloppen.

HOE GERAKEN AL DIE PRODUCTEN OP DE LEEFGROEPEN?

U moet weten dat er in Het GielsBos in Gierle zo’n 300 cliënten wonen, verdeeld over 28 woningen. Al die
proviand correct verdelen, daar heb je een systeem voor nodig. Zowel logistiek als praktisch. Hoe gebeurt dit
dan concreet?
1 De leefgroepen doen op vaste dagen bestellingen via ‘Seniorflow’. Met dit programma kunnen de leefgroepen
eenvoudig aanduiden wat nodig is uit het magazijn. Zo wil bijvoorbeeld leefgroep Merel 2 graag 12 pakken
melk, 4 pakken chocoladekoeken, 20 stukken fruit en nog speciale luiers bestellen. Deze zaken worden
dan aangevinkt in de catalogus van ‘Seniorflow’. Leverdatum selecteren en klaar is kees. Althans voor de
leefgroep!
2 Deze informatie komt digitaal verstuurd toe in het magazijn, waar het op z’n beurt verwerkt wordt. Zo
zoeken onze heren de bestelde zaken in hun stock op en zetten vervolgens alles klaar op paletten.
3 Wanneer alle paletten klaar zijn per leefgroep, worden ze ingeladen in de elektrische bestelwagens van Het
GielsBos.
4 Volgeladen rijden de bestelwagens uit over het domein. Voor het transport zijn de collega’s van de
ondersteunende diensten verantwoordelijk. Meestal zijn dit Marc, Herman, Ronny en Eric.
5 Zo eenvoudig gaat dat dus. Op papier althans. In de praktijk is het toch een hele prestatie om dit
Niels
dag in dag uit keurig in orde te krijgen. Gelukkig zijn het allemaal harde werkers, die van het
Van
magazijn!
Rooy
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Het GielsBos lag aan de basis van de
oprichting van MODEM in 1991. Gedurende
23 jaar werkte het onder de vleugels van het
Gouverneur Kinsbergencentrum in Wilrijk. Op
initiatief van vzw Rotonde (Brasschaat) en Thomas
More Kempen (Geel) nam MODEM in december 2015
een doorstart en transformeerde in een netwerk van
communicatie-experten.
Het ligt dan ook voor de hand dat Het GielsBos
partner is in dit netwerk van experten. Dit betekent
dat wij persoonlijk advies kunnen geven aan cliënten
-zowel binnen als buiten onze organisatie- met
vragen over communicatiehulpmiddelen. Onze
expert zoekt samen met de cliënt naar een oplossing
voor diens individuele communicatiebehoeften. In
Het GielsBos is het aanspreekpunt de logopedische
dienst (Ilse Viskens). Waar nodig schakelen we ook
een ergotherapeut in.

onze expertise

ADVIES AAN KINDEREN EN
VOLWASSENEN MET EEN
COMMUNICATIEBEPERKING
& VORMING VOOR PROFESSIONELEN
EN ORGANISATIES
MODEM organiseert daarnaast ook vorming voor
professionele begeleiders over de bestaande
mogelijkheden en specifieke hulpmiddelen en biedt
gespecialiseerde bijscholing en intervisie voor
experten aan. Er bestaan heel wat kant en klare
én makkelijk inzetbare hulpmiddelen om vlot te
communiceren. Voor vorming kan u vrijblijvend
contact opnemen met Wim De Backer van
MODEM via modem@thomasmore.be of
Luc
tel 0474 96 58 98. Ook op de website
Vanherck
van MODEM vindt u een specifiek
vormingsaanbod.
Stafmedewerker
en Lid van
strategiecomité
MODEM

De MODEM-expert van Het GielsBos kan
hulp bieden aan kinderen en volwassenen
met een matig tot ernstig verstandelijke
beperking al dan niet in combinatie met
een motorische problematiek en/of een
autismespectrumstoornis. Bij haar kan je terecht
voor de niveaubepaling van de communicatie
en het advies rond ondersteunde communicatie
(spraakcomputers, iPads, communicatiekaarten
en –mappen, dag- en weekoverzichten met
pictogrammen…). Daarnaast kan zij eveneens
bekijken hoe een spraakcomputer optimaal
bediend kan worden.

AFSPRAAK MAKEN EN CONTACT
Telefoon: 014 60 12 11
E-mail: modem@hetgielsbos.be
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Kelly* vertelt!

Geboren

Over haar IOP

17 september: VICTOR,
zoontje van Kirsten Denis (medewerkster logopedie)
en Tom Lambrechts

(Individueel Ondersteuningsplan)

30 september: LENN,
zoontje van Cindy Smans (medewerkster
schoonmaak) en Tim Everaert

Om de zoveel jaren wordt dat wel eens
bekeken, welke dromen en interesses
wij hebben. Want het kan zijn dat er
veranderingen zijn van dingen die je leuk, of
minder leuk vindt. Zo gaat het over alles wat
rond jou en je omgeving draait:

2 oktober: LITA,
dochtertje van Marlies Van Camp (begeleidster/
opvoedster) en Ruben Vanwinge

Dingen die je graag doet, bv. begeleid werken
of vrijwilligerswerk, vrije tijd enz. Zo kom je
met andere mensen in contact, en leer je nieuwe
vrienden kennen of kom je oude vrienden tegen. Of
ja een oude vriend opzoeken waar je het contact
mee bent verloren.

