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Dag lezer,
We leven in hectische tijden, tijden van aanpassingen
en dan weer aanpassingen op die aanpassingen.
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Zo is het vandaag duidelijk dat voor al onze
‘transitiecliënten’ (en voor Het GielsBos in zijn geheel)
de komende 8 jaren continu zal ‘gesleuteld’ worden aan
hun persoonsvolgend budget. ‘Transitiecliënten’? Dat zijn
alle volwassen mensen die einde 2016 al ondersteuning
en zorg vonden in Het GielsBos en dat vandaag ook nog
krijgen. Zij kregen een persoonsvolgend budget, dat zal de
komende periode, jaar na jaar aangepast worden door het
VAPH. Samengeteld weten we dat dat voor Het GielsBos
een inlevering van 4 à 5 % van ons personeelskader
meebrengt. Daar word je niet meteen vrolijk van: cliënten
en hun familie niet, medewerkers al evenmin.
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Vragen en onzekerheid zijn ons deel. Daar moeten we
doorheen. Dat zal veel creativiteit naar oplossingen
vragen. En veel samenhorigheid.
12
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IZUMI GAAT OP WANDEL
Een zorghond vertelt

Maar daar zijn we goed in, in engagement en
verbondenheid én plezier in het leven zeker ook. Daar
zijn de verhalen en beelden in dit nummer alweer
geweldige illustraties van. Dat zal nooit verdwijnen.
We wensen iedereen meteen een schitterende
zomervakantie, enjoy!
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IN ’T KORT

Geocaching
Nieuws van het

Daarna was het mijn
beurt, als voorzitter van het
COO. In grote lijnen mocht ik
toelichting geven bij de adviezen
en goedkeuringen die het COO het
afgelopen jaar heeft gegeven. Niet altijd
makkelijk om bv. helder uit te leggen waarom
wij als ouders – in functie van de weekendbezetting
en de logeerfuncties - onze planning minstens 6
weken op voorhand moeten doorgeven.

Collectief Overlegorgaan
(COO)
Naar jaarlijkse gewoonte en conform ons
huishoudelijk reglement, ging op maandag 6 mei
2019 de informatievergadering van het COO door
in het Ontmoetingscentrum.
Zoals de traditie het wenst beet algemeen directeur
Pol Vanden Weygaert de spits af met het jaaroverzicht
van 2018. Er werd o.a. stilgestaan bij het
dubbel feest “Opening Grasland”
en “40 jaar Het GielsBos” met
het knallend optreden van
de Romeo’s. Maar ook
de griepepidemie en
de vele overlijdens
kregen bijzondere
aandacht.
Tevens
werd de impact
toegelicht van deze
spijtige verliezen op
de werking van Het
GielsBos.

Na de pauze brachten Guy Bruyninckx en Bruno
Stappaerts een stand van zaken omtrent het PVB.
We hadden gehoopt dat de vraagtekens van de
afgelopen jaren zouden beantwoord worden, maar
spijtig genoeg werden deze vervangen door nieuwe
vraagtekens. Deze vraagtekens hebben sowieso een
impact op zowel de transitiecliënten als de nieuwe
instromers, maar wat die zal zijn moet de toekomst
nog uitwijzen.
Ondanks de lagere opkomst dan andere jaren, was
het een leerrijke avond. We sloten de vergadering
gezellig af met een fijne receptie, aangeboden door
het COO.

Scheire
Weet je nog dat we iedereen per e-mail
opriepen om ideeën in te zenden voor het
TV-programma Team Scheire? We ontvingen
veel en goeie reacties! Daarna volgde enkele
weken van vrij intensief contact met Team
Scheire. Hun team specialisten stond voor de
moeilijke taak om een selectie te maken uit alle
ingezonden ideeën.
We hadden goede hoop, maar na een moeizame selectie uit de vele vragen die bij hen binnenstroomden heeft
Team Scheire helaas besloten om onze ideeën niet uit te voeren.
Toch aan ieder van jullie, een welgemeende DANKJEWEL.
Jullie ideeën zijn talrijk. Ze getuigen van enorm veel energie, creativiteit en inzichten in de dingen die het leven
van onze cliënten NOG fijner kunnen maken.
Onze innovatiescout Annelies blijft echter heel gedreven om deze ideeën levend te houden. Ongetwijfeld kent
dit verhaal dus nog een staartje. We houden je op de hoogte!
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GEOCACHING, HOE DOE JE DAT?

Alles start met het aanmaken van een profiel op
www.geocacheing.com/account/join. Hiervoor heb
je een pc of mobiele telefoon met internetaansluiting
nodig. Dit profiel is gratis.
Daarna kan je kiezen tussen 2 cruciale benodigdheden:
je kan een wandel-gps aankopen, of je kan de gratis
app downloaden op je smartphone. En dan ben je
vrijwel meteen klaar om te starten!
Eenmaal je de smaak te pakken hebt, kan je zelf
caches gaan maken en verstoppen. Meer informatie
en tips en tricks over het verstoppen van caches vind
je op de website www.geocachen.be.

Downlo
ad
de app

We zijn benieuwd
wie de verstopte
caches van Het
GielsBos
zal
vinden!

Veel succes en
geniet van de
uitdaging!
INE VAN DUN en
JOLIEN HEYLEN

Ook aan al onze
andere atleten: proficiat
met jullie Olympische
prestaties!

CHRIS KROLS
Voorzitter COO.

Team
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Geo wat? Geocaching is een soort schattenjacht
op basis van gps-coördinaten, waarbij raadsels of
zoektochten je leiden naar bijzondere plaatsen.
Bijzondere plaatsen dicht bij huis, of op verre
bestemmingen. Op die plaats is een ‘schat’ (ook wel
een ‘cache’ genoemd) verstopt die je moet vinden.
Geocachen is goed voor je gezondheid: je gaat
naar buiten, de natuur in, je bent in beweging en je
nieuwsgierigheid wordt geprikkeld!
Wist je dat er op het domein in Gierle ook Geocaches
verborgen liggen? Deze caches liggen verstopt op
prachtige plekjes, met respect voor de bewoners en
zijn geregistreerd op de website www.geocaching.
com.

