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Beste lezer,

Als we dit stukje schrijven genieten we nog even van een
geweldige nazomer in Het GielsBos. De weergoden zijn
ons duidelijk gunstig gezind en bewoners, wandelaars
en joggers genieten volop van het groene domein van
Het GielsBos. Tijd voor een korte terugblik op de voorbije
zomer met reportages over de jongerenkampen, het
gesmaakte muziekfestival en een nieuw initiatief voor
dagopvang in het kader van rechtstreeks toegankelijke
hulp.

veiligheid is het centrale thema van dit nummer. Johan,
onze preventieadviseur, weet er alles over en vertelt
hoe Het GielsBos werkt aan een veilige omgeving voor
mens en natuur: van de kans op ongelukken te beperken,
tot aandacht voor voedselveiligheid, een veilige thuis
voor onze bewoners, werken aan veilig verkeer op ons
domein, …
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pol, guy en Bruno
de directie

Veel genoegen en plezier bij het lezen!

Tot slot belichten we in dit nummer onze twee laatste
waarden en staan we nog even stil bij de viering van
de winnaars van de voorbije visie-verkiezingen, met
daarin de directie in een enigszins verrassende,
niet altijd vlekkeloos gebrachte, maar absoluut
gesmaakte rol van ober. Zo had u ons nog nooit
gezien.

Verder maken we kennis met de medewerkers en
diensten van ’het verdiep’ die we even uit hun veilige
cocon halen en in de kijker plaatsen.

deze uitgave werd mogelijk gemaakt dankzij:
Johan Arras, Nancy Baeyens, Cynthia Kenis, Karla Defour, Tinne Druyts,
Michel Huybrechts, Nancy Nooyens, Karin Segers, Bruno Stappaerts, Gert Van
Hove, Leen Verwimp, Egel 5, Rozendries 3, en alle medewerkers van ‘het verdiep’.

contact: redactie gielsBos! – vosselaarseweg 1 – 2275 gierle
014 60 12 11 - redactiegielsbos@hetgielsbos.be
www.hetgielsbos.be
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met dank aan alle Bewoners, familie,
vrijwilligers en medewerkers van het gielsBos.
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korte Berichten

De papa van Leslie schreef ook
een bedankje aan Vos 3 voor de
jarenlange goede zorgen.

Verhuisnieuwtjes
Leslie verhu
isde van ...

Michel Huybrechts

€ 1460 !

Opbrengst rommelmarkt voor
Werkgroep Gehandicaptenzorg
zonder Grenzen:

Voor gevoelige zielen is Langoor nu verboden
terrein. Langoor is Langoor niet meer. Meubilair is
uitgebroken, verlichtingsarmaturen zijn weg. Het is
er donker, kaal en kil. Het gebouw is klaar voor de
sloop na bijna 40 jaar dienst.

nemen. Als, àls er nog zo’n gelegenheid komt dan
zouden we de prijzen toch iets hoger moeten zetten
zodat de werkgroep meer inkomsten heeft. Maar
in juni drong de tijd, de vakantie kwam er aan en
iedereen moest de kans krijgen om langs te komen.
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Langoor is leeg
De bewoners van Langoor 5 waren de laatsten die
Langoor achterlieten. Na hun vertrek was Langoor
leeg, letterlijk en figuurlijk. Geen stemmen in de gang,
geen radio ergens in de verte, geen fietser in de
gang. Maar Langoor was nog niet klaar voor de sloop.
Al het bruikbare materiaal moest er uit. De collega’s
van de verschillende diensten werden verwittigd en
mochten komen halen wat voor hen bruikbaar was.
De technische dienst mocht aanduiden wat hen nog
goede vervangstukken leken. Daarna werd aan de
Werkgroep Gehandicaptenzorg zonder Grenzen
gevraagd om de rest van het bruikbare materiaal
te verkopen. Chris Stellfeld en Michel Huybrechts
poogden samen met Liesbet die verkoop van
materiaal in goede banen te leiden op 17 en 18 juni.
Uit het magazijn kwam ook de overtollige voorraad
van stoelen, tafels en kasten om te verkopen. Het
succes was overrompelend, soms ook letterlijk te

Alvorens het
pand te verlaten,
namen bewoners
en medewerkers
van Langoor
afscheid van de
kale muren.
Leven in Het GielsBos

Fotografie in de inkomhal

Regelmatige bezoekers hebben het al gemerkt: de
inkomhal van Het GielsBos heeft deze zomer een
opfrisbeurt gekregen! Een likje verf tegen de muren
en de wandtapijten werden vervangen door foto’s
van de hand van onze huisfotografe Sine Van Menxel.
De volgende keer als je in Het GielsBos komt, zeker een
ommetje waard!

