GielsBos!
HET LEVEN IN HET GIELSBOS

HET JAAR
VAN DE
JUBILEA

DE MEERWAARDE VAN
LOGEES VOOR IEDEREEN

V.U. Pol Vanden Weygaert – Vosselaarseweg 1 – 2275 Gierle

TERUG NAAR SCHOOL
ZO VEEL NIEUWE
GEZICHTEN!

Herfst-editie 2018

VERSCHIJNT DRIEMAANDELIJKS
JAARGANG 9
JULI - AUGUSTUS - SEPTEMBER 2018
P109295

NR.3

Inhoudstafel
Herfst-editie 2018

5

12

Dag lezer,

5

Blij je terug te zien na een lange, hete zomer!
We hebben je ondertussen heel wat te vertellen en te
tonen, bladzijden vol.

18

10

JUBILEA
6
7

25 JAAR DAGCENTRUM
‘T MARGRIETJE
dubbelinterview met 2 iconen

8
9

AL 10 JAAR SALAMANDER
Een hele week feest

10
12
13

20
21

15 JAAR WONEN IN TIELEN
10 JAAR BERTHOUTSTRAAT

OVER LOGEREN, AFSPRAKEN EN
PUNTEN

21

CULTUUR VOOR JOU EN MIJ

HET GIELSBOS 1999-2008

23

’t MARGRIETJE MAAKT ZICH KLAAR
VOOR HET NAJAAR

24
25

WELKOM
Zó veel nieuwe gezichten!

25
27

AFSCHEID

LEVEN IN HET GIELSBOS
11

2.

EEN COLLEGA VERTELT
Ik zat niet te wachten op
verandering

14
15

OVER REUZEN EN REUZINNEN

15
16

1+1=3
Onderwijs aan huis

19

KLAAR OOR DE START?
Selien trekt als eerste in het
trainingsappartement in
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‘Jubilea’ zijn als groot thema aan de orde, initiatieven
die al heel wat jaren op de teller hebben staan. Dat het
GielsBos 40 jaar bestaat wist je al. Het ‘dagcentrum’
in Tielen viert zijn 25-jarig bestaan en het tehuis in
datzelfde Tielen werkt 15 jaar, we kennen ze nog altijd als
‘t Margrietje’. Om bij onze ‘externe woningen’ te blijven: in
de Salamanderstraat in Beerse leven en werken we ook
al 10 jaar.
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Wat een onvergetelijke zomer!

We hebben het over enkele nieuwere initiatieven
zoals het trainingsappartement dat opstart en het
onderwijs aan huis dat loopt als een trein. Artusa is het
samenwerkingsverband dat we hebben opgestart met
11 voorzieningen om nog meer te kunnen inspelen op
vragen uit onze regio.
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KORTE
IN
‘T KORT
BERICHTEN

De Gielse schijters
donderdag
15 november 2018

De inwoners van Gierle hebben als bijnaam ‘De Gielse
schijters’. Om dit fenomeen in de verf te zetten
werd er een oproep gelanceerd om wc’s te ‘pimpen’
en die dan tentoon te stellen op het pleintje aan de
kerk tijdens het jaarlijkse volksfeest. Vos 4 heeft zijn
steentje bijgedragen en een wc opgesmukt als koekie
monster. Het resultaat mag gezien worden en werd
door velen bewonderd.

13.30u tot 16.30u
Het GielsBos
Gierle

Autisme en

eetproblemen
VOOR DE VIERDE KEER OP RIJ ORGANISEERT HET
GIELSBOS EEN NAMIDDAGSYMPOSIUM ROND
AUTISME, DITMAAL OVER EETPROBLEMEN BIJ
PERSONEN MET AUTISME.

Eten is voor de meeste mensen heel vanzelfsprekend.
We doen het verschillende keren per dag zonder erbij
na te denken. Bovendien genieten we er vaak ook van.
Voor sommige mensen met autisme ligt dat helemaal
anders. Eten blijkt voor hen vaak een ware opdracht,
een parcours bezaaid met struikelblokken en andere
hindernissen die ze moeten overwinnen. Thomas
Fondelli zal ons een kader aanreiken dat inzicht
probeert te bieden in hoe eetproblemen ontstaan bij
mensen met autisme en waarom deze problemen
zo hardnekkig zijn. De focus ligt daarbij vooral op
mensen met autisme die te weinig of nauwelijks
gevarieerd eten. Daarna zal hij ons tal van handvatten
aanreiken om mensen met autisme te ondersteunen
in het leren eten.

www.het-gielsbos.be/symposium-autisme-2018-eetproblemen

Meer info en
inschrijven

Spoorfietsen

met de vrijwilligers van Vos 4
EEN DAG VOL PLEZIER … ZO ZULLEN WE ONS HET
SPOORFIETSEN MET VOS 4 BLIJVEN HERINNEREN!

ArTuSa staat voor Arrondissement Turnhout
Samenwerking, en is de noemer voor een
samenwerkingsverband tussen 11 voorzieningen
die zich richten op ondersteuning van personen
met een beperking. Het GielsBos maakt trots
deel uit van dit samenwerkingsverband.
Op 23 oktober gaan de voorzieningen met elkaar
in ontmoeting: in totaal 200 medewerkers van
deze 11 verscheidene organisaties zullen met elkaar
in gesprek en overleg gaan.
Je leest
meer over
ArTuSa op
p. 22.
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Die dag zal ArTuSa ook haar website lanceren. Vanaf
dan kan je een kijkje gaan nemen op www.artusa.be.

Een hele belevenis waarbij we onderweg ook op tijd
een liedje uit volle borst zongen. Na vijf kilometer
konden we even uitblazen (de fietsers dan toch!)
en afstappen aan café ‘Perron Noord’ in Brasschaat.
Goed weer en gezellige mensen, dat is altijd een
supercombinatie. ‘Alles op en iedereen naar het
toilet geweest!?’ ‘Dan vertrekken we weer met onze
fietsen naar Kapellen!

‘s Morgens in de woning was iedereen druk bezig
zich klaar te maken. Piet was in zijn nopjes want ’s
middags zouden we ook zijn verjaardag vieren. Eerst
reden we met de busjes naar eetcafé ‘Point Final’ in
Kapellen. Daar trakteerde Piet ons op heerlijke frietjes
of spaghetti. De sfeer zat al goed… Lang zal hij leven
in de gloria! Ieders buikje vol en we vertrokken naar
onze volgende bestemming: spoorfietsen in
Kapellen. Vos 4 keek vol verwachting naar de
twee groepsfietsen. Met de nodige hulp
geraakte ieder op z’n zitje. Sommige
sportievelingen wilden zeker een
trapje wagen in plaats van lekker
op een bankje te zitten. Zo
zagen we hoe intensief Bart,
Peter en Daniël wel konden
fietsen. En ondertussen
amuseerden wij ons reuze:
samen genieten van de
mooie landschappen, af en
toe afstappen om barelen
open te maken of zelfs de
spoorfietsen te keren op
een draaiplatform.

Dit was een reuze activiteit! Met blije gezichten zijn
we vertrokken, en met blije gezichten zijn we weer
aangekomen in Het GielsBos!

Vrijwilligers
Jan en Tine

Leven in Het GielsBos
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JUBILEA
HET LIJKT WEL HÉT JAAR VAN DE JUBILEA DIT JAAR. 40 KAARSJES VOOR HET GIELSBOS, 25 JAAR
OP DE TELLER VAN ’T MARGRIETJE, DE HUIZEN IN DE BERTHOUTSTRAAT BESTAAN AL 15 JAAR, EN
IN DE SALAMANDERSTRAAT KONDEN ZE NIET STOPPEN MET FEESTEN OMWILLE VAN HUN 10-JARIG
BESTAAN.
GELUKKIG WORDEN ONZE JUBILEA NOOIT SAAI, WANT ONZE REDACTEURS VONDEN OVERAL MOOIE
VERHALEN OM TE VERTELLEN…

25 jaar dagcentrum

’T MARGRIETJE
DUBBELINTERVIEW
MET 2 ICONEN VAN ‘T MARGRIETJE

Hoe is het ooit allemaal begonnen?