Special
Olympics:
trotse ouders
De redactie ontving dit trotse mailtje:
‘Beste GielsBos!,
We willen jullie op de hoogte houden: Lief heeft
zilver gehaald op de 25m vrije slag, 4e plaats 50m
vrije slag én 5e plaats op de 25m rug!
Ze staat ook nog op de voorpagina van het
Special Olympics magazine (zie foto).
Het was een leuke ervaring.
Met vriendelijke groeten,
Frieda en Lief’
Leven in Het GielsBos
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BROERS

ZUSSEN,

een band voor het leven.
OPGROEIEN MET EEN BROER OF ZUS MET EEN BEPERKING. HET KENT ZO ZIJN
RIJKDOM EN ZIJN UITDAGINGEN. WE GINGEN OP ZOEK NAAR ZUSSEN EN BROERS
DIE HUN ERVARINGEN MET ONS WILLEN DELEN.

Gonda is mijn zusje <3
Al 45 jaar ben ik het kleine zusje van Gonda. Toen we erg jong waren, was dat letterlijk te nemen. Tijdens de
week verbleef Gonda in een MPI, in het weekend was ze thuis en deelden we speelgoed en aandacht. Mijn
ouders wilden niet dat de handicap van mijn zus ook een beperking zou betekenen voor mij. Ik was vaak in
haar gezellige gezelschap en getuige van haar eigenzinnige trekjes, maar ik werd nooit verplicht voor haar te
zorgen.
Toen Gonda in 1984 in Het GielsBos kon komen wonen, gaf dat onze ouders gemoedsrust dat ze ook in de
toekomst 7/7 de begeleiding en zorg zou krijgen die ze vanwege haar beperkingen nodig heeft.
Toen mama in 2011 stierf -papa overleed reeds eerder- troostte Gonda me met haar liefdevolle knuffels. Onze
innige zusjesband deed me echt deugd maar ik ervaarde meer dan ooit het gemis om zelf ook bij haar terecht
te kunnen voor advies, praktische hulp of een goed gesprek.
Ik werd haar bewindvoerder. De zakelijke en administratieve kant is voor mij geen moeite. Dat ik ook
verantwoordelijkheid draag over haar valt me wel eens zwaar en mijn reflex ‘wat zou mama hiermee doen…’
blijkt hardnekkig.
Beslissen in de plaats van je grote zus is nooit
evident maar maatregelen in het kader van
‘perspectief 2020’ baren mij soms zorgen.
Gonda wordt voortaan benaderd als
cliënt ipv bewoner. Zijzelf ervaart
geen meerwaarde… zij blijft immers
100% op anderen aangewezen en
beschouwt Salamander als haar
thuis. Ikzelf zie meer vragen
op mij afkomen en word plots
mantelzorger genoemd omdat
mijn zus soms bij mij logeert.
Ik gun haar het genieten van
dat samenzijn maar wil in
alle vrijheid kunnen kiezen
over mijn engagement,
rekening houdend met
persoonlijke draagkracht
en goedgevulde agenda’s.
Maar och, weet je wat het
allerbelangrijkste is :

Gonda is mijn zusje
en ik zie haar graag
Lieve C
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De zussen van
Inge: Chris en
Heidi vullen elkaar aan.
KUNNEN JULLIE ONS VERTELLEN HOE HET
SAMEN OPGROEIEN MET INGE VERLIEP?
Chris: Ik was zelf al 13 jaar toen ons Inge geboren
werd, mijn zus Heidi was toen nog maar amper een
jaar. Er ging heel veel aandacht naar ons Inge en als
tiener sta je hier natuurlijk al anders tegenover dan
als peuter. Het was dus voor ieder van ons een heel
andere ervaring. Inge is jaren thuis gebleven en ook
nadien was ze er in de weekends.
Als grote zus ging ik vaak op wandel met Inge. Als er
dan mensen boven haar buggy kwamen hangen en
dingen zeiden zoals ‘ocharme da meiske’, dan had ik
het hier toch wel moeilijk mee.
NA HET OVERLIJDEN VAN JULLIE OUDERS,
KWAM DE ZORG OP JULLIE SCHOUDERS
TERECHT. JULLIE ZIJN DAN OOK HEEL
BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR INGE. HADDEN
JULLIE OP VOORHAND BESPROKEN WAT ER VAN
JULLIE VERWACHT WERD?
Hoewel wij heel veel met Inge deden, waren onze
ouders hier vrij gesloten over. Pas toen onze va
merkte dat hij er niet lang meer ging zijn, heeft hij
ons gevraagd om goed voor ons Inge te zorgen.
Maar wat dat dan juist inhield, dat kwamen we pas
nadien te weten.

DAT ZAL NIET ALTIJD EVEN MAKKELIJK ZIJN.
HOE VERLOOPT HET ‘ZORGEN VOOR’ NU VOOR
JULLIE?
Heel afwisselend, er komt natuurlijk heel wat bij
kijken. En we willen hier ook heel betrokken in
zijn, omdat we ook echt een goede band met haar
hebben.
Gelukkig zijn we met z’n twee en kunnen we ook
op steun rekenen van Nic (man van Heidi) om de
financiële kant op zich te nemen en hebben we onze
tantekes die mee op bezoek komen. Ik ben eerder
emotioneel als het over ons Inge gaat, terwijl ons
Heidi eerder de rationele van ons twee is. Zij zal
bijvoorbeeld sneller op haar strepen staan als het
nodig is! En hoewel we er soms al wel eens anders
over denken, uiteindelijk is het belangrijkste dat
ons Inge gelukkig is en daar gaan we met z’n twee
helemaal voor, we vullen elkaar mooi aan!