Ook deze zomer feestten we erop los tijdens
ons jaarlijkse muziekfestival.
foto’s vind je op de achterzijde!

Festivalitis

Wil je meer weten over het fotografisch talent van Sine?
Van 10 oktober tot 1 november stelt zij haar werk tentoon
in Galerij Trampoline, Pourbusstraat in Antwerpen.
Meer info: www.trampolinegallery.com

Het GielsBos
op Facebook

Sinds enkele maanden is het zover: Het
GielsBos heeft haar eigen Facebook-pagina.
Heb je ons nog niet gevonden? Kijk dan op
www.facebook.com/hetgielsBos.

Cuvée Kasterlee

Voor de snelle beslissers: naar het schijnt zijn er nog enkele dozen
van de overheerlijke cuvée margrietje* te verkrijgen bij delhaize
kasterlee. Eerst komt eerst maalt!

epaalde rechten hebben?
ettelijk b

*Per verkochte fles schenkt Delhaize 1 euro aan ’t Margrietje.

w
oners

Wist je dat…
e bew

Recht op
...onz
informatie en
duidelijke communicatie

We geven onze bewoners informatie en
beantwoorden hun vragen in een voor hen
verstaanbare taal, afgestemd op wat de bewoner
aankan. Voor de bewoners die het nodig hebben
kunnen we structuur bieden via ondersteunende
communicatie. Dit kan bijvoorbeeld door pictosystemen, voorwerpcommunicatie, kaartjes om
overgangen duidelijk te maken,…

Ik heb een pictobord met foto’s. Zo weet ik precies
waar ik me vandaag aan mag verwachten.

Leven in Het GielsBos
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thema: veiligheid

Preventie watte?

op het werk, over het voorkomen van
ongevallen of onveilige situaties. Controleren
of maatregelen opgevolgd worden, en mensen
aansturen om te zorgen dat de richtlijnen gevolgd
worden, ligt bij de leidinggevende van ieder team!

Soms zijn herstellingen dringend
nodig, omwille van een onveilige

situatie die zo snel mogelijk uit de
wereld geholpen moet worden.
De technische dienst is daar op

voorzien, en kan bij opdrachten de
optie ‘dringend’ aanvinken om een
snelle opvolging te garanderen.

Jij geeft enkel tips om ongelukken
te voorkomen?

Het is wel wat minder vrijblijvend dan hier en daar

wat tips! aan de hand van risicoanalyses
merken we toch dat we mogelijk
gevaarlijke situaties uit de wereld kunnen

helpen. Een voorbeeldje: de branddeuren in Het
GielsBos. Deze zijn zo ontworpen dat ze terug dicht
vallen, tenzij ze met een magneet bevestigd worden
aan de muur. Bij brandalarm lossen deze magneten
automatisch, zodat de branddeuren dichtvallen. Nu
gebeurde het al wel eens dat men in plaats van de
magneet een eenvoudig spietje gebruikte om de deur
open te houden. Een makkelijke oplossing wanneer de
magneet niet functioneerde, maar levensgevaarlijk in
geval van brand! Aan de hand van een risicoanalyse
merk je zo’n kleine dingen op, en is een kleine ingreep
voldoende om te zorgen dat een onveilige situatie de
wereld uit geholpen wordt.

De VIK’s zijn voor medewerkers

eveneens makkelijk terugvinden op
de Kiosk, op de pagina ‘Welzijn op
het werk’.

Jij doet dus onzichtbaar werk,
zolang alles goed gaat. Hoe
krijg je mensen toch warm voor
veiligheid?

Enerzijds proberen wij het onze medewerkers vooral
gemakkelijk te maken. Voor ieder product maakten
we bv. VIK’s (Veiligheids Instructie Kaarten), om
zo duidelijk weer te geven welke producten een
risico inhouden. We groeperen ze ook per dienst,
zodat iemand die op de woning werkt zich niet
moet bezighouden met producten die enkel op de
technische dienst gebruikt worden.

h

elm

ziet Johan er

al

Anderzijds drukken we hen zo vaak mogelijk op het
hart: volg deze richtlijnen niet om ONS een plezier
te doen, maar voor JEZELF. het is jouw
veiligheid die we voorop stellen. Niemand wil
graag leven met een voortdurend ‘Wat als…’ scenario
in het achterhoofd, maar soms is het belangrijk even
stil te staan bij de mogelijke gevolgen. Bv. 10 seconden
geen veiligheidsbril dragen kan voor iemand bij de
technische dienst een levenslang gevolg hebben. Dus
liever eventjes de reflex ‘Wat als…’ dan een leven lang
‘Had ik maar…’. Daar is een preventieadviseur voor!