6 oktober: KATO,
dochtertje van Inne Geenen (begeleidster/
opvoedster) en Koen Van Herck

groetjes,
Kelly

Zo zijn er ook wel eens dingen die je wilt leren, iets
nieuws of iets waar je wat wilt van bijleren:
Interesses van ‘ja dat doe ik graag’ en ‘dat zou ik nog
wel eens willen doen in mijn leven’. Zo zijn dromen
en interesses bij iedereen anders. Het kan zijn dat
een droom of iets wat je interesseert ook bij andere
mensen voor komt. Maar toch het is niet helemaal
het zelfde bij zijn of haar IOP.

*Kelly woont in onze woning
in de Boskapelstraat in Lille
en heeft een voorliefde
voor schrijven.

Hallo allemaal,
Ik ben Valerie, een vrolijke meid van 63 jaar.
Ik ben in oktober op Merel 4 komen wonen en hoewel ik in het begin
moest wennen aan al de nieuwe stemmen, ben ik het al goed gewoon.
Ik hou enorm van Vlaamse muziek, vooral de muziek van de
gouden ‘10 om te zien’- jaren kan me bekoren.
Mijn ogen werken niet zo best mee, dus als je me tegen komt: niet
zwaaien, maar kom maar iets zeggen, ik geniet van de aandacht.
Ik durf de dag en de nacht al wel eens om te wisselen, maar wat
een vrolijke bende daar op Merel 4, zij houden mij wel wakker
overdag: zowel mijn medebewoners als de opvoedsters kunnen
al eens lawaai maken. Ik vind dat wel fijn. De andere bewoners
praten en lachen al regelmatig tegen me, ik voel me al helemaal
opgenomen in de groep. Ik weet zeker dat ik hier op Merel 4 een
fijne tijd tegemoet ga.
Lieve groetjes,
Valerie
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Afscheid van

Loubna
Lieve prinses van Duizend-en-een-nacht.
Je heengaan kwam heel onverwacht.
We zijn nog steeds van de schok aan het
bekomen
Maar hopen vooral voor jou op mooie dromen.
Dat je ergens bent waar Aladin met zijn
wonderlamp
Al je wensen kent
Waar de Efteling zich steeds voor je ogen
afspeelt
Zo vaak dat je denkt dat je het verbeeldt
Waar je lach altijd weer klinkt
En je snoet van de zon blinkt
Waar je weer echt kan spelen
Waar wonden direct helen
Lieve meid, sweet 16 ,
Je werd door iedereen graag gezien
Een wolk van liefde hing om je heen
vanwege je ouders, team, medebewoners,
kortom
Je was niet alleen
Van Afrika tot in Amerika
Van op de Himalaya
Tot in de woestijn
Je zal voor altijd in ieders hart zijn.

17 oktober: KAMIL,
zoontje van Ann Stoffels (teamleider verblijf) en
Güner Kiliç

Getrouwd
25 september: Felix Koroma (begeleider/opvoeder)
en Nihayla Cosster

Overleden
15 september: Staf Thijs,
schoonvader van Dorien Vets
(begeleidster/opvoedster)
21 september: Thomas Verijke,
vader van Jan Verijke (Schildpad 5)
22 september: Loubna El Bouayadi
(Rozendries 2)
23 oktober: Rosa Moonen,
schoonmoeder van Ria Beyens
(medewerkster keuken)

Pensioen
Op 17 oktober ging Leen Baeyens (medewerkster
verpleging) op pensioen
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!
In dagcentrum ’t Margrietje verwelkomen we Tom als nieuwe cliënt RTH.
Quinten kwam voor de eerste keer logeren op Bosheuvel 2.
Hendrik logeerde een weekend op Klaverveld 4.
Bruno komt tweewekelijks een weekend logeren op de Boskapelstraat.
Levi logeerde op Rozendries 1.
Luc kwam in dagopvang op Merel 1.
Leven in Het GielsBos
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AGENDA
12 JANUARI
NIEUWJAARSRECEPTIE VZW HET GIELSBOS IN HET
ONTMOETINGSCENTRUM

9 FEBRUARI
CARNAVALBAL IN HET ONTMOETINGSCENTRUM

7 MAART
VRIJWILLIGERSFEEST IN HET ONTMOETINGSCENTRUM

29 MAART
PAASFEEST IN DE SPORTHAL

31 MEI
FEEST! OPENING GRASLAND EN 40 JAAR HET GIELSBOS

Op 12 oktober maakten we dankbaar gebruik van de
Spiegeltent in Tielen om zowel in de namiddag als ’s avonds
een bijzonder gezellig samenzijn te organiseren.

Er werd gesmuld, er werd gedanst, de afwezigen hadden ongelijk