Sandra
Dom en
Chris J.
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De tweeling van Het GielsBos

NICK EN TIM,
TWEELINGBROERS:
beiden verblijven in
Het GielsBos. Nick woont
op Klaverveld 1 en Tim
op Grasland 1. Ze verblijven
weliswaar op een andere
leefgroep, maar hun band is
onmiskenbaar. De broers kunnen elkaar niet missen,
ze zijn en blijven tenslotte familie.
Beide leefgroepen zorgen er voor dat Nick en Tim
elkaar geregeld bezoeken. Drie dagen in de week
komen de jongens samen. Op woensdag en vrijdag
gaat Tim op bezoek bij Nick op Klaverveld om samen
te gamen.
En op donderdag pikt Greet van de Bijenkorf hen
op om samen een activiteit te doen. Eerst naar
Grasland om Tim op te halen en dan samen naar
Klaverveld. Op Klaverveld aangekomen wil de
traditie dat ze eerst even samen op de Playstation
mogen. Dan trekken ze samen naar de Bijenkorf.

Onderweg babbelen de broers over hun week, hun
weekends en over nog belangrijkere zaken: hun
vorderingen op de Playstation. Aangekomen in de
Bijenkorf gaan ze aan de slag met hun handen, bv.
werken met klei. Nadien spelen ze samen nog een
spelletje, voornamelijk UNO. Dan valt het op, hoe
goed de broers kunnen samenspelen en hoe lief ze
wel zijn voor elkaar. Ze laten elkaar geregeld winnen
want de ene heeft niet graag dat hij veel meer wint
dan de andere.
Deze jongens maak je blij door samen te voetballen,
een film te kijken, te gaan bowlen, of bv. naar IKEA te
rijden om iets te drinken voor hun verjaardag.
Tim kent de Bijenkorf en de mensen die daar
aanwezig zijn goed, en loopt met zijn broer bij
iedereen langs om Nick voor te stellen. Als ze naar
de boerderij wandelen laat Nick dan weer heel goed
merken dat hij daar de mensen en de boerderij goed
kent.
Ze kijken beiden erg uit naar hun momentjes samen.

De band met een tweelingbroer, het moet
echt iets bijzonders zijn…

Ils De
Busser

Jef: graag
gezien gezicht
in dagopvang ’t
Margrietje, graag
geziene huisgenoot
van zijn zus en
schoonbroer.

Op een druilerige vrijdagnamiddag rijden Dorien
(ook cliënt bij ‘t Margrietje) en ik het erf op van de
boerderij van Maria en André. Maria en haar gezin
bieden al meer dan 18 jaar opvang aan Jef, de 11 jaar
jongere broer van Maria. Wij willen daar graag alles
over weten!
MARIA, WAS HET ZO GEPLAND DAT JEF BIJ U
ZOU KOMEN WONEN?
‘Eigenlijk niet, maar toen onze moeder op 88-jarige
leeftijd plots naar het ziekenhuis moest was het
vanzelfsprekend dat ik hem opving. Een week later
overleed ze, en Jef is bij ons gebleven.
Ik had als grote zus altijd een hechte band met onze
Jef. Ik heb hem leren lopen en ik wachtte ’s morgens
samen met hem in het bushokje op zijn schoolbus.’
HOE WAS HET VOOR JOUW GEZIN?
‘Mijn eigen kinderen waren net het huis uit toen onze
Jef bij ons kwam wonen, en onze vier kleinkinderen
hebben nooit anders geweten dan dat onze Jef hier
was. Het klikt heel goed. De kleinkinderen mochten
van hem a volonté snoep nemen als ik op de boerderij
werkte en hij schakelde hen in om zijn fruit te schillen.
Profiteren in twee richtingen dus!’
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Zo kennen Dorien en ik Jef ook, als een echte heer die
zich graag laat ‘soigneren’ door anderen. Hij komt niet
uit ‘zijne zetel’ als het niet echt nodig is ;-).
KAN JE DE ZORG VOOR JEF DELEN MET
ANDEREN?
Ja, hij ging al naar dagcentrum Borgerstein toen ons
moeder nog leefde. Omdat hun bustoer niet tot in
Vorselaar kwam, reed ik jarenlang twee keer per dag
naar de parking in Nijlen. Tot er een plaats vrij kwam
in dagcentrum ’t Margrietje… Sindsdien komt de bus
tot hier en onze Jef gaat er heel graag naartoe!
Jef is nu een weekje op vakantie samen met bewoners
van de woning in Lille en elk jaar gaan wij ook samen
op reis naar Lourdes.
Dorien en ik genoten van de vele anekdotes die Maria
vertelde en keerden terug met een warm gevoel. Jef
heeft hier een opperbeste thuis!
Dorien
en Ilse
Eykens

Leven in Het GielsBos
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DE SPEELOASE

Is stilzitten niet jouw ding en hou je van drama,
film kijken of dansen? Dan is deze oase iets voor
jou! Rode cinemastoelen, een beamer met grote
projectiewand, verkleedkledij, showverlichting en
een spiegelmuur… alle ingrediënten zijn aanwezig
om je creativiteit de vrij loop te laten gaan!
-

BACKSTAGE: Gebruik de verkleedkledij en
attributen om de acteur in jou naar boven te halen.

-

TONEEL: Kies zelf een speelscène en projecteer
deze op de muur.
- FILM: Waan je in een bioscoopzaal en bekijk film
op groot scherm.
- DANS: Zet de showverlichting aan, de
muziek luid en dans doorheen de ruimte.