Roos Van Bruggen

in huis hebben!
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preventieadviseur

Toch blij dat we een

t
Me

Wel, ik ben blij dat je’t vraagt! De preventieadviseur,
het woord zegt het zelf, geeft ADVIEZEN aan directie
of aan het Comité voor preventie en bescherming

Dus ben jij dan de
eindverantwoordelijke voor de
veiligheid in Het GielsBos?

Het intern noodplan is een
beleidsnota. We raden iedere
medewerker aan deze interessante
lectuur nog eens ter hand te nemen.
Je kan deze beleidsnota makkelijk
terugvinden op ons intranet, de
Kiosk, onder Beleidsnota’s preventie
en bescherming.

johan, onze preventieadviseur, vertelt over veiligheid in het
gielsBos en hoe beter te voorkomen dan te genezen.

Een preventieadviseur? Wat
is dat? Hebben wij dat? Sinds
wanneer?
Jawel, een preventieadviseur is voor een organisatie
van ons formaat verplicht! We hebben al jaren een
preventieadviseur in huis, maar sinds 2011 heb ik die
taken van mijn voorganger overgenomen. Toen ik
hier in 2010 begon te werken stond dat ook meteen
op mijn takenlijstje: cursus preventieadviseur volgen.
Best een stevige cursus: 1 jaar lang iedere week naar
het provinciaal vormingscentrum! Als eindwerk heb
ik dan ons huidige intern noodplan op poten gezet.
Voordien stonden in dit plan slechts 2 onderwerpen
beschreven: brandveiligheid en wat te doen als een
bewoner zoek is. Ons noodplan nu omvat veel meer,
gaande van arbeidsongevallen en registratie, tot
gebruik van gevaarlijke producten en veiligheid in en
om het zwembad enz… ik beschouw ons intern
noodplan eigenlijk als een inventaris van
alle mogelijke grote en kleine gevaren
binnen onze werking.

Leven in Het GielsBos
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✘

PBM’s (Persoonlijke BeschermingsMiddelen) zijn er
om jezelf te beschermen.

Zoek de verschillen!

thema: veiligheid

✘

✔

✔

✔

Het gaat altijd om middelen die je kwetsbaarheid
verminderen.

✘

Op de foto’s hebben we enkele vrijwillige acteurs
ingeschakeld om goed en fout te tonen. Al ziet
iedereen duidelijk wat goed is en fout, toch worden
de PBM’s uit nonchalance wel eens vergeten…

✔

Dan hebben we het zowel over aangepaste
arbeidskledij, als over middelen om ogen, oren,
ademhaling, enz. te beschermen.

✘

Leven in Het GielsBos

Gesprek met

BEN JIJ EEN

snelheidsduivel?

jij

Waarom neem

het niet zo nauw met de
snelheidsbeperking?

wablieft? remafstand? Tegen 40 km/u sta ik al
praktisch stil, dus dan is die remafstand ook twee keer
niks! Hoezo, 12 meter? 12 meter alvorens ik stilsta als
ik aan 40 km/u alles dichtgooi? … En bij 20 km per uur
maar 6 meter? Ah. … Ja. … Hm. Vandaar dat ik beter
telescopische ogen zou hebben. Ja… dus als er plots
een bewoner oversteekt, heb ik aan 40 km/u maar
de helft zoveel kans om die te ontwijken als tegen
20 km/u?

hoezo heb ik telescopische ogen, wat is dat nu
weer voor een rare vraag? Nee, ik kan dus niet om
het hoekje kijken he, hallo! Wat zeg je? Dat ik dat maar
beter zou kunnen aan zo’n snelheid? Zeg ben jij nog
nooit aan 40 door een dorpskern gereden, dat is écht
een slakkengangetje he, nog trager en we staan stil!

een snelheidsduivel
veilig verkeer:
het blijft een aandachtspunt

Waarom ik te snel rijd? Dat kan toch geen kwaad, ik
doe toch niemand zeer? Jaja, ik heb al wel gezien dat
er hier bordjes hangen van 20 km per uur, maar dat
is zooo traag man, daar begin ik niet aan. dan kan ik
beter te voet gaan.

Wat zeg je? Dat ik er slechts een half minuutje tijd
mee win? Daar geloof ik niks van! Trouwens, als ik
hier het terrein op sjees aan 40 km/u, ben ik 100%
zeker dat ik veilig aan het rijden ben.