Paul:

Ik weet het nog heel goed: het was 1990.
Pierre Schreuders kaartte toen bij Walter Otten,
burgemeester van Kasterlee, aan dat er in Kasterlee
nog geen dagopvang bestond voor volwassenen
met een beperking. En daar kwam meer en meer
vraag naar. De schepencolleges en OCMW’s van
Kasterlee en Lille namen dit ter harte en de VZW
Gehandicaptenzorg Kasterlee-Lille werd opgericht.
De oprichtingsdatum was 15 augustus 1991. De VZW
stelde zich als doel “de opvang, begeleiding en
huisvesting van personen met een handicap enerzijds
en de integratie in de maatschappij anderzijds”. De
2 gemeenten zouden al de jaren die volgden steun
blijven bieden zodat ’t Margrietje heel wat betekende
voor de zorgvragers uit de regio.

MAGDA KOMT AL 25 JAAR NAAR ONS
DAGCENTRUM EN PAUL VERNELEN WAS
VAN 1995 TOT AAN ZIJN PENSIOEN IN 2015
DIRECTEUR. WE NODIGDEN HEN UIT VOOR
EEN DUBBELINTERVIEW.

Magda, herinner jij je nog de opstart van het
dagcentrum?

Wat zijn jullie leukste herinneringen?

Magda:

Magda:

Ja, toen leefden ons moe en onze va nog.
Ik was toen 38 jaar en hielp bij de zusters in MPI
Oosterlo waar ik na school was blijven ‘plakken’.
In ’t Margrietje waren Jan en ik de eersten. Dat was
nog in de Kerkstraat 3, hé Paul?

Paul: Klopt Magda! De opstart was op 15 december

1993 in een gerenoveerde onderwijzerswoning die
de VZW voor een vriendenprijs kon huren van de
gemeente. Eind februari 1994 was het dagcentrum al
volzet met 10 voltijdse deelnemers.

Toen ik een luchtballonvaart won op ’t
feest voor 10 jaar dagcentrum!

Paul:

We maakten in de beginjaren heel veel
fietstochten, soms met overnachting in de
jeugdherbergen van Zoersel en Westerlo en ook een
keer naar het fietseiland Texel.

Magda: Weet ge nog Paul, toen ik niet met de fiets
op de brug durfde?

Paul:

Ja, dat weet ik nog goed! En herinner jij je
nog de avondvullende toneelvoorstellingen?

Magda: Ja, dan kwam er veel volk kijken in de zaal.
Zijn er veel nieuwe gezichten gekomen tijdens die
25 jaren?

Paul:
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Ilse
Eykens

Er was niet veel verloop, niet bij onze
cliënten en ook niet bij de medewerkers. Onze
tevredenheidsscores waren altijd uitzonderlijk
hoog. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de
kleinschaligheid en de huiselijke sfeer die er tot op
de dag van vandaag nog heerst. ’t Margrietje heeft
de inclusie-gedachte steeds hoog in het vaandel
gedragen. Er zijn in de loop der jaren wel wat gasten
verhuisd, velen naar de huizen in Tielen of Lille, en
enkelen naar een andere voorziening.
Dagcentrum ‘t Margrietje bleef tot aan de start van
de Persoonsvolgende Financiering erkend voor 10
voltijdse deelnemers. In de loop der jaren werd het
mogelijk om ook deeltijds te komen waardoor we
meerdere mensen konden opvangen verspreid over
de week. We gingen ook constant in overtal omdat er
nog veel vraag was.

En ondertussen biedt het dagcentrum op
regelmatige basis opvang aan 15 cliënten.
Soms komt er ook wel eens iemand
stage
doen
vanuit
het
Buitengewoon
Onderwijs of bieden we vakantieopvang.
Jullie zijn ook in de loop der jaren enkele keren
verhuisd. Vertel eens …

Magda: Het langste waren we in de Kerkstraat 3.
Paul: Het dagcentrum verhuisde in 2008 voor het

eerst naar Heiend in Lille, naar de zusterswoning die
we voordien ook al van WZC Lindelo huurden voor
ons tehuis. Het was een grotere en lichtere woning
met een prachtige tuin. In 2010 verhuisden we tijdelijk
terug naar de Kerkstraat 3 om dan in 2012 onze intrek
te nemen in de huidige locatie, Kerkstraat 27 (voordien
feestzaal De Zalm). Daar werd flink geïnvesteerd
zodat het opnieuw vooruitgang betekende!

Magda:

We zijn al bijna 6 jaar hier. We kunnen te
voet naar de winkel en de bib. En hier hebben we ook
een grote keuken en leefruimte en een mooie tuin. En
vandaag zit ik met Paul in het zithoekje waar ik vaak
vertoef om rustig foto’s te kijken.
Bedankt Magda en Paul voor deze gezellige babbel
over de geschiedenis van ons dagcentrum!

Leven in Het GielsBos
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JUBILEA

SALAMANDERSTRAAT
10 jaar al!

Zaterdag stond namelijk ons groot feest op het
programma: barbecue, kubb-tornooi, saxofoonorkest
enz… Helaas liet het zonnetje ons die laatste feestdag in de steek, maar we hebben er toch met volle
teugen van genoten.

10 JAAR GELEDEN BEGONNEN BEWONERS EN
PERSONEEL AAN EEN NIEUW AVONTUUR IN DE
SALAMANDERSTRAAT. VOOR IEDEREEN TOCH
WEL EEN BEETJE SPANNEND! WE LEERDEN
ER VEEL NIEUWE MENSEN KENNEN. IN AL DIE
VOORBIJE JAREN DEELDEN WE VEEL PLEZIER.
DAAROM WAS HET FIJN OM SAMEN FEEST TE
VIEREN, EN OM GRONDIG TE ZIJN, FEESTTEN WE
EEN HELE WEEK DOOR!

Namens alle medewerkers en bewoners een dikke
DANKJEWEL aan iedereen die de voorbije jaren
zijn of haar steentje heeft bijgedragen om van ons
huis een thuis te maken!

Op maandag organiseerden we een grote
pannenkoekenbak voor iedereen die in Het GielsBos
werkt of woont! We verwelkomden bijna 200
smullers!

Op woensdag reden we met z’n allen naar de Beekse
Bergen. Dit alles was wonderlijk goed georganiseerd
door de mensen van Janssen Pharmaceutica (dank
jullie wel!!!), de Sus, en ook de zon was van de partij.

Dinsdag trokken we met enkelen naar het Doezelbos
in Monnikenheide. Een echte aanrader! Een andere
delegatie vertrok naar De Kaasboerin.

Donderdag vertrokken we met een aantal cliënten
om al vroeg te gaan ontbijten en nadien met een boot
te gaan varen in de haven van Antwerpen. Enkele
sportievelingen onder ons namen de fiets en gingen
happen en trappen in Beerse en omstreken.

Nadine
Van
Gestel

Vrijdag tenslotte was er tijd om bloemen te schikken
en wat uit te rusten, want onze feestweek was nog
niet gedaan!

8.
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JUBILEA

15 jaar

WONEN IN TIELEN
10 jaar BERTHOUTSTRAAT

Een collega vertelt:
Ik zat niet te wachten op

verandering,

ik ging er zelf naar op zoek.
Mensen zijn gewoontedieren , ze zijn
geneigd om te blijven bij wat ze kennen,
bij wat vertrouwd is. Het is dan ook
normaal dat verandering niet altijd zo
vanzelfsprekend is. Een nieuwe situatie
- ook al hebben we die zelf gekozen en
denken we dat die goed voor ons zal zijnroept angst, twijfels en onzekerheid op.
Toch heeft niet iedereen het moeilijk met
verandering. Terwijl de één het al vervelend
vindt als de koffiekopjes een andere plek in de
kast hebben gekregen, fietst de ander fluitend
doorheen een reorganisatie op het werk. Gerd behoort
tot de laatste groep. Zij heeft de laatste jaren op eigen
initiatief enkele keren een sprong in het diepe gewaagd.

