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40 JAAR HET GIELSBOS: 1978-1988
Het terrein is van in den beginne vrij toegankelijk voor het
publiek geweest, en de infrastructuur van Het GielsBos
stond ook ter beschikking van externe gebruikers
(personen met een handicap, verenigingen voor
personen met een handicap, voorzieningen,
scholen, e.a.).
In 1978 waren er 88 personeelsleden,
na de opening van Merel was
dit aantal al gegroeid tot 214
personeelsleden.
In
1988
bedroeg de gemiddelde leeftijd
van het personeel 30 jaar en 2
maanden (nu is dit 42 jaar).

10 jaar Het GielsBos

BEHANDELGEBOUW
MET EEN GLOEDNIEUW
PAVILJOEN MEREL
OP DE ACHTERGROND

Het GielsBos

1978 - 1988

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

De vzw ‘Stichting Gehandicaptenzorg Provincie
Antwerpen’ werd al in 1971 opgericht, als een
samenwerking tussen de provincie en de diverse
ziekenfondsen uit de provincie. Bezielers waren
gouverneur Andries Kinsbergen en Jules Deprins,
voorzitter van de Christelijke Mutualiteiten Verbond
Mechelen. Er was binnen de provincie Antwerpen
dringend behoefte aan opvangmogelijkheden voor
personen met een ernstig en diep verstandelijke
handicap, in hoofdzaak volwassenen: zij verbleven
toen in voorzieningen in Oost- en West-Vlaanderen
of in psychiatrische instellingen.
In 1972 werden, om de opstart voor te bereiden, de
eerste personeelsleden aangeworven, waaronder
Rik Van Looy, de latere administratief directeur. In de
zomer van 1977 ging het opnameteam van start met
de selectie van de toekomstige bewoners van Het
GielsBos. Dit team bestond uit dr. Jacques Lormans,
directeur-geneesheer, Ingrid Peij, psychologe, Mieke
Peeters, maatschappelijk werkster en Julie Belmans,
administratief medewerkster (die begin dit jaar met
pensioen ging).

Op 3 juli 1978 opende Het GielsBos zijn deuren. Het
omvatte toen 3 paviljoenen voor in totaal 150 bewoners
(Langoor, Egel en Schildpad), het behandelgebouw en
dienstengebouw. In die eerste maand juli werden 13
bewoners (toen nog ‘pupillen’ genoemd) opgenomen:
10 van hen vieren dit jaar hun 40 jaar verblijf in Het
GielsBos! Onder de luifel aan de hoofdingang vind
je een kunstwerk met handafdrukken van de eerste
bewoners. Hierin werd een oorkonde ingemetseld
waarin verwezen wordt naar de schenking van 45 ha
grond door de gemeente Gierle en zoals gebruikelijk
werd een stuk van de toen gangbare Belgische
munten in de koker gevoegd. De burgers van Gierle
konden de oorkonde mee ondertekenen en ontvingen
een akte ter bevestiging hiervan. Zij drukten daarbij
de wens uit dat de bewoners van Het GielsBos zouden
opgenomen worden in de Gielse gemeenschap.
In 1982 werd de boerderij ‘Het Grotenhout’ feestelijk
geopend. In 1984 kwam er een paviljoen bij (Merel) en
een activiteitencentrum (de Bijenkorf). En in 1987 de
autobergplaats.

werd feestelijk gevierd met
een unieke en eenmalige
revue in de Warande in
Turnhout op 30 september
1988. Rode draad van het
avondvullend programma
was een rondleiding in Het
GielsBos. Onder impuls van
de personeelsvereniging
AANLEG
en Huub Venken gingen
WANDELWEGEN
personeelsleden aan de
slag als tekstschrijvers,
componisten, muzikanten,
dansers, zangers, toneelspelers,
decorbouwers en techniekers. Onvermoede
competenties dreven boven. En Erik
Wouters van Theater Stap regisseerde
het geheel. Een avond om nooit te
vergeten ...

1980

Luc
Vanherck
Stafmedewerker
en ex-revue-lid

1985
RACE MET DE
TROTTINETTE

ONZE EERSTE
ERGOTHERAPIERUIMTE

Bron: Historiek van Het GielsBos
n.a.v. 30 jarig bestaan door
Rik Van Looy (28/08/2008)
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40 JAAR HET GIELSBOS: DEEL 2

Het GielsBos

1989 - 1998
TECHNISCHE
ATELIERS
EN DOOLHOF

Dit jaar viert Het
GielsBos haar 40-jarig
jubileum
In
iedere
editie van GielsBos!
1995
blikken we dit jaar terug op één
decennium Het GielsBos.