Hoe ik dat zo zeker weet? Aha, omdat ik een goeie
chauffeur ben he. Misschien dat dat nodig is voor
slechte chauffeurs, zo traag rijden, maar voor mij
niet hoor. Ik heb ogen in mijn kop, ik weet wel wat ik
doe.

Da’s straf…

Roos Van Bruggen

Leven in Het GielsBos
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‘het verdiep’; wie werkt daar eigenlijk?
iedereen weet dat ze er zijn, maar wat doen
ze? onze bewoners geven je een rondleiding!

Hoe zit het daarboven?

‘het verdiep’ in de kijker

Directiesecretariaat
maandag 7 juli om 10.10u.
Peter valt zomaar even binnen bij Kristien Wuyts met de boodschap hoe spijtig
het wel is dat de Belgen eruit liggen (uit het wereldkampioenschap voetbal
natuurlijk). Kristien is directiesecretaresse: een deeltijdse baan samen met
Miranda. Verslagen maken, plannen, organiseren, communiceren, luisteren,
… het hoort er allemaal bij. Peter springt graag en veel binnen om ‘boven’ de
laatste nieuwtjes te brengen.
wist je dat De directie vroeger opdrachten doorgaf aan secretariaat
en receptie via een intercom en dat er dan soms luid geroepen werd. Werkte dat
machientje dan niet goed ?
woensdag 23 juli om 10.37u
Bart komt de Gazet van Antwerpen voor Vos 4 ophalen bij Miranda Clijmans.
Miranda is directiesecretaresse: een deeltijdse baan samen met Kristien. Bij
Miranda kan je dus terecht voor de interne post. Maar haar voornaamste taak is
het ondersteunen van de directie in alle communicatie met de Raad van Bestuur en
het administratief opvolgen van alle bouwaangelegenheden. En dat zijn er nogal
wat … Verder doet zij o.a. nog het beheer van reservaties van interne lokalen, het
beheer van onze bibliotheek en het secretariaat van de Vlaamse Vereniging van
Artsen werkzaam in de Gehandicaptenzorg (VVAG) vzw.

Algemene administratie
dinsdag 8 juli om 10u.
Patje komt elke dinsdag voormiddag de nachtpapieren van paviljoen Egel
ophalen op de algemene administratie bij Anny Brijs. Anny heeft een
allround job: typwerk, mailings versturen, post verwerken, klasseren,
kopiëren, plastificeren, versnipperen, inscannen enz. Iedereen kan
bij haar terecht. Samen met Paul Verswijvel en Rita Oostvogels, onze
receptionisten, zorgen ze ervoor dat alle algemene administratieve taken
vlot worden uitgevoerd.

Leven in Het GielsBos

PPD en wooncoördinator

Kassa

dinsdag 8 juli om 10.50u
Joeri komt samen met begeleidster Lotte ‘afrekenen’
bij Rita Daneels. Want Rita is ‘de kassa’: leefgroepen
komen er geld afhalen, en na afloop ook afrekenen.
Rita werkt voor de financiële dienst: kasverrichtingen,
factuurcontrole, controle kilometervergoedingen, …
tot achter de komma correct.

Financiële dienst

maandag 1 september om 13.30u.
Edwin komt samen met begeleidster Eef ‘afrekenen’ bij Els Eggers van
de financiële dienst. Als Rita afwezig is, neemt zij of collega Frank De
Jongh ‘de kassa’ over. De financiële dienst staat in voor de boekhouding,
de jaarrekeningen, de begrotingen, de kostenramingen, de inventarissen,
de kredieten, de beleggingen, de factuurcontrole, de kasverrichtingen, de
betalingen, reiskosten en vergoedingen, afrekeningen subsidiedossiers,
fiscale vrijstelling voor giften, belastingen, taksen, economische en
financiële informatie, verzekeringen, huurovereenkomsten, contacten met
bedrijfsrevisoren. Een hele boterham dus …

wist je dat De financiële dienst jaarlijks meer dan 22.000 transacties
uitvoert (facturen, kasbewijzen, bankuittreksels…) en als we die
archiefdozen opstapelen dit een toren van 15 meter hoog is.

donderdag 24 juli om 10.45u.
Iedere donderdag voormiddag laadt Bert zijn kar vol met koffie, thee en
water, en schuimt dan alle bureaus en vergaderlokalen af om ‘de dorstigen te
laven’. Annelies is wat blij met haar koffie. Annelies Goolaerts is psychologe.
Ze begeleidt de woningen in Beerse maar heeft haar bureau dus hier boven
(samen met Joos De Meyer, wooncoördinator). Haar collega’s psychologen
en pedagogen (de ‘PPD’ zoals wij dat hier zeggen) zitten verspreid over
Het GielsBos. Hun focus ligt op de kwaliteit van zorg voor de bewoner/
cliënt. Iedere PPDer draagt zorg voor een 5-tal woningen, en één van hen is
verbonden aan de dagbesteding.