De jubilea blijven maar
komen …
In oktober 2003 opende
het toenmalige ‘ ’t
Margrietje’ een eerste
huis voor 6 bewoners
in het gehucht ‘Hoek’. De
naam ‘De Hoeksteen’ was
toepasselijk, maar doofde
snel uit omdat we voor de
Tielenaren ’t Margrietje bleven.

Gerd, voor de mensen die jou niet kennen, kan je
ons even wat vertellen over jouw parcours bij Het
GielsBos?

Het tehuis opende 10 jaar na de opstart
van dagcentrum ’t Margrietje. Toenmalig
directeur Paul ijverde al lang voor een uitbreiding
naar wonen. Eerst moesten de gemaakte schulden
bij de opstart van het dagcentrum weggewerkt
worden. Het is alweer dankzij de steun
(overbruggingskredieten) van de gemeenten
Kasterlee en Lille dat we dit konden realiseren.

Na mijn stage op Schildpad 4 in 1983-84, deed ik examen
mee en kon ik het jaar nadien starten op Merel 1. Toen,
in ‘onze tijd’, werden we jaarlijks of tweejaarlijks
in de polyvalente ruimte samengeroepen om
personeelswissels door te voeren. Na een tijd kwam
de vraag of ik in een verzorgingsgroep wilde werken.
Ik wou dit wel proberen en uiteindelijk is het zo goed
meegevallen dat ik van 1992 tot 2015 als teamleider op
Langoor 1 (nu Rozendries 1) gestaan heb.

Diegenen die er van in het begin bij waren,
herinneren zich vast nog de ietwat hectische
opstart. We namen onze intrek in een gewoon huis in
een vriendelijke buurt. Heel huiselijk, maar met toch
wel wat praktische nadelen als woning voor personen
met een handicap. De leefgroep was klein en de
personeelsbezetting zeer krap. Gelukkig hadden we
een enthousiast team.
In 2005 kregen we de kans om te verhuizen naar
een ruimere woning op Heiend in Lille, de vroegere
zusterswoning die we huurden van RVT Lindelo. Net
zoals elke zustertje vroeger kreeg elke bewoner een
eigen kamer met sanitair. En onze leefgroep kon
uitbreiden van 6 naar 7 bewoners.
Ondertussen maakte de Raad van Bestuur plannen
voor een nieuwbouwwoning in de Berthoutstraat in
Tielen, een nieuwe verkaveling dicht bij de dorpskern.
We bouwden 2 huizen voor telkens 6 personen. In
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En toch, na 23 jaar, besliste je om naar een andere
doelgroep over te stappen! Wat gaf voor jou de
doorslag?

2008 verhuisden we en kwamen er 5 bewoners bij.
Vandaag zijn we met 13, want ook de logeerkamer is
in gebruik voor permanente opvang.
In 2010 breidde ’t Margrietje nogmaals uit met 12
plaatsen in Lille. Daarover meer bij hun 10-jarig
bestaan in 2020!
Ilse
Eykens

Na zoveel jaren als teamleider op dezelfde groep,
vroeg ik me wel eens af, ‘Hoe zou men dit doen op
een andere groep? Hoe zou het daar in zijn werk
gaan?’. Dus na lang nadenken ging ik naar coördinator
Agnes met de vraag of ik eens een wissel kon
doen, enkele maanden kon ‘proeven’ bij een andere
leefgroep. Een korte wissel was niet mogelijk, maar
er stond wel een vacature open voor een teamleider
in de Bisschopslaan. Ik heb heel lang getwijfeld, want
ja, ik was het natuurlijk gewoon in mijn vertrouwde
woning: je kent alles en iedereen, je weet dat je
team goed werkt… Uiteindelijk heb ik op de laatste
minuut beslist! Ik wilde eens iets nieuws, een nieuwe
uitdaging! Na enkele jaren in de Bisschopslaan
ben ik ondertussen nogmaals verhuisd, naar de
Berthoutstraat in Tielen.

Je veranderde niet alleen van werkplek, je
besloot onlangs ook om functie te veranderen:
van teamleider naar opvoedster. Een stapje terug
zouden velen zeggen, maar is dat in jouw ogen ook
zo?
Helemaal niet! Dit was helemaal geen snelle of
makkelijke beslissing. Maar als ik het nu bekijk, had ik
dit al eerder moeten doen. Ik miste het omgaan met
bewoners, had vaak het gevoel dat ik meer bezig was
met gesprekken, vergaderingen, enz… Nu ik terug
aan de slag ben als opvoedster, heb ik meer tijd voor
activiteiten en quality-time met de bewoners.
Als je nu terugblikt op de voorbije jaren, ben je dan
blij met de keuzes die je hebt gemaakt?
Zeker en vast! Ik zou het iedereen aanraden. Het
was zeker niet altijd makkelijk: andere bewoners en
werkgewoontes, andere werkuren… Maar ik merkte
bij mezelf dat ik terug enthousiaster was. Je krijgt
ook heel andere inzichten mee door met andere
mensen samen te werken, leert heel wat nieuwe
dingen. Ik kreeg terug de uitdaging in m’n job, die
ik na zoveel jaren hetzelfde doen wat miste. Ik ben
destijds met veel hartzeer vertrokken op Rozendries
1, maar voor mij is dit een goede beslissing geweest!
Dank je wel voor je enthousiasme, Gerd!
Sandra
Dom
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40 JAAR HET GIELSBOS: DEEL 3
2007 De naam van de Stichting
verandert in ‘vzw Gouverneur Kinsbergen
Gehandicaptenzorg Provincie Antwerpen’.

Het GielsBos

1999 - 2008
Dit jaar viert Het
GielsBos haar 40-jarig
jubileum
In iedere editie van GielsBos!
blikken we dit jaar terug op één
decennium Het GielsBos.

1999

Onze terreinbewaker (inclusief hond en
geweer) gaat met pensioen. De bewaking wordt
overgedragen aan Group 4 Securitas. De wilde
konijnen halen opgelucht adem.

1999

Introductie van PTV-technieken (persoonsen teamgerichte veiligheidstechnieken)
die
bewoners én personeel meer veiligheid bieden
wanneer een bewoner zelfcontrole verliest. Het
GielsBos ontwikkelt hiervan een eigen versie: de
MARS-technieken.

1999

Voor het 9e maar laatste jaar op rij organiseert
de personeelsvereniging in juli en augustus een
vakantieopvang voor kinderen van het personeel in
de Bijenkorf.

2000

Onze boerderij (Hoeve Het Grotenhout) gaat
het nieuwe millennium in met 32 runderen, 33 varkens,
14 schapen, 2 paarden, 3 geiten en 60 legkippen. Onze
grootkeuken verwerkt 4.946 kg varkensvlees, 2.831 kg
rundvlees, 17.035 liter melk en 9.770 eieren.

2000

Op 1 mei start job coaching: via de methodiek
van ‘supported employment’ krijgen bewoners de
kans om eenvoudige taken op te nemen bij reguliere
werkgevers, zoals een rusthuis, een school, een café,
een manège, ...

2000

De oudervereniging van Het GielsBos bestaat
20 jaar. Reeds lang voor de oprichting van een
gebruikersraad bij wet verplicht werd,
was deze oudervereniging
een zeer actief medium
voor inspraak van
ouders in het

beleid van de organisatie: ouders als partners in de
zorg.