Welkom in

Oase

EEN PRACHTIG PROJECT MET
BELEEFRUIMTES VOOR EEN
RUIME DOELGROEP.

De beleefoase

Bewegen (of bewogen worden) en
beleven staat in deze oase centraal.
Tactiele elementen werken hand in
hand met technologische snufjes.
Neem je tijd om alles uit te proberen
en alle materialen te ontdekken.

In vorige edities van dit magazine maakte je al kennis met onze Oase.
Onze cliënten en hun begeleiders grepen de voorbije weken dan
ook meteen hun kans om de vele mogelijkheden die oase te
bieden heeft te ontdekken. Ook familieleden, vrijwilligers,
externe voorzieningen,… kregen de gelegenheid om een
kijkje te komen nemen.

- SPEELBLOKKEN: Zachte blokken in
speelse vormen om mee te bouwen, op te
zitten, in te puzzelen…
-

Dankzij het werk van vele mensen is dit een geslaagd
project geworden! Daarom willen nog een keer iedereen die
zijn steentje heeft bijgedragen bedanken voor zijn inzet!
We stellen je de drie activiteitenruimtes voor. Elke ruimte heeft
een eigen karakter dat uitnodigt om op ontdekkingsreis te gaan.

- ZORGROBOT ZORA: Samen
met Zora zingen, dansen,
bewegen en spelletjes spelen…

De stille oase

Deze oase dompelt je onder in een sfeer van rust en ontspanning. Deze
sfeer wordt mee bepaald door de vier gezellige cocons. Kleine gezellige
hoekjes die ervoor zorgen dat de grote ruimte intiemer wordt, zeker
wanneer je een 1 op 1 begeleiding doet.
-

WATERBED: Heerlijk liggen op het waterbed terwijl er boven
jou vissen, vogels, wolken… geprojecteerd worden.

-

TRILVLOER: Muziek niet alleen horen, maar ook
voelen! Een echte totaalbeleving.

-

SCHOMMELSTOEL: Hou je meer van heen en
weer wiegen? Beweeg of laat je bewogen worden
in deze grote schommelstoel.

-

10.

KUSSENHOEK: Groot, klein, rond, vierkant… Alle
soorten kussens om heerlijk in weg te dromen.
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In deze oase is een
plafondlift voorzien
zodat het voor elke
cliënt mogelijk is om in
de cocons te genieten.

NEBULA MUUR: Interactieve
speelmuur met leuke spelletjes om
jong & oud te entertainen. Van
memory tot airhockey en van
dierengeluiden tot tekenmuur,…
voor elk wat wils.

- SPEELBALLEN EN –LINTEN: Via
plafondrails kan je spelmaterialen
in de ruimte schuiven. Gebruik je de
ene keer liever de ballen en de andere
keer liever de linten? Dat kan!

FOTO’S:
Inneke
Gebruers

- PACTIVE MOTION: In deze comfortabele zetel
moet je enkel zitten, de rest gebeurt vanzelf. Hij
beweegt volgens de beelden op het scherm en laat
personen met beperkte fysieke mogelijkheden
nieuwe ervaringen opdoen. Kan jij bv. niet op een
zadel zitten, maar zou je toch graag paardrijden,
dan is deze zetel zeker iets voor jou.

Leven in Het GielsBos
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OASE:

onze reporters op pad
Dit alles klinkt en ziet er dan allemaal wel heel
spectaculair uit, maar is dit dan effectief ook zo? Wie
anders dan onze eigen cliënten om dit aan de tand te
voelen. We stuurden enkele Merels op pad!

Test 1: MEREL 4 EN ACTI-TEAM
An en Ilse gingen op verkenning in de Beleefoase.
De
beleefoase
ontdekken
betekent
voor
An
nieuwsgierigheid, verrassing, plezier, samen nieuwe
ervaringen op doen, rondkijken, voelen, aanraken, … en
dit alles in nabijheid en volle individuele aandacht van
begeleider Ilse. Samen alles beleven en uitgedaagd worden
door de geluiden en beelden van de ballonnen die verschijnen
op de interactieve muur. Verwondering alom met als reactie
vol enthousiasme de muur bekloppen en betasten! Tenslotte
meegevoerd worden in de Pactive Motionzetel: kijken naar
een filmpje vanuit een relaxzetel die de bewegingen in het
beeld én het paardenritme letterlijk via de zetel probeert
over te brengen. Het is even wennen maar gelukkig is de
zetel stevig genoeg om alle enthousiaste bewegingen op
te vangen. Verwondering, stilzitten, lachen, schateren en
stevige bewegingen wisselen elkaar in snel tempo af!

Test 3: MEREL 5
Merel 5 mocht het ‘chill-gehalte’ van de
Stille Oase uittesten.
Jordy en Christophe zwierden meteen
de schoenen uit, zo hoort het dan ook
als je hier binnenkomt, en doken in het
waterbed. De kans lijkt dan ook groot
dat dit voor velen het favoriete plekje zal
worden. Met de visjes die geprojecteerd
worden op het plafond en de heerlijke
relaxmuziek op de achtergrond, gaat het
Zen-gehalte nog meer de hoogte in.
“Toch eens even testen hoe de schommelstoel
zit.” zei Jordy. Maar hij zakte er toch wat te
hard in onderuit… Dan maar op de kussens op
de grond. “Hier kan ik mij ook lekker in nestelen!”
riep hij.
En daarna,… Daarna werd het stil. Heel stil… Nu ja,
buiten nog wat gesnurk…