1989 Het GielsBos telt 224 personeelsleden en 199
residentiële bewoners.

1992 Paviljoen Vos gaat open.
1993 Het ontmoetingscentrum

‘De Lork’ wordt in

gebruik genomen.

1993 Afscheid van gouverneur Andries Kinsbergen

als voorzitter van de vzw in een heuse circustent: een
leuk cadeau voor onze bewoners! Hij wordt opgevolgd
door Charles De Weze, bestendig afgevaardigde van
de provincie Antwerpen.

1993

De psychopedagogische dienst schrijft voor
de eerste maal zijn ‘pedagogisch referentiekader’ uit
in een cursus van 174 bladzijden, ‘den blauwe boek’,
en vertaalt dit in een cursus van 10 namiddagen.
Rode draad zijn het ‘afstemmingsmodel’ en de
‘pedagogische driehoek acceptatie-houvast-ruimte’:
referentiekaders die vandaag nog steeds hun dienst
bewijzen.

1994

We nemen de technische ateliers
bijkomende autobergplaatsen in gebruik.

en

1996

Naar aanleiding van de pensionering van dr.
Lormans en het 25-jarig bestaan van de Stichting
organiseert de vzw een groot tweedaags congres in

1997
WIE WEET WAAR
DE WANDELVAKANTIE
IN 1997 HEEN GING?

14.

Leven in Het GielsBos

Antwerpen onder de titel ‘Bezorgd voor verstandelijk
gehandicapten in de 21e eeuw’. Naast binnen- en
buitenlandse sprekers verzorgden ook medewerkers
van Het GielsBos talrijke symposia: een state-of-theart van onze expertise. Dr. Jacques Lormans wordt
als algemeen directeur opgevolgd door dr. Jan
Meireleire.

1997 Het eerste masterplan 1997-2007 formuleert

enkele prioritaire projecten die Het GielsBos de 21e
eeuw moeten binnen loodsen: wonen en werken
buiten de campus van Het GielsBos (supported living,
supported employment), aangepast wonen voor
GES-groepen, kwaliteitsvol wonen op de campus,
externe dienstverlening, kwaliteit van zorg- en
dienstverlening, multidisciplinaire samenwerking.

1997

Eindelijk wonen in het dorp! In september
1997 trokken 5 bewoners van Schildpad 3 en een
enthousiast team medewerkers in een huurhuis,
gelegen in de Kempenlaan te Beerse. Later kwam er
een 6e bewoner bij. (Zij verhuisden in 2008 naar de
Salamanderstraat, eerste verdieping.)

1998

De directie ontwikkelde een nieuw
communicatiekanaal om belangrijke beslissingen aan
alle medewerkers mee te delen, nl. de beleidsnota’s:
de voorloper van het latere kwaliteitshandboek. In
1998 verschenen de eerste 12 beleidsnota’s.

HERKENNEN JULLIE
ENKELE GEZICHTEN?

PAVILJOENSFEEST

1995

1993
1998

Voor de eerste maal wordt een strategisch
vormingsbeleid uitgeschreven: want een pro-actief
en geïntegreerd vormingsbeleid is een belangrijk
middel om de organisatiedoelen te bereiken. Het
vormingssecretariaat wordt opgericht en de
vormingsdatabase in gebruik genomen.

1998 Het GielsBos krijgt een officiële erkenning als

logeerfunctie, aanvankelijk voor 65 dagen per jaar,
later voor 150 dagen per jaar.

1998 De vzw organiseert in Antwerpen het congres

ZOMERFESTIVAL

‘Grenzeloos burgerschap: de vermaatschappelijking
van de dienstverlening aan mensen met een
verstandelijke handicap’. Het is de start van het
Europees project Community Care: gedurende 1
jaar werkt Het GielsBos samen met een organisatie
uit Nederland (Stichting Prisma, Waalwijk) en
uit Duitsland (Evangelische Stiftung Alsterdorf,
Hamburg) rond volwaardig burgerschap voor
personen met een beperking.