2001

Alle leefgroepen beschikken nu over een
personal computer, verbonden met het interne
netwerk. In samenwerking met de VDAB worden
computeropleidingen georganiseerd. En onze
werkgroep micro-electronica, opgericht in 1987,
zorgt ervoor dat deze computers ook educatief
kunnen ingezet worden voor onze bewoners. Met de
installatie van een gemeenschappelijke mailserver
kunnen alle personeelsleden nu met de mail bereikt
worden. Ook wordt de eerste versie van de KIOSK,
ons intranet, gelanceerd.

2001

Prins Filip en prinses Mathilde brengen een
bezoek aan Het GielsBos.

2001

De GielsBoskrant, die reeds bestond
sinds 1980, was oorspronkelijk bedoeld als een
informatieblad voor ouders en medewerkers van Het
GielsBos. Het laatste nummer van de GielsBoskrant
verscheen in december 2000. In februari 2001 rolde
het eerste nummer van ‘De Kr@nt’ van de pers, een
nieuw informatieblad van de Stichting Gouverneur
Kinsbergen, gericht op zowel Het GielsBos als het
Gouverneur Kinsbergencentrum te Wilrijk.

2001

Een grootschalig woonwensenonderzoek
levert volgende voorkeuren op: 72% kiest voor wonen
op de campus, 13% kiest voor wonen in het dorp, 15%
wacht af.

2002

Het GielsBos zet zich mee in voor het
wegwerken van de wachtlijsten door een tijdelijke
noodwoning te plaatsen aan de Bijenkorf voor
9 bewoners, en door tijdelijk op een aantal
woningen een 11e bewoner te laten wonen.

2002
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2007

AAN DE MEET VAN
DE ROLSTOELKOERS

2003

Het kwaliteitsdecreet stelt dat iedere
voorziening vanaf 1 januari moet beschikken over een
kwaliteitshandboek waarin aanbod, beleid, processen
en procedures staan beschreven. In mei werd dit
grondig geaudit door de zorginspectie.

2003

De vzw lanceert zijn eerste eigen website om
zijn werking beter bekend te maken.

2003

Het GielsBos maakt een moeilijke periode
door: bestuur, directie en medewerkers zitten
niet op dezelfde lijn mbt de interne reorganisatie.
Het directieteam wordt ontbonden en Rik Van
Looy, administratief directeur, neemt tijdelijk
de eindverantwoordelijkheid op zich in overleg
met een interim-beleidsteam (de voorloper van
het coördinatieteam dat medio 2004 start). Op
1 september 2003 komt Piet De Roeck in dienst
als algemeen directeur. Visie, masterplan en
reorganisatie worden bijgestuurd.

2007
Aan de ingang verrijst het nachtlokaal.
Vanaf 3 januari is het elektronisch akoestisch
nachttoezicht (‘uitluisteren’) een feit. De wakende
nachtdienst, één per paviljoen, wordt vervangen
door een vaste nachtploeg.
2007

Op 9 januari verhuizen 12 bewoners naar de
nieuwe ‘Ankerwoningen’, bedoeld voor bewoners die
het erg moeilijk hebben met zichzelf of hun omgeving,
wat vaak tot uiting komt in ernstig probleemgedrag
(huidige Klaverveld 1 en 2).

2008

Op 29 januari verhuizen de bewoners van
het huurhuis in de Kempenlaan naar woning 3 van
de Salamanderstraat. Woningen 1 en 2 worden in
april en mei in gebruik genomen door bewoners die
verhuizen van de campus.

2008

Op 20 september vieren we onder een
warme zon en stralende hemel ons 30-jarig bestaan.
Het GielsBos telt 287 residentiële bewoners, 425 vaste
personeelsleden, 124 interimarissen, 125 vrijwilligers,
80 stagiairs, en 6 jongeren uit het project deeltijds
werken / deeltijds leren. Van de 425
vaste personeelsleden werkt 49%
deeltijds, is 85% een vrouw, en is
de gemiddelde leeftijd 41 jaar.

2004

Twaalf bewoners verhuizen naar de
gerenoveerde woningen in de Bisschopslaan 53-55 in
Beerse.

2005

De Stichting Gouverneur Kinsbergen
Gehandicaptenzorg Provincie Antwerpen wordt
opgesplitst in 2 autonome organisaties, elk met een
eigen directie: het Gouverneur Kinsbergencentrum
te Wilrijk, en Het GielsBos.

2006
Luc
Vanherck
Stafmedewerker

2005

Peter Otten en Co, bewoners van Het
GielsBos, nemen deel aan het Europees Songfestival
voor Personen met een Verstandelijke Handicap in
Graz, Oostenrijk, en leveren er een
puike prestatie met het lied
‘Maak muziek uit je hart’.

CURT WAS DE STER
VAN EGEL
Bron: jaarverslagen van de vzw.

PAT EN LUDO OP
DE SINKSENFOOR

2007

2004
VUURWANDELING
Leven in Het GielsBos
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Over

reuzen
en reuzinnen

Guy
Bruyninckx

Je hebt het misschien niet gezien, of misschien juist
wel? Aan het begin van deze warme, lange zomer
verscheen er een heel erg mooi verhaaltje in De
Standaard Magazine. Een klein stripverhaaltje dat
helemaal uit het leven gegrepen was. Vandaag lees
je dat helemaal opnieuw op het middenblad van deze
GielsBos!.

De namen zijn veranderd, voor de privacy, maar
de personages zijn écht. Mensen uit Het GielsBos
met een groot hart en een groot engagement voor
mekaar en voor iedereen. Hopelijk raakt het jou ook,
de schoonheid zit helemaal van binnen.

Zo zien we hier regelmatig de prachtigste dingen
gebeuren, grote en kleine, met veel reuzen en veel
reuzinnen. En dat willen we graag delen. Met een heel
dikke merci en dankuwel aan Nathalie Carpentier en
De Standaard om ons hiervoor de toestemming te
geven.

Onderwijs aan huis in Het GielsBos:

1+1=3!

“WAT VLIEGT DE VAKANTIE TOCH SNEL VOORBIJ!”, HOOR JE AAN DE ENE KANT.
“TIJD DAT DE SCHOOL WEER START!”, VOLGENS DE ANDERE…
FEIT IS DAT HET NIEUWE SCHOOLJAAR ZICH SOWIESO AANDIENT, ÉN DAARMEE OOK HET TWEEDE JAAR
WAARIN WE MOGEN SAMENWERKEN MET ENKELE LEERKRACHTEN BINNEN ONDERWIJS AAN HUIS.
PERMANENT ONDERWIJS AAN HUIS IS EEN MANIER VAN ‘SCHOOLGAAN’ VOOR KINDEREN EN JONGEREN DIE
OMWILLE VAN HUN BEPERKING NIET ÉCHT NAAR SCHOOL KUNNEN. DEZE JONGEREN KRIJGEN ONDERWIJS
OP MAAT, IN EN ROND DE WONING, TIJDENS 4 INDIVIDUELE LESUREN PER WEEK.

‘Al doende leert men’, dat mochten vorig schooljaar
15 minderjarige cliënten – leerlingen, moet ik zeggen
– aan den lijve ondervinden. Vier uiterst enthousiaste
leerkrachten gingen de uitdaging aan om hen nieuwe
boeiende bezigheden en ervaringen te bieden.
Van koken tot fietsen, van de boerderij tot de
snoezelruimte, van verhaaltjes tot voetbalmatchen, …
Het kon allemaal een plekje krijgen in het individuele
leertraject van elke leerling. Ook aan kennismaking
en ‘wennen’ werd tijd besteed, met mooie nieuwe
vriendschappen tot gevolg.
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‘Al doende leert men’, dat ervaren wij ook zelf. De
samenwerking De Brem en De 3Master liep van meet
af aan bijzonder goed, maar ‘hoe’ en ‘wat’ zijn vragen
die toch vooral onderweg beantwoord werden. De
leerkrachten kregen ruimte én vonden hun plekje
binnen de woonteams. Praktische problemen werden
met open blik aangepakt en we zagen mettertijd wat
’n mooie aanvulling de ‘lessen’ waren op het dagelijkse
leven van onze jongeren.