Test 2: MEREL 2
Onze delegatie zakte af naar de speeloase en de
beleefoase.
In de speeloase voelde onze Matthias zich meteen in
zijn element. Hij dook in de verkleedkast en gaf een klein
optreden aan de andere, volop geboeide, aanwezigen.
Op de achtergrond weerklonken de beats van Samson en
Gert en op het cinemascherm genoot de rest van het decor
van Star Wars. Een heus allegaartje, maar wat een vertier!
‘Hier gaan we nog veel gekke momenten doorbrengen,’
dachten wij zo.
Op naar de beleefoase dan. Hier is de trilzetel toch wel,
voor onze gasten althans, een echt fenomeen. De foto’s
van Luc en Zion spreken dan ook boekdelen. Zalig
genieten van een boottochtje, een motorritje of een
dansactiviteit. Door de bewegingen van de trilzetel
waaraan het beeld van het tv-scherm is gekoppeld,
lijkt het net alsof je dit allemaal echt meemaakt.
De VR-bril neemt je zelfs nog een stapje verder
mee in de beleving. Als je deze bril op zet, dan hoor
en zie je enkel nog virtuele geluiden en beelden. Je
waant je als het ware in een fictieve wereld. Iets waar
onze Matthias en Zion duidelijk pap van lusten. Een virtueel
zwaardgevecht houden of tripje door de diepe zee maken, ze
zijn er zot van.
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OASE STAAT TER BESCHIKKING VAN MENSEN MET
EEN BEPERKING, ZOWEL IN GROEP ALS INDIVIDUEEL.
WIL JE WETEN OF OOK JIJ VAN OASE KAN KOMEN
GENIETEN, NEEM DAN CONTACT MET ONS OP VIA
OASE@HETGIELSBOS.BE.
GROEPEN:
- 1 Oase naar keuze: € 25/u
- Combinatie van 3 Oases: € 65/u
(max. 10 personen per ruimte)
INDIVIDUEEL:
- 1 Oase naar keuze: € 5/u
- Begeleider mag gratis mee.
COMBINATIES MET WATERLELIE (BELEVINGSBAD EN
WELLNESS):
- 1 uur Oase naar keuze + 1 uur belevingsbad + 1 uur
Wellness = € 80
- 1 uur (heel) Oase + 1 uur belevingsbad + 1 uur wellness =
€ 120

Vragen?

Oase@hetgielsbos.be

Leven in Het GielsBos
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OASE – ook open
voor gebruikers
buiten
Het GielsBos!
Ik ben Els, ik ben 37 jaar, ik woon al bijna
10 jaar in De Maanwandelaars in Hoboken.
Iedere maand komen wij naar Het GielsBos
om te zwemmen en te genieten van
Waterlelie. En wij hebben nu ook Oase ontdekt.

Komen
eten!

Ik vond Oase heel mooi en licht. Er waren
verschillende kamers, en wij hebben er twee
uitgeprobeerd.

De tand des tijds heeft overal vat op, zo
ook op de keuken in de woning van de
Bijenkorf. Tijd voor vernieuwing en
opfrissing van deze ruimte! Want deze
keuken wordt veelvuldig gebruikt
voor kookactiviteiten van de
Bijenkorf.

Beleefoase

Hallo,
ik ben
Els,

Daar hebben we vanalles gedaan dat ik nog nooit gedaan
had. We speelden spelletjes op de muur: we moesten
heel snel op bollekes kloppen met onze handen. Die
bollen gingen dan precies kapot! De blauwe bollekes,
die moest ik pakken. Niet de rode, dat zijn de slechte.
Ik heb goeie punten gehaald in dat spel, en ik ben
nochtans geen rappe!
Dan mocht ik ook in een speciale zetel gaan zitten
en dan kwam er op het scherm voor mij een film
alsof ik op een paard zat. En ik was wel een beetje
verschoten, want die zetel bewoog mee! Ik vond het
een gekke ervaring. En een beetje plezant. Ik ben er
maar eventjes in blijven zitten want ja, ik was wel wat
verschoten.
Er was ook een speciale bril die je kon opzetten en dan
was het alsof je onder water bent, maar die heb ik zelf niet
geprobeerd, ik vond die zetel al zot genoeg.
We hebben ons ook nog geamuseerd met een kussengevecht.
Geen gewoon kussengevecht, maar speciale kussens in
speciale vormen die we dan terug in de muur moesten
gepuzzeld krijgen. Dat was echt een gevecht!

VOOR
TIJDENS

Nadat we eerst het ‘ideale plaatje’ hadden getekend
vanuit ons perspectief voor de cliënten, legden we
ons plan voor aan Filip van de technische dienst
om de praktische aspecten af te toetsen en het
vooropgestelde budget er op af te stemmen.

Stille Oase

Die andere kamer waar we geweest zijn, daar kan
ik niet veel over zeggen want daar ben ik in slaap
gevallen. Ik kan dus wel zeggen dat het er heel
rustig was. En mooi ook. Maar ze hebben
mij moeten wakker maken om nog
een wandeling te gaan maken
door het park van Het GielsBos.
Allez, alles was
Dat was ook heel mooi, om die
dus tof eigenlijk.
nieuwe huizen te zien. Maar ja,
die heb ik nu gezien dus dat
hoeft niet persé nog eens.
De mensen moeten het

maar gewoon komen doen,
om het zelf te testen.
Groetjes van Els!
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Woningaanpassingen en advies van hulpmiddelen zijn
nog altijd topics waar wij als ergotherapeuten met
plezier onze tanden in zetten om een zinvolle insteek
te doen. De collega’s ‘ergo’ hebben de koppen bij
elkaar gestoken om een keuken te ontwerpen waarin
cliënten zo zelfstandig en ergonomisch mogelijk
kunnen werken. Met dank aan de ontwerptalenten
van Greet en het advies van alle collega’s!