1994

1998 Het GielsBos telt 334 personeelsleden en 246
bewoners.

Bron: Historiek van Het
GielsBos n.a.v. 30 jarig
bestaan door Rik Van Looy
(28/08/2008); jaarverslagen
van de vzw.

Luc
Vanherck

HET JAAR
DAT WE EEN REUS
MAAKTEN

Stafmedewerker

1996

1998

Het GielsBos neemt het initiatief tot een
nieuwe
experimentele
ondersteuningsvorm
‘zorgtrajectbegeleiding’ en zet hiervoor een regionaal
samenwerkingsverband op. Een trajectbegeleider
staat los van het zorgaanbod en ondersteunt de
cliënt en zijn omgeving in zijn zoektocht naar de best
mogelijke ondersteuningsvorm. In de andere Vlaamse
provincies en in Brussel ontstaan gelijkaardige
experimenten. Prof. Bea Maes (KULeuven) doet
er onderzoek naar en publiceert er een boek over.
Tot 2003 werken in de provincie Antwerpen 2
trajectbegeleiders, maar dan valt het doek omdat er
geen subsidies meer gevonden worden.

1989
DE BIJENKORF

PLAYBACKSHOW
IN DE SPORTHAL

1994
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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
PAARDENMENNERS
BART EN MICHEL VIEREN
20 JAAR BOERDERIJ

2004
VUURWANDELING

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’.
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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
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die
bewoners én personeel meer veiligheid bieden
wanneer een bewoner zelfcontrole verliest. Het
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2000
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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
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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
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2002
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2002
PAARDENMENNERS
BART EN MICHEL VIEREN
20 JAAR BOERDERIJ

2004
VUURWANDELING

2007

AAN DE MEET VAN
DE ROLSTOELKOERS
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2003
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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
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2007
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2007
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2008
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2008
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vaste personeelsleden werkt 49%
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de gemiddelde leeftijd 41 jaar.

2004
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2005
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voor Personen met een Verstandelijke Handicap in
Graz, Oostenrijk, en leveren er een
puike prestatie met het lied
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Het GielsBos

2009 - 2018
Dit jaar viert Het
GielsBos haar 40-jarig
jubileum
In iedere editie van GielsBos!
blikken we dit jaar terug op één
decennium Het GielsBos.

2009

In 2008 vierde Het GielsBos zijn 30ste verjaardag
en bereikte ons huis het potentieel van 287
bewoners. Keerzijde van de medaille is echter dat
onze woningen nu 30 jaar oud zijn en dringend aan
vervanging toe. In 2009 heeft het bestuur van de
vzw Gouverneur Kinsbergen – Gehandicaptenzorg
Provincie Antwerpen samen met de Vlaamse
Bouwmeester een wedstrijd georganiseerd om een
ZINTUIGLIJKE
WANDELING

zoniet betere - woning op het terrein van Het
GielsBos. 1 bewoner verhuisde naar een woning in
Beerse. Bij deze heroriëntering waren 14 woningen
betrokken.
Op 19 maart organiseert de werkgroep sterven en
rouw voor de eerste maal een herdenkingsdienst
voor overleden bewoners. 27 families of 79 personen
en een 70-tal bewoners en medewerkers nemen deel
aan de viering.

2010

Oogmedewerkers (gespecialiseerd in gedragsen emotionele stoornissen) zoeken samen met
verpleging, medewerkers van de naaikamer en de
technische dienst naar oplossingen en hulpmiddelen
om de bewegingsvrijheid van de bewoner op een
veilige, comfortabele manier te beperken indien
dit noodzakelijk is. Aansluitend hierbij wordt in de
dagbesteding een GES-team opgericht om deze
bewoners een zinvolle dagbesteding te kunnen
bieden: dit team start in januari 2011.