We integreerden de onderwijsdoelen in het
Individueel Ondersteuningsplan van de jonge
cliënten, en er ontstond een mooie kruisbestuiving
tussen
leerkrachten,
ouders,
woonen
activiteitenbegeleiders. Het was erg leuk om ideeën,
materiaal en tips uit te wisselen en zo onze blik op de
mogelijkheden van onze jongeren te verruimen.
In juni kwam de Onderwijsinspectie met veel
nieuwsgierigheid een kijkje nemen. Beide scholen
en wij kregen – net als al onze leerlingen – een goed
rapportje . Leerkrachten én collega’s kregen mooie
complimenten over de manier waarop we samen vorm
geven aan de levenskwaliteit van onze jongeren. We
zijn er ook best fier op dat de inspectie de regie die we
in Het GielsBos voerden erg apprecieerde. Natuurlijk
zijn de onderwijsuren een mooie aanvulling op de
bestaande activiteitenprogramma’s, maar ze bieden
ook echt een meerwaarde vanuit ‘onderwijsoogpunt’.
Nieuwe paden verkennen, nieuwe mogelijkheden
ontdekken, samen op weg.

Nóg meer kunnen we insteken op de onderlinge
samenwerking, waarbij onze jongere centraal staat
en ieder vanuit zijn expertise een zinvolle bijdrage
levert. Ook de betrokkenheid van ouders willen we
vergroten.
In schoolse termen houdt ’t geen steek, maar 1 + 1 is 3!
Dat hebben we afgelopen schooljaar ook geleerd. De
vakantie heeft ons intussen allemaal deugd gedaan…
en nu starten we opnieuw, met frisse moed en veel
goesting. Hier en daar een nieuw gezicht, zowel bij
leerkrachten als bij leerlingen, zoals dat in september
in elk klasje gaat. Laat ’t een prachtig, leerrijk en
boeiend schooljaar worden!

Hanne
Willemsen

Leven in Het GielsBos
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Klaar voor de start?
Wat voorafging … Na de verhuis van de kantoren van ‘t Margrietje naar Het GielsBos enkele jaren geleden, stond
de eerste verdieping van het vroegere dagcentrum in Tielen al een hele tijd leeg. Het idee om er woonruimte
van de maken voor iemand met een beperking werd verder uitgewerkt door onze collega Magd Van Dun,
samen met heel wat collega’s en externe partners. We kregen alle medewerking van de gemeente Kasterlee,
van wie we het pand huren.
Op 1 augustus nam Selien, samen met haar hond Bruce, als eerste bewoonster haar intrek in het appartement
dat ze naar eigen smaak inrichtte.

Truckrun
voor kinderen, editie 2018
WAT IS ‘TRUCKRUN VOOR KINDEREN’? OM TE
BEGINNEN IS HET AL 20 JAAR EEN BEGRIP IN
TURNHOUT EN OMSTREKEN. MEER NOG: HET IS EEN
GROOT (EN STEEDS GROEIEND) EVENEMENT! OP
VRIJDAG BEGINT HET SPEKTAKEL MET OPTREDENS
VAN BEKENDE ARTIESTEN. OP ZATERDAG IS ER DAN
EEN GROTE RONDRIT MET ONGELOFELIJK VEEL
TRUCKS WAAR KINDEREN EN OOK ONZE CLIËNTEN
DE KANS KRIJGEN OM EEN TOER MEE TE RIJDEN.
Dit jaar hing er voor Het GielsBos iets extra’s aan
vast: in ruil voor helpende handen zouden we, samen
met Muylenberg en de 3Master, een deel van de
opbrengst ontvangen.
Dus zochten en vonden we vrijwilligers om de enorme
tent op te zetten en af te breken, en om al de dorstigen
van drinken te voorzien tijdens de showavond en de
truckrun zelf. En er is veel gedronken want het was
warm, zeer warm. Bedankt voor jullie hulp!

Selien als eerste bewoner
in ons trainingsappartement

Ann
Vermeiren

We zagen dat de sfeer er goed inzat tijdens de
optredens (van Torsten, Willy Sommers, Yves
Segers, de Romeo’s, ... ). We konden niet naast de
glunderende gezichten kijken van al degenen die mee
mochten rijden in een grote truck en nadien nog een
goed gevulde zak met allerlei lekkers en leuks cadeau
kregen.
En het resultaat van de opbrengst mag er zijn:
sinds het begin van de zomer zoeft er een nieuwe
elektrische rolstoelfiets in Het GielsBos rond. Heel
wat cliënten hebben er al een tochtje met deze fiets
op zitten. Voor hen heerlijk genieten en voor de
begeleiding net iets minder puffen en zweten dankzij
de elektrische trapondersteuning.
Of hoe vele helpende handen en samenwerking
met mensen uit een heel ander
sector tot een mooi resultaat
kunnen leiden.

Selien, kan je jezelf even voorstellen?

Onze splinternieuwe elektrische rolstoelfiets!
Deze fiets staat ter beschikking in het fietsenatelier
en is dus ook voor iedereen eenvoudig te ontlenen.
Voortaan is het dus nog makkelijker om een
fietstochtje te maken met één van onze bewoners.
Je zet hen in de kuip vooraan aan de fiets, bevestigt
alle riemen, motor aan en starten maar!
Voordat de fiets in het atelier kwam te staan,
moest de batterij een keer leeg gefietst worden
en weer opgeladen. En aangezien Rozendries
1 de fiets gereserveerd had voor hun jaarlijkse
rolstoelfietskamp, kwam deze nieuwe aanwinst eerst
enkele weken bij ons op de groep te staan. Zowel
opvoedsters als het acti-team genoten samen met
bewoners van extra fietstochtjes! Fiets ingereden en
beentjes opgewarmd, helemaal klaar voor het kamp!
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Op 25 juni was het dan
zover: we vertrokken
met
Laurette,
Ludo,
Cindy en Kelly op de fiets
richting de Hoge Rielen.
Dit deden we met een grote
omweg natuurlijk, want met zo’n
elektrische fiets ga je heel wat vlotter
vooruit! We reden met gemak 25 kilometer per
dag, zonder krampen in de benen of vermoeide
spieren. Neem hier nog een aangenaam warm
weertje, enkele tussenstops op gezellige terrasjes en
lekker eten bij, en dan weet je zo dat onze 4 bewoners
op en top genoten hebben. De fietsvakantie is al
enkele jaren een vaste waarde op Rozendries
Sandra
1, maar met zo’n extra elektrische fiets erbij
Dom
gaat het toch nog eens zo vlot!

Ik ben 24 jaar en afkomstig van Zevendonk. Ik doe
vrijwilligerswerk in een kleuterschool en in Het
GielsBos. Monic is mijn jobcoach.
Hoe kwam je ertoe om je kandidaat te stellen?
Ik ging in oktober 2016 al naar de infoavond, want
ik voelde mij klaar voor een volgende stap in mijn
leven. Ons mama vond mij eigenlijk nog wat jong
! Het is goed dat het nog twee jaar geduurd heeft
alvorens alle aanpassingen in het appartement (o.a.
de badkamer) klaar waren. Zo kreeg mijn familie de
tijd om aan het idee te wennen.
Wat wil je graag bereiken?
Ik wil zo weinig mogelijk afhankelijk zijn van anderen.
Liefst wil ik na de trainingsperiode verhuizen naar
een gelijkvloers appartementje met een kleine tuin.