NA

Het uitbreken van de vorige keuken, het aanpassen
van de vloer, de elektriciteit vernieuwen, nieuwe
muurstukken zetten, vals plafond maken, kasten in
elkaar zetten, werkblad maken, schilderen en noem
maar op… heel wat handen kwamen te pas aan al
het breek- en bouwwerk.
Onder het motto ‘vele handen maken licht werk
en lekkere pizza’s maken een gezellig middag’,
kon een welgemeend bedankje aan alle helpers
niet ontbreken en maakten we er op dinsdag 4
juni een hele gezellige middag van!
Het kan niet genoeg gezegd:
bedankt iedereen voor alle hulp bij
dit projectje! We zijn heel blij onze
nieuwe keuken!

Ans
Gevers

Leven in Het GielsBos
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Als dieren konden
HET GIELSBOS

OP KAMP

praten...

IN DE BEEKSE BERGEN.

Amai zeg, wat een
rare wezens komen daar nu
aan. En die zijn precies van plan om
hier langer te blijven op de savanne.
Zie nu ne keer wat die allemaal binnen
sleuren aan valiezen en dozen.
Hopelijk zit daar ook wel wat
eten bij hé. Dan zijn ze welkom
hier zenne.

Die lijken zich
wel te amuseren he
maar nu vraag ik me wel af
wie er hier naar wie komt
zien.

Voilà nu weten we
het zeker. Wij wonen op de
savanne in de Beekse Bergen en
iemand heeft het verzonnen dat
hier nu iedereen op vakantie kan
komen bij ons.

En ja dus deze
week zijn Anneke, Peter,
Maarten, Michael, Zion, Gerrit
,Victor , Danny en Christa hier
een week op logement om dus
naar ons te komen kijken en
zich te amuseren.

Niels
Van Rooy

Zeg die komen wel
heel dichtbij nu moeten wij
nu niet wat oppassen en een paar
stappen achteruit zetten of is dat
de bedoeling als die in die jeep zitten
dat die tot bij ons komen. Ik vind
dat toch allemaal maar een rare
bedoening he .
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Kijk eens,
volgens mij hebben die
hier toch wel een geslaagde
week achter de rug. Ik hoop
dat ze volgend jaar zeker
terugkomen.

Leven in Het GielsBos
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Woef!

OP VRIJDAG 26 APRIL VERDEELDEN WE IN DE BERTHOUTSTRAAT IN TIELEN
1100 PIZZA’S EN PASTA’S. MAAR WAAROM EIGENLIJK?!
In de woning van de Berthoutstraat in Tielen hebben
we 2 onafgewerkte zolders. Omdat er geen brandtrap
was naar deze zolders, mochten we ze niet gebruiken.
En dus is er ook nooit een vloer in gelegd. Nu willen
onze mensen van de Berthoutstraat deze zolders
graag afwerken en inrichten zodat ze een plekje
hebben buiten de woonruimtes en slaapkamers
van de leefgroep, waar ze naar hartenlust kunnen
knutselen, spelletjes spelen en ook vergaderen.
Om hiervoor geld in het laatje te brengen, kwamen ze
op het idee van de Bella Italia Pizza- en pastaverkoop!
Daarvoor moest natuurlijk reclame gemaakt
worden en dus zijn de bewoners
zelf flyers in de bus gaan
steken van alle Tielenaren.
Een heel karwei, maar de
motivatie was groot.

Vrijdag 26 april was het dan zover.
1600 pizza’s en pasta’s werden geleverd in de
Berthoutstraat. Meteen zijn we er met een aantal
collega’s ingevlogen om de bestellingen klaar te
zetten. Onze service bestond er ook uit om de
bestellingen te leveren over het domein. Met een
bomvolle bus zijn we in de voormiddag vertrokken
om de pizza’s en pasta’s te verdelen. Hier en daar nog
een paar vergissingen rechtgezet, en zo kon iedereen
s’ middags al smikkelen van deze overheerlijke pizza’s
en pasta’s.
In totaal heeft deze actie ongeveer €3000 opgeleverd.
Hiermee is een goeie start voor de afwerking van de
zolder gemaakt.
Bedankt aan iedereen om ons te steunen. In de
toekomst gaan er nog zeker acties komen want we
zijn er nog niet!! Collega’s, houd hiervoor zeker jullie
mail in de gaten.
Leen De
Kort

Hallo Mensen,
Mijn naam is Izumi. Dat is Japans voor lente.
Ik ben een Akita en sinds een jaar ‘zorg’-hond bij Rozendries 2.
n. Op één van die tochten vertelde Marleen
Hoe het begon? Dagelijks ga ik op ontdekkingstocht door de bosse
de zorg. Ze vond dat ik daar geknipt voor
aan mijn baasje dat Het GielsBos wou starten met honden in
n allebei gelijk gekregen.
was en mijn baasje dacht dat ik het wel leuk zou vinden. Ze hebbe
belevenis. De meeste mensen kennen me
Om de twee weken gaan we wandelen met Dylan. Dat is een hele
een lieve aai en neemt me mee.
daar al. De kleine Briye komt meestal de deur opendoen, geeft me
mijn lage “Joehoew”. Een geluid speciaal
Bij het binnenkomen zeg ik iedereen gedag. Hiervoor gebruik ik
voor hen.
zien. Soms ga ik links of
Tijdens het wandelen loop ik voorop, zo kan Dylan mij goed
tot de orde. Dylan
rechts wat snuffelen in de struiken. Dan roept mijn baasje me
een deugniet,
ziet daar de humor van in en schatert het uit. Hij is ook een beetje
elingen en we
we begrijpen mekaar. We lachen samen wat af tijdens de wand
zingen.
om mij te
We komen regelmatig andere mensen tegen. Sommige stoppen
ik tof
aaien, een snoepje te geven of “Halloo Hondje” te zeggen. Dat vind
t Dylan
en gezellig. Als mijn baasje te lang blijft staan om te praten maak
haar wel duidelijk dat we verder moeten.
bakje fris
Na de wandeling krijg ik weer een knuffel van Bryce en een
‘hond’ op.
water. Ze hebben een mooi wit bakje, speciaal voor mij. Er staat
Rozendries 2 heeft een speciaal plekje in mijn hart.
Er staat ‘mens’ op.
Groetjes en een poot,
Izumi
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WIL JIJ OOK GRAAG
SAMEN MET JOUW HOND
HET VERSCHIL MAKEN IN HET GIELSBOS?