2009
2011
nieuw GielsBos uit te tekenen. Architectenbureau
DierendonckBlancke kwam als winnaar uit de
bus en zowel het hele plan als de woningen
afzonderlijk zijn veelbelovend voor de
toekomst van de voorziening maar vooral
voor onze bewoners.
Woning S3 wordt ontmanteld met als
doel om een woning specifiek voor
bewoners met gedrags- en emotionele
problemen te kunnen opstarten. Daartoe
verhuisden in maart 18 bewoners naar
een andere – minstens even goede

BISSCHOP BONNY
OP BEZOEK

Op 28 oktober keurt de raad van bestuur het nieuwe
Masterplan Wonen en het voorontwerp van de eerste
7 woningen goed.
In de zomer van 2010 gaat Piet De Roeck, algemeen
directeur van Het GielsBos, op pensioen. Op 8 juni
namen de bewoners en medewerkers, tijdens het
muziekfestival, afscheid van hem. Naadloos werd de
overgang gemaakt naar zijn opvolger, Pol Vanden
Weygaert.
In het kader van de bouw van nieuwe woningen (zie
Masterplan Wonen) zullen bomen worden gerooid.
Om dit te compenseren worden in samenwerking
met ouders en familieleden ruim 9000 boompjes
geplant.
Tijdens de jaarlijkse informatievergadering van de
gebruikersraad wordt het project ‘Ouders, partners
in de zorg’ voorgesteld.

2011

Introductie van een vernieuwde website, een
nieuw intranet en de lancering van elektronische
nieuwsbrieven voor medewerkers en voor ouders.
Maar ook de introductie van een nieuwe
overlegstructuur wordt een feit, hand in hand met
een methodiek tot opmaak van beleidsplannen.
Het GielsBos heeft nu zijn eigen contactclown. En
daar komt meer bij kijken dan een rode neus, het is
echt een ‘gevoels-vak’.

2012

Door samenwerking met vzw De As komen er opnieuw
2 paarden op de boerderij, waardoor bewoners weer
kunnen paardrijden.
De psychopedagogische dienst introduceert
individueel ondersteuningsplan (IOP). Dankzij
model wordt de participatie en betrokkenheid
ouders/familie als partners in zorgplanning
bewoners voortaan een feit.

het
dit
van
van

Uit dialoogcafé met “babbeltafels” groeit nieuwe
hedendaagse en gedragen missie als houvast
en toetssteen voor nieuwe projecten rond de
bestaansredenen van Het GielsBos.

2013

Vanaf 1 januari 2013 is de vzw Gouverneur Kinsbergen
gesplitst in 2 autonome organisaties: Het GielsBos
vzw vaart vanaf nu een autonome koers.
Het GielsBos verwerft een nieuwe erkenning voor
“rechtstreeks toegankelijke hulp”, bedoeld voor laagfrequente ondersteuning op het vlak van verblijf,
dagopvang en begeleiding. Hierdoor kan zij haar
dienstverlening naar niet-residentiële cliënten
verruimen.

OPENING ROZENDRIES
EN KLAVERVELD

2014
Na een lang voorbereidingstraject
worden in oktober de nieuwe missie, visie, 6 waarden
en 9 strategische doelstellingen voor de komende 6
jaar gepresenteerd.

2014

Op 1 januari 2014 is de fusie tussen Het GielsBos en
’t Margrietje een feit. De nieuwe organisatie telt
meer dan 550 medewerkers en heeft in totaal 311
residentiële cliënten in 36 woningen in Gierle, Beerse,
Lille en Tielen, en 13 cliënten in het dagcentrum te
Tielen.
Om de 6 waarden stevig te verankeren in
de
organisatie
worden
“visieverkiezingen”
georganiseerd. Medewerkers, ouders, vrijwilligers…
iedereen mocht nomineren en kon genomineerd
worden. Met meer dan 130 nominaties een groot
succes.
Om aan de strenge FAVV-eisen te voldoen, voeren
we een nieuw voedseldistributiesysteem in. De
oude vertrouwde winkelwagen verdwijnt uit het
straatbeeld van Het GielsBos.
Onder grote belangstelling openen Vlaams minister
Jo Vandeurzen en gedeputeerde Peter Bellens
op 21 maart 2014 officieel de nieuwe woningen op
woonerven Rozendries en Klaverveld. 66 cliënten
van het GielsBos krijgen een nieuwe en comfortabele
woonst.