Wat zou je tijdens de training allemaal willen leren?
Het onderhouden van het appartement, de
wasmachine opzetten, koken, een weekplanning en
-menu opmaken enz. Er komt iemand van familiehulp
om mij te helpen poetsen. Ria en Linda van Het
GielsBos begeleiden mij o.a. bij het maken van mijn
planning. En ik krijg nog heel veel hulp van mijn
familie.
Selien, je weet duidelijk wat je wil en je bent een
doorzetter. We wensen je alle succes toe!
Ilse
Eykens
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Wat komt daar nog meer bij kijken?

Over logeren, afspraken en punten

1

De persoonsvolgende financiering zorgt er
voor dat we - om onze personeelsbezetting
op de verschillende woningen op peil
te houden – er moeten voor zorgen dat
onze kamers zo veel mogelijk gebruikt
worden. Nieuwe cliënten, ook logeerders,
brengen telkens wat extra punten en dus
personeelsmiddelen mee die naar de
woning gaan. Meer personeel betekent meer
tijd voor àlle cliënten, winst voor iedereen.

WE KRIJGEN HIER IN HET GIELSBOS ERG VEEL VRAGEN NAAR EN OVER ‘FLEXIBELE OPVANG VERBLIJF’, WANT
ZO HEET ‘LOGEREN’ VANDAAG. ENERZIJDS KRIJGEN WE VRAGEN VAN (EXTERNE) CLIËNTEN EN HUN FAMILIE
DIE OP ZOEK ZIJN NAAR DIE TIJDELIJKE OPVANG. ANDERZIJDS ROEPT DIT OOK VRAGEN OP BIJ FAMILIES
VAN ONZE CLIËNTEN DIE HIER (AL LANG) WONEN.
We gaan daar graag op in. Want ouders en familieleden hebben al vaker
deze warme maar dringende oproep ontvangen:
We vragen aan al onze ouders, familie,
vertegenwoordigers van onze residentiële
cliënten met de grootst mogelijk aandrang:
Laat ons alsjeblieft zo snel mogelijk, en uiterlijk
6 weken vooraf, weten wanneer je zoon/
dochter niet op de woning zal verblijven.
Waarom vragen we dat toch zo uitdrukkelijk?
Bij deze flexibele vorm van ondersteuning komt heel wat
praktische organisatie kijken, en er zijn vele aspecten aan
verbonden. We beginnen bij het begin: van waar komt de vraag
naar flexibele opvang of logeren?
De vragende partijen zijn mensen met een
beperking die (nog) geen budget of
opvang hebben maar ondertussen wel
grote nood hebben aan een stukje
ondersteuning. Voor sommigen
volstaat dat vandaag, voor
anderen is het echt in gespannen
afwachting van een ruimere,
definitieve oplossing. De vragen
weerspiegelen vaak een grote
nood aan ondersteuning vanuit
de familie, even ontlasten ook,
bv. door eens een eigen vakantie
te kunnen inplannen en lang vooraf
te kunnen boeken. Zo komt hun kind
ook eens in een andere omgeving, het
leert andere mensen en Het GielsBos
kennen. We mogen gerust zeggen dat
flexibele opvang ontzettend gewaardeerd
wordt door wie er gebruik kan van maken. Dat zie je
ook aan de foto’s.
Wat is daar voor nodig?
Om het eenvoudig te stellen: een bed/kamer in een groep die
1) geschikt is voor de logee en 2) op dat moment voldoende
begeleidende medewerkers aan het werk heeft.
Hoe doen we dat?
Op de nieuwe woonerven in Het GielsBos hebben we een
aantal kamers die specifiek voor flexibele opvang voorzien
zijn. Daarnaast gebruiken we, om aan de vragen te voldoen,
leegstaande kamers van cliënten die enkele dagen of
weken afwezig zijn (naar huis, met vakantie…) Om voldoende
medewerkers te voorzien worden de uurroosters van onze
mensen daarop tijdig aangepast.
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Personeelspunten.

2

Planning en uurroosters.

Om ervoor te zorgen dat voldoende begeleid(st)
ers aan het werk zijn op de momenten dat we
de meeste handen nodig hebben, moeten we
weten welke cliënten en logees zullen aanwezig
zijn. Natuurlijk willen onze medewerkers graag op tijd
weten wanneer ze moeten werken en zo weinig mogelijk
op het laatste nippertje opgeroepen worden. Hun
flexibiliteit is zo al erg groot. Die uurroosters moeten
tijdig klaar zijn, ook van uit de arbeidsreglementering.
Vandaar de 6 weken. Liefst vroeger: we krijgen bv. in
“Cultuur werkt. Toegankelijke cultuur nog beter!
januari al vragen of een cliënt in de zomervakantie
Cultuur is een recht voor ieder van ons. Voor
kan komen logeren.
mensen met een beperking, voor mensen zonder
3 Begeleidende afspraken.
beperking. Cultuur is van en voor iedereen. Als
uitlaatklep, als brug tussen mensen. Cultuur in al
Wanneer een cliënt enkele dagen komt logeren
zijn vormen en facetten. Mensen met een beperking
op de kamer van iemand die een tijdje niet op
hebben dezelfde passies, interesses en dromen
Het GielsBos is, zorgen we er zo goed mogelijk
als mensen zonder beperking. Ook op vlak van
voor dat persoonlijke spulletjes, bed, en de
cultuurbeleving.”
dingen die privacygevoelig zijn, beschermd
Dit citaat plukten we van de website Cultuur van de
worden.
Vlaamse overheid.
4 Wat bij overmacht?
Beste overheid, wij weten dit al jaren! Binnen Het
Wanneer een cliënt die niet op de woning zou
GielsBos,
en zeker bij extern wonen hebben wij al
zijn uiteindelijk toch terug moet komen, bv.
jaren
een
abonnement bij verschillende culturele
omwille van omstandigheden in de familie,
centra.
Met
de trouwe financiële steun van Janssen
dan zal Het GielsBos er alles aan doen om een
Pharmaceutica
kunnen wij onze cliënten ieder jaar
oplossing te vinden.
een mooi programma aanbieden waar zij ten volle van
genieten!
Je ziet, flexibele opvang en goede afspraken

Cultuur

voor jou en mij

Robbe bij
Rozendries 5:
wie wil zo’n
logé niet in huis?

Axelle komt
graag logeren bij
salamAnder 3.

Robbe is een
graag geziene gast
bij merel 2.

komen werkelijk iedereen ten goede.
Heb je nog vragen? Laat ze horen! En vooral:
praat zeker met de mensen van je woning, zoek
samen naar oplossingen bij problemen groot of
klein, dat werkt het best.

PS We hebben dit in juni besproken binnen
het
collectieve
overlegorgaan
met
onze
gebruikersvertegenwoordigers.
De
meesten
vinden het niet leuk de kamer te (moeten) delen,
dat is duidelijk. Maar zowel de noden van cliënten
en hun familie, als onze manier van werken, werden
met grote meerderheid erkend en in solidariteit
ondersteund.
Guy
Bruyninckx

En neen, wij hebben geen aangepaste voorstellingen
nodig. We selecteren de voorstellingen zorgvuldig.
Onze cliënten hebben, zoals hierboven aangehaald,
dezelfde passies, interesses en dromen als ieder
ander. Theatervoorstellingen draaien meestal om
zien, horen, be-leven. En dat kunnen onze cliënten
even goed als ieder ander, wie weet zelfs beter.
We zijn en blijven gemotiveerd om dit elk jaar
weer voor onze cliënten mogelijk maken. Omdat
het voor hen elke keer weer genieten is, een
verrijking van hun leven, en ook voor hen een
recht.
Met onze oprechte dank aan
Janssen Pharmaceutica!