Dit najaar start er weer een nieuwe cursus
‘Wat vertelt mijn hond?’ Dat is de eerste stap,
waarna er nog enkele volgen.
Interesse?
Noteer dan alvast zaterdag 12 oktober van 9u30
tot 12u30 in je agenda, en laat ons weten dat je wil
deelnemen via vrijwilligerswerk@hetgielsbos.be.

Leven in Het GielsBos
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CRISIS!
Wat nu gedaan?
IN IEDER GEZIN GAAT HET WEL EENS WAT MOEILIJKER.
NERGENS IS HET ALTIJD ROZENGEUR EN MANESCHIJN. TOCH
WORDEN DE PROBLEMEN SOMS ZO GROOT DAT JE KAN
SPREKEN VAN EEN CRISISSITUATIE. ALS HET GAAT OVER
SITUATIES WAARIN DE GEWONE HULPVERLENING
GEEN ANTWOORD MEER BIEDT, IS ER CRISISHULP.
WIST JE DAT HET GIELSBOS OOK HIER HAAR
STEENTJE IN BIJDRAAGT?
Als
een
kind
(tijdelijk) niet thuis
kan blijven, schiet het
regionaal
crisismeldpunt
(regio Antwerpen) in actie.
Zij
zoeken dan voor diezelfde dag en nacht nog
een oplossing voor het kind of de jongere (en
eventueel broers en zussen. Enkele voorzieningen
hebben crisisbedden voor zulke opvang. Het
GielsBos houdt structureel geen bedden vrij
hiervoor.

We engageren ons wel om grondig
te bekijken of we een plaats kunnen
aanbieden als het gaat om kinderen
met een verstandelijke beperking.
Meestal gaat het over opvang diezelfde dag nog.
Het kan bv. gaan over een alleenstaande ouder die
onverwachts naar het ziekenhuis moet en geen
netwerk heeft om de zorg even over te nemen.
Het gebeurt ook dat ouders of netwerk tijdelijk
overbelast zijn en de zorg uit handen moeten
geven om op adem te komen.
Soms krijgen we aanmeldingen van kinderen die
niet meer thuis mogen blijven, omdat er sprake
is van verwaarlozing of grensoverschrijdend
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gedrag. In
zo’n gevallen
is
het
de
jeugdrechter
die
deze beslissing neemt.
Het kind of de jongere zit dan
letterlijk te wachten op een stoel op de
jeugdrechtbank tot er ergens een plaats is. Dat
zijn situaties die iedereen diep raken. We doen
na zo’n aanmelding dan ook ons uiterste best om
te helpen. Soms hebben we een logeerkamer vrij
of is er net iemand op vakantie. De medewerker
van het zorgloket belt dan gericht rond naar
de coördinatoren of rechtstreeks naar de
leefgroepen om een oplossing te zoeken. Deze
wordt dan zo snel mogelijk doorgegeven aan het
crisisteam, dat ondertussen uiteraard zelf ook
blijft zoeken. Zij zoeken voor het kind de beste
(of eerder de minst slechte) oplossing. Dat is dan
soms de voorziening het dichtste bij de school
(zodat dit kan doorlopen) of de crisisplaats die het
langste opvang kan aanbieden.
Als het kind naar Het GielsBos komt, dan hebben
we vaak heel weinig informatie . We beschikken
nog niet over verslagen van andere diensten,
maar over een zeer beperkte fiche of mondelinge
doorgegeven info. Dat is eigen aan een crisis,
omdat het niet vooraf kon gepland en voorbereid

worden. Dit staat in schril contrast met een
‘gewone’ opname in Het GielsBos, waarbij we erg
veel tijd en aandacht besteden aan een goede
voorbereiding. Bij crisisopvang is het meestal een
beetje chaos en veel improvisatie.
In principe is een crisis tijdelijk. Het gaat over een
periode van 7 dagen, maximum verlengbaar met
nog eens 7 dagen. Bij de opvang die wij al geboden
hebben, was de crisis vaak de aanzet voor een
verdere zoektocht naar langdurige hulpverlening.
Dat is ook geen evidentie, omdat de meeste
voorzieningen voor minderjarigen kampen met
lange wachtlijsten.

Dit is geen verhaal om vrolijk van te worden.
Het is wel hartverwarmend om te zien hoe onze
medewerkers van de leefgroepen en van andere
disciplines zich over deze kinderen ontfermen
en hen zo goed mogelijk een tijdelijke ‘thuis’
bieden. Zo dragen wij als GielsBos toch weer
een steentje bij aan een zorgzame samenleving!

Ilse
Eykens

Leven in Het GielsBos
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Kris maakte de overstap van Tielen naar Gierle
Kris woont thuis, bij mama en papa. Sinds begin maart komt hij 4
dagen per week in dagopvang naar Vos 7. Voordien is hij altijd naar
dagopvang ‘t Margrietje in Tielen gegaan.

Kris houdt van een spelletje kaarten spelen. En in ruil voor een
glaasje bronwater krijgen we al eens een verhaaltje voorgelezen
.
Hij is een man van de wereld en kijkt al eens samen met de andere
bewoners naar de koers op tv. Verder houdt onze nieuwkomer ook van
rust op tijd en stond.
We merken dat hij al wat meer op zijn gemak is doordat we geregeld
iets horen over thuis.
Vos 7

We hebben er een toffe kerel bij!