2015

Het GielsBos stapt op 1 januari 2015 in de
zorgvernieuwingsprojecten
Multifunctioneel
Centrum (MFC) en Flexibel Aanbod Meerderjarigen
(FAM).
Start van het ‘Mobi-team’. Het woord suggereert
het al: dit team werkt (ook) op verplaatsing, en biedt
uitsluitend ondersteuning aan cliënten die niet in Het
GielsBos wonen.
In samenwerking met de gemeente Kasterlee opent
op 1 maart het lokaal dienstencentrum ‘Harten Drie’
de deuren in Kerkstraat 3 te Tielen.
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het al: dit team werkt (ook) op verplaatsing, en biedt
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2018
OPENING
WATERLELIE

2015
Het vrijwilligerswerk kent de laatste jaren een
ongeziene groei. In 2015 kunnen we rekenen op de
inzet van maar liefst 322 vrijwilligers (tegenover
135 in 2012). Het aantal uren vrijwilligerswerk in 2015
komt overeen met bijna 10 voltijdse equivalenten.
Deputatie van de Provincie Antwerpen opent op
21 oktober officieel Waterlelie, het gloednieuwe
belevingsbad en wellnessruimte voor personen met
een beperking.

2016

Tussen 20 april en 17 mei verhuizen 44 cliënten naar het
nieuwe woonerf Bosheuvel. Tegelijkertijd realiseert
Het GielsBos een 37ste woning, wordt het volledige
Klaverveld-woonerf gereorganiseerd, en nemen we
5 kamers voor flexibele opvang in gebruik: specifiek
en exclusief bedoeld voor cliënten met beperktere of
tijdelijke vragen naar woon- of dagondersteuning.
9 juni: De raad van bestuur keurt het masterplan van
DierendonckBlancke Architecten voor de heraanleg
van het parkgebied van Het GielsBos goed. Het
GielsBos doet hiermee een belangrijke investering
in de verfraaiing van het publiek domein. In oktober
leggen we de eerste nieuwe fiets- en wandelpaden
aan.

De tikklok tikt niet meer ... Eén van de gevolgen van
het project ‘Iedereen Directeur’. Samenwerken op
basis van vertrouwen behoeft geen tijdsregistratie
(wel een uurrooster natuurlijk).
In het voorjaar van 2018 wordt het nieuwe woonerf
Grasland in gebruik genomen. Hierdoor stijgt de
residentiële capaciteit naar 323 ‘bedden’, inclusief
10 kamers voor flexibele opvang. Vermits oude
woningen worden afgebroken blijft het totaal aantal
op 37 staan.
Op 31 mei vieren we ons 40-jarig bestaan, samen met
de officiële opening van woonerf Grasland.
Woning Merel 5 wordt ontmanteld met als doel om
een woning specifiek voor bewoners met gedragsen emotionele problemen te kunnen opstarten.
Vanaf het najaar werkt Het GielsBos samen met
2 thuisverplegingsdiensten, die onze leefgroepen
ondersteunen tijdens de ochtendsituatie. Zij bieden
een extra ondersteuning en vervangen het personeel
niet. Ze worden gefinancierd via het RIZIV en kosten
dus geen extra personeelspunten of middelen. Een
opportuniteit dus, om de werkdruk te verlagen en
tegelijk de kwaliteit van zorg te verhogen.
Om nog beter te kunnen inspelen op de uitdagingen
van de toekomst wordt in het kader van ‘Iedereen
directeur’
een
nieuwe
reorganisatie
voorbereid in samenwerking met Ginkgo
Consulting.
Luc
Vanherck

8 september: Het GielsBos gaat als partner een
samenwerking aan met Thomas More en Rotonde
voor het project ‘MODEM’. De cirkel is rond: ooit stond
Het GielsBos aan de wieg van MODEM en vandaag
brengen we opnieuw onze expertise in.

Stafmedewerker

TAI-CHI TIJDENS
DE ZOMERMAANDEN

2017

Op 1 januari is de persoonsvolgende financiering een
feit voor meerderjarigen. De implementatie gebeurt
met vallen en opstaan in een moeizaam traject.
21 september: Car Free Day in Het GielsBos. Een
bijzondere uitdaging: 8 uur lang lossen medewerkers
en cliënten elkaar succesvol af op de cirkel. Als
tegenprestatie mogen de drie directeurs in volle
wieleruitrusting aan de start komen van een unieke
fietswedstrijd op rollen.
9 november: Derde namiddagsymposium autisme in
Het GielsBos. Deze keer heeft Steven Degrieck van
Autisme Centraal het over zintuiglijke verwerking bij
personen met autisme, en dit voor 220 enthousiaste
deelnemers.
DAG VAN
DE ZORG

2017