Ilse
Verheyen

KUNNEN WE
MEER

GOED NIEUWS! HET GIELSBOS VERSTEVIGT ZIJN MOGELIJKHEDEN VOOR CLIËNTEN MET EEN BEPERKING
DOOR VERDER INTENSIEF SAMEN TE WERKEN IN DE REGIO. OM ALLE CLIËNTEN DIE DAT WILLEN ZO
GOED EN SNEL MOGELIJK TE HELPEN HEBBEN WE MET 11 ORGANISATIES GEHANDICAPTENZORG UIT HET
ARRONDISSEMENT TURNHOUT EEN SAMENWERKINGSVERBAND OPGESTART VOOR MENSEN MET EEN
BEPERKING. ARTUSA, ARRONDISSEMENT TURNHOUT SAMENWERKINGSVERBAND.

Het Dagcentrum in Tielen ging al enkele jaren af en toe een
samenwerking aan met versmarkt, traiteur en wijnhandelaar Van
Eccelpoel uit Herentals. Ondertussen is het een jaarlijkse gewoonte dat
onze cliënten en personeel de handen uit de mouwen steken. Samen
zorgden we er vorig jaar voor dat we meer dan 1000 cadeaupakketten
met wijn konden afleveren!

Dagcentrum 't Margrietje
maakt zich klaar voor het najaar!
Van Eccelpoel levert deze cadeaupakketten aan bedrijven, die ze op
hun beurt aanbieden aan personeel of klanten tijdens de feestdagen.
Eind oktober weten we meestal hoeveel pakketten er besteld zijn en in
november is het even alle hens aan dek om de klus te klaren.

Waarom?
De persoonsvolgende financiering (we kunnen er blijkbaar niet over zwijgen ). Iedereen krijgt, na een tijd(je)
het eigen budget om zelf te besteden. Eens je het hebt kies je in alle vrijheid waar en hoe je dit wilt besteden.
Eventueel eerst met rechtstreeks toegankelijke hulp.

Als een geoliede machine plooien we de kartonnen verpakkingen, witte
en rode wijnen worden aangedragen, documentatie over de wijnen
verpakken we er mee in, om dan tenslotte het pakket met de nodige
zorg te strikken en te voorzien van een sticker.

Maar om te kunnen kiezen moet je natuurlijk wel weten wat je kan krijgen voor je geld, waar en bij welke
organisatie, voor welke specifieke vragen en hoe lang je misschien moet wachten. Dat is niet altijd makkelijk
uit te vissen.

Zo vlogen er in 2017 er op een paar weken tijd 3000 flessen wijn, 1350
geschenkdozen en meer dan 2 kilometer lint door onze handen. Half
onze keuken stond toen vol paletten wijnen, dozen, afval… Maar wat een
voldoening wanneer het laatste cadeaupakket in de doos verdween!

Om mensen daarbij te helpen is het nodig dat we hen goed informeren én dat we uit meerdere hoeken bekijken
hoe een aanbod kan gedaan worden dat een echt antwoord biedt. En dat is nu net wat we met ARTUSA doen,
heel concreet, zo snel mogelijk en allemaal op vraag van de cliënt. Voor wie dat wenst bekijken we twee maal
per maand samen welke vragen er zijn, welke organisatie daar op kan inspelen enz… We proberen daarbij ook
meer en meer ons aanbod op mekaar af te stemmen zodat we meer vragen aankunnen. Dat klinkt nog vaag
maar we vertellen je er binnenkort zeker nog meer over.

Het is een heel fijn werk voor onze cliënten om aan mee te helpen
en het wordt ook heel erg geapprecieerd door de medewerkers van
Van Eccelpoel. Om ons te bedanken voor het harde werk, verrasten
de Sint en zwarte piet ons vorig jaar met een huisgemaakte traktatie.
Op verloren maandag mochten we heerlijke worstenbroden en
appelbollen smullen en ook met Pasen werden we weer verrast. Zo
blijven we nog een hele tijd nagenieten van onze fijne samenwerking!

Op 6 april van dit jaar hebben we onze samenwerking formeel ondertekend met 11 organisaties. Naast Het
GielsBos zijn dat Den Leeuweric (Turnhout), De Muylenberg (Turnhout), De As (Arendonk), ’t Zwart Goor
(Merksplas), Widar (Merksplas), Talander (Arendonk), ’t Volderke (Meerhout), Het EEPOS (Geel-Laakdal), Ter
Loke (Vosselaar) en Het Kasteel (Turnhout). Samen maken we een erg duidelijke keuze voor samenwerking (en
niet voor concurrentie. Om het hip te benoemen: 11 concullega’s!
Op dinsdag 23 oktober houden we een startevent voor
medewerkers uit de zorg, om samen te bekijken hoe we nog
beter kunnen inspelen op alle vragen uit de regio. We
gaan ons dan ook breder bekendmaken voor iedereen
die er gebruik van kan maken in onze regio.

Ans
Gevers

Van de wijn blijven wij af, maar toch willen we graag toasten op dit
inclusieve project! Proost!
Wil jij ook een samenwerking aan gaan met ons
Dagcentrum? Je kan met al je vragen terecht bij
Ans Gevers: ans.gevers@hetgielsbos.be.

Wil je er nu al meer van weten?
Neem gerust contact met Guy,
directeur cliëntenzorg, telefoontje of mail
(guy.bruyninckx@hetgielsbos.be).
Het loont de moeite.
Guy
Bruyninckx
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Zo veel nieuwe gezichten
Wat is er veel gebeurd de voorbije maanden!
Zo veel nieuwe gezichten, bijna te veel om op te noemen. Maar toch, in een notendop, deze mensen mochten
we de voorbije maanden verwelkomen:

-

Ayanleh verblijft nu deeltijds op Grasland 4.
Merel 5 verwelkomde Salim, Jordy, Shanti, Sander en Abdulkadir.
Matthias kwam op Merel 2 wonen.
Klaverveld 1 heette Mohamed welkom en Klaverveld 4 Bart Junior.

-

Gunther nam eerder dit jaar zijn intrek in Berthoutstraat 12.
Victor is het nieuwe gezicht bij Merel 2.
Ikram vrolijkt sinds dit voorjaar Rozendries 5 op.

Ellen,
Wie had gedacht dat we zo onverwachts afscheid
zouden moeten nemen van jou...
Ons zonnetje in huis, onze vrolijke noot!
Je was een sociaal persoontje dus je stond graag op
een centrale plek in de woning . Zo kon je alles goed in
de gaten houden. En indien nodig natuurlijk je mening
geven. Dan ging je vingertje gretig de lucht in en zei
je jouw ding.
Wat zal je nog vaak onze gedachten passeren als er
per ongeluk iets op de grond valt. Wat zullen we die,
vaak stille, schaterlachjes en giechels missen.

Die ogen van jou spraken ook boekdelen. Zeker als er
bezoek voor je kwam lichtten ze op. Je genoot dan
van de aandacht terwijl rondom jou de koffieklets
plaatsvond. Om nog maar te zwijgen hoe je oogjes
fonkelden als er eens een mannelijke stagiair zijn
intrede maakte op de groep. Voor ons puur plezier
om te zien hoe je daarvan genoot.
Wat je ook heel fijn vond, was jouw zus helpen met
haar knutselwerkjes voor school. Dan had je letterlijk
je handen vol! Maar je vond het geweldig dat je haar
op die manier kon helpen.
Er zijn zoveel dingen die we zullen missen aan jou
Ellen. Hoe je je ‘s morgens altijd eerst goed uitrekte
voor je ‘opstond’, hoe je genoot van een rugmassage
na een verwenbadje, jouw 101 verschillende snurkjes
waarvan we allemaal wisten wat ze wilde zeggen…
Wat zal het stilletjes zijn zonder jou...

salim
Rozendries
3

victor

sander

Ayanleh
matthias

ikram

mohamed
shanti
Begeleidingen
Het mobi-team heeft enkele
begeleidingen afgerond
en gaat 2 nieuwe cliënten
opstarten.
De jobcoachen nemen
eveneens 2 nieuwe
begeleidingen op.