Geboren
4 maart: GUUS, zoontje van Jens Van Beek
(begeleider/opvoeder) en Jasmien Nijs
7 maart: MONA, dochtertje van Ine Van Hemelen
(begeleidster/opvoedster) en Andy Philips
9 april: LAURE, dochtertje van Karlien Pieters
(medewerkster actiteam Bosheuvel/Rozendries) en
Bram Wils

27 mei: ONNO, zoontje van Teske Wijnants
(begeleidster/opvoedster) en Leen Goris

25 maart: André van Hooijdonk, vader van Ria van
Hooijdonk (medewerkster zorgloket)
28 maart: Jos De Meutter, vader van Els De Meutter
(begeleidster/opvoedster)

11 mei: Silke Schildermans (teamleider) en Michiel
Cavents

5

9 maart: Marie Helsen, moeder van Marc Helsen
(Grasland 5) en Ingrid Helsen (Berthoutstraat 12)
18 maart: August Boulliard, vader van Gerda
Boulliard (medewerkster Dagopvang Gierle)

4 mei: Kato Kennis (begeleidster/opvoedster) en
Jan Diels

Voor ons was je een grote teddybeer, voor anderen die je niet goed kenden een
grote reus. Maar iedereen sloot je in je hart. Je was steeds goed gezind, je lach
daar smolt iedereen voor.
Content dat je was, van ’s morgens tot ’s avonds, en met je papieren zakje kon je je
uren amuseren. Ook van je wekelijkse activiteiten en je dans op woensdagnamiddag
genoot je erg, zelfs je dagelijks bad was een belevenis op zich.
Als je broers kwamen en met jou gingen rond rijden door het bos,
dat was het toppunt van genieten.
Rozendries
Dré we gaan je missen.

28 februari: Jos Geudens, schoonvader van Peter
Kennis (medewerker fietsonderhoud)

26 mei: SAULO, zoontje van Margriet De Haene
(medewerkster begeleiding) en Simon Knapen

Getrouwd

Liefste André, Dréke,

Overleden

1 april: Leo De Schutter, vader van Mieke De
Schutter (begeleidster/opvoedster)
4 april: Remi De Mey, vader van Els De Mey
(teamleider informaticadienst)
18 april: Frans ‘Sooi’ De Prins, schoonbroer van Es
Verelst (begeleidster/opvoedster)
24 april: Louis Gillis, schoonvader van Heidi
Huybrechts (begeleidster/opvoedster)

Pensioen
1 april: Marleen Driesen (medewerkster naaikamer)
– rustpensioen
1 mei: Annemie Vandeweyer (begeleidster/
opvoedster) – vervroegd pensioen
1 mei: Greet Cnops (begeleidster/opvoedster) –
vervroegd pensioen

7 mei: Paul Nuyts, broer van Erna Nuyts
(begeleidster/opvoedster) en Lut Nuyts
(medewerkster nachtdienst)
24 mei: Julien ‘Juleke’ Maes (Rozendries 5)
29 mei: Lena Van Tilborg, moeder van Guy Francken
(Klaverveld 2)
4 juni: André Gorremans (Rozendries 5)

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!
Kris

1 mei: Frida Haesendonckx (huishoudhulp) –
vervroegd pensioen

Lieve Jules,

1 juni: Liliane Braekmans (medewerkster
schoonmaak) - rustpensioen

Laten we beginnen met een wijze uitspraak die jou op het lijf geschreven is :
Het is onmogelijk om iemand te vergeten die zoveel gaf om te herinneren.

WELKOM!
Nieuwe gezichten

En Jules wat heb jij ons een heleboel herinneringen gegeven: gestart op
Schildpad 5 en enkele jaren geleden je vast stekje gekregen op Rozendries 5.
Binnenkomen op de groep en dan was het erop of eronder en vaak genoeg was
het er boenk boven op. BOM BOM BOM een goed gezind ‘Juleke’ gevolgd door
de OOOOOH’s en AAAAI’s en dan konden we ons maar beter schrap zetten
want als je ons dan te pakken kreeg, kregen we een knuffel zo hard, zo vast,
maar vooral zo gemeend dat onze dag, onze week zelfs, niet meer stuk kon.
Dat kon je als geen ander…
Maar ook je vastberadenheid… of mogen we toch zeggen je koppigheid ? Als
jij vond dat je zelf je slab moest uit doen dan moesten we er niet aan denken
het in jouw plaats te doen, daar was je te sterk voor.
En sterk was je... Je hebt hoogtes en laagtes gekend maar je kwam er steeds
bovenop.
De laatste strijd die heb je nu gestreden. Het is mooi geweest Jules...
Bedankt voor deze maar nog vele andere warme herinneringen.
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Rozendries
5

Tim, die al enkele jaren in dagopvang op de Bijenkorf
kwam, woont nu in Grasland 1. (zie ook p.8!)
We deden ook een nieuwe opname op Grasland 2.

Glenn komt enkele dagen per week
overdag naar Grasland 3.

Kaoutar en Tibe
kwamen voor de eerste keer logeren op Vos 3.

Tim

En op Rozendries 2 kwam Janne voor het eerst in kortverblijf.

Glenn
Leven in Het GielsBos
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AGENDA
VAN 1 T.E.M. 5 EN VAN 8 T.E.M. 12 JULI:
Jongerenkampen in Het GielsBos

3 JULI:

Muziekfestival op de voetbalweide van Het GielsBos

2 AUGUSTUS
Luchtdoop

2 AUGUSTUS:

Halve marathon (estafetteloop) i.s.m. de Afstandlopers
van Vosselaar in Het GielsBos

8 SEPTEMBER:

Damiaanloop i.s.m. Avery Dennison
in Het GielsBos

PASEN LIGT ALWEER
EVEN ACHTER ONS,
MAAR KIJK HOE LEUK
HET PAASFEEST WAS!