Gunther

Tijdelijke opvang
We ontvingen 8 nieuwe logees: Fleur (Vos 3 en Klaverveld 1), Jasmine en Cherisa (Boskapelstraat), Zeno
(Rozendries 5), Robbe (Merel 2), Roland en Anne (beiden op Klaverveld 4), Henri (Bisschopslaan en Vos 4)
Er kwamen 7 nieuwe cliënten voor het eerst naar Het GielsBos voor dagopvang: in ’t Margrietje Kevin, op de
Bijenkorf Shelsey, Katrien D., Katrien V. en Kimberley, op de boerderij Arne, in de Berthoutstraat
Cheyenne.
We boden crisisopvang aan twee kinderen.
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jordy

bart junior
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Boudewijn

Lieve Willy,
We hadden je allemaal zo graag en binnen de
GielsBosmuren was je overal gekend. Jarenlang
deed je immers de posttoer. Overal bracht je
dagelijks getrouw de krant en met de pet en posttas, gekregen van Bernarda, zag je eruit als een echte
postbode. Met je “mmm”- en tussendoor ook felle
schreeuwgeluiden was je van ver hoorbaar.

Vele mensen zagen je graag
Dat voelde je aan hun strelingen en de vele knuffels
Dan werd je warm van binnen, lichtten je ogen op
En strooide gul in ’t rond met handkusjes

Stilaan werd je een dagje ouder: de zorg werd
intensiever en jouw wereldje steeds beperkter.
Er volgden goede en kwade dagen. En moeilijke
momenten hebben we heus wel gekend. Je kon onze
directe aanwezigheid niet altijd even goed verdragen,
vaak werd je liever met rust gelaten.

Maar die ene was voor jou speciaal
Die ene had het allemaal
Na jaren van zorg
Voor haar lieve broer
Gaf jij aan Mariosa, je lieve zus,
Een gouden sterrenstatus.
Het ging al een tijdje minder goed
Eten, drinken, slapen,
De jaren wogen, je was moe
Misschien was het genoeg?
Misschien was het dat, waarnaar je vroeg?
Boudewijn, we laten je nu gaan
Rustig en sereen
Met een snik, een hete traan
Maar vol liefde
Dwars door alles heen.

Merel
3

Woutertje,
Praten kon je niet, maar toch…

Hansje pansje kevertje klom eens op een heg
Zong met mooie liedjes alle zorgen weg
Nu is het stilletjes, zingen “ t is gedaan !”
Hansje is heel stilletjes van ons heen gegaan

Is het deze week busrit? Tijd voor een activiteit?
Feestje op de gang? Komt je papa of je mama je
halen? Fijn gehad aan zee? Duurde het wachten soms
wat lang?
Met picto’s en foto’s, gebaren en geluidjes kon je ons
heel goed vertellen wat je wou zeggen.
Die gesprekjes missen we nu al.

Grasland
4

We wisten al een tijdje dat je heel erg ziek was, maar
dat kon je aan jou niet zien.
Altijd actief, altijd lachen, steeds van alles vragen.
En plots is het helemaal stil. Gedaan met de klopjes
op het pictobord.
Gelukkig zijn er de vele mooie herinneringen aan al
de dingen die we samen hebben kunnen beleven. Dat
helpt om het allemaal een plaatsje te geven.

Hans
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Blij dat ik al die jaren je aandachtsbegeleider mocht
zijn.
Eddy
Grasland
4

De
voorbije
weken had je
steeds
meer
hulp nodig bij
de
maaltijden,
deed
je
meer
hazenslaapjes overdag
en werden de nachten
langer. Je verloor meer kracht
in je benen en het stappen ging steeds
moeizamer. Beetje bij beetje werden we er ons van
bewust dat het einde dichterbij kwam. En toch doet
definitief afscheid moeten nemen pijn. We zullen je
missen, Willy. Jou als persoon, jouw lieve lach als we
goeiemorgen kwamen zeggen, je enthousiaste “ja”
wanneer we vertelden dat er bezoek kwam, …

Toch merkten we dat je het nog naar je zin had; je
kon genieten van een glas cola, eten met veel smaak,
je was content met een wandeling op het domein. Je
beleefde onnoemelijk veel deugd aan de wekelijkse
contacten met Hilde en de vele bezoekjes van Jef,
Stan en Bernarda. Ook zij hebben tot de laatste dag
goed voor jou gezorgd!

Willy, graag willen wij jou een laatste keer een stevige
handdruk en een welgemeend schouderklopje
geven...

Geboren

Overleden

29 april - NATHAN, zoontje van Leen De Kort
(medewerkster actiteam) en Wouter Van den Broeck
29 april - LOTTE, dochtertje van Karen Eyskens
(medewerkster logopedie) en Peter Fleerackers
28 mei - ROSIE, dochtertje van Lars Baeyens
(medewerker kinesitherapie) en Lotte Sommen
9 juli - CEDRIC, zoontje van Dorien Hulselmans
(begeleidster/opvoedster) en Wim Adams
10 juli - LOWIE, zoontje van Marie Woestenborghs
(begeleidster/opvoedster) en Thomas Peeters
1 augustus - WITSE, zoontje van Liesbeth Jacobs
(begeleidster/opvoedster) en Bart Frijters
13 augustus - LOUIS, zoontje van Ine Opsomer
(tandarts) en Bram Boeckx

17 mei - Swa Turelinckx, schoonvader van Katleen
Verstraelen (begeleidster/ opvoedster)
13 juni - Hans Vermeerbergen (Grasland 4)
29 juni - Anna Koyen, schoonmoeder van Linda Van
Dun (begeleidster/opvoedster
5 juli - Maria Ceusters, moeder van Linda Van Dun
(begeleidster/opvoedster)
10 juli - Edmond Lemmens, schoonbroer van Es
Verelst (begeleidster/opvoedster)
17 juli - Simonne Vosters, moeder van Tin Vroom
(begeleidster/opvoedster)
29 juli - Charel Van Giel, vader van Anita Van Giel
(begeleidster/opvoedster)
1 augustus - Ellen Van den Langenbergh
(Rozendries 3)
2 augustus - Rik Pijnenborg, vader van Heidi
Pijnenborg (teamleider)
3 augustus - Albert (Bère) Verlinden, vader van
Marleen Verlinden (medewerkster actiteam)
7 augustus - Boudewijn Casaer (Merel 3)
23 augustus - Victor Wolput, vader van Annie
Wolput (huishoudhulp)
30 augustus - Jan Van den Bliek, echtgenoot van
Natalie Van Noten (huishoudhulp)
2 september - Willy Haest (Bosheuvel 1)
20 september - Wouter Schuermans (Grasland 4)

Getrouwd
12 mei: Romy Van Troy (teamleider) en Wim
Vermeiren
1 juni: Ellen Willems (begeleidster/opvoedster) en
Gwen Vanheusden
25 augustus: Katrien Van Deun
(onthaalmedewerkster) en Seppe Sas

Pensioen
1 september - Guido Joosten, coördinator
ondersteunende diensten – vervroegd pensioen
1 oktober - Lizette Meerts, huishoudhulp –
vervroegd pensioen

Rust zacht !

Bosheuvel
1
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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!

Het zat er stilaan aan te komen maar toch heb je ons
nog verrast met jouw plotse heengaan.

Een ronkende naam
Met koninklijke allure
Gezeten op een troon op wielen
Een milde glimlach om de mond
Het is een beeld in mijn hoofd gebeiteld
Als een kostbare gravure

27.

AGENDA
10 OKTOBER
Brunch voor de cliënten in het Ontmoetingscentrum

4 NOVEMBER

Vrije bos- en natuurloop t.v.v. de Werkgroep
Gehandicaptenzorg zonder Grenzen in Het GielsBos

13 DECEMBER

Kerstmarkt in het Ontmoetingscentrum

20 DECEMBER

Kerstfeest in de Sporthal

WAT EEN ONVERGETELIJKE ZOMER 2018!