Informaticadienst

donderdag 31 juli om 15.30u.
Ludo is vaste klant bij onze informaticadienst. Je vindt hem regelmatig
naast Jos Sels mee turen op het scherm. Of hij brengt verpakkingsmateriaal
naar de container. Maar vandaag mocht hij vooral met
Roger Stiasteny helpen sleuren met tweedehands
computermateriaal: zoiets doet hij graag! Onze
informaticadienst, twee man sterk, zorgt ervoor dat ons
computernetwerk blijft draaien. Je merkt er niets van …
tot het eens in pan valt. Dan pas besef je hoe afhankelijk
we er van geworden zijn. En we begrijpen al helemaal niet
meer hoe we het vroeger zonder konden doen!

wist je dat het computerlokaal het enige lokaal is met
airco en dat het op 18 juli 2014 op de personeelsdienst 30°
was

Leven in Het GielsBos
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‘het verdiep’ in de kijker
Stafmedewerkers
maandag 7 juli om 10.42u.
Luc drinkt een tasje koffie en bladert in een boekje samen met Annick
Baeyens. Hij komt elke week langs. Annick is HR medewerker met
focus op volgende personeelszaken: kengetallen HR, educatief verlof,
groepsverzekering, ORBIS-dossiers, personeelsmiddelen.
maandag 25 augustus om 11.50u.
Leni haalt Kelly op in het Theaterke waar ze ondergedompeld werd in een sfeervolle
activiteit van het A-team. Kelly moet terug thuis geraken en dus brengt Leni haar
even naar Rozendries 1. Als tussendoortje, want Leni Pelgrims is stafmedewerker HR:
‘human resources’ of personeelsbeleid is haar passie. Haar droom: een geïntegreerd
loopbaanbeleid, van de start (aanwerving) tot de finish. Leni werkt hiervoor nauw
samen met Christel Verhoeven (secretariaat stafmedewerkers) en Annick Baeyens
(HR medewerker).
wist je dat we medio 2014 al 27 interne en externe vacatures uitgeschreven
hebben en hiervoor meer dan 100 selectiegesprekken plaatsvonden.

dinsdag 17 juni om 16.30u.
Rudy en Luc zijn al vele jaren ‘maten’ en gaan elke maand samen op café om eens
bij te praten. Meestal in Beerse, waar Rudy woont, maar als hij verjaart mag het ook
eens op de markt in Turnhout. Voor Rudy steevast een cappuccino mét slagroom.
Luc Vanherck is stafmedewerker met focus op kwaliteitsbeleid, vormingsbeleid,
digitale cliëntendossiers en de bouw van de nieuwe woningen. Luc werkt hiervoor
nauw samen met Heidi Roefs (secretariaat stafmedewerkers), bij de medewerkers
gekend als ‘het vormingssecretariaat’.
woensdag 3 september 9u.
Marc Laenen gaat met 2 nieuwe medewerkers langs het
personeelsloket. Daar krijgen ze hun inwerkmap en wordt
alle administratie in orde gebracht. Marc zorgt samen met collega Hilde Renders
voor een degelijk onthaal van nieuwe medewerkers. Want goed begonnen, is… Marc
en Hilde zijn stafmedewerkers. Hilde vangt ook heel wat bezoekers op, want mensen
komen graag een kijkje nemen. En Marc is verantwoordelijk voor het stagebeleid, de
interne audits, palliatieve zorg en ethische reflectie.
donderdag 4 september 12u15.
Zoals iedere donderdag pikt Tommy Roos Van Bruggen op om samen frietjes te gaan
eten in het restaurant. Ze doen dit ondertussen al meer dan twee jaar, en maken het best
gezellig. Roos is stafmedewerker communicatie en draagt zorg voor onze publicaties
(GielsBos!, folders, jaarverslagen, maar ook nieuwsbrieven) en alles wat interne en
externe communicatie aangaat. Zij probeert ook onze Kiosk en website up-to-date te
houden, en klikt elke dag door naar onze GielsBos-facebookpagina.
wist je dat we een proefproject hebben opgestart waarbij een duo van
stafmedewerkers garant staan voor intern vervoer van 5
bewoners naar hun activiteiten.

Coördinator vrijwilligerswerk
woensdag 3 september 11 uur.
Yves Waltherus is al jaren een enthousiaste vrijwilliger in Het GielsBos. Iedere
woensdag voormiddag komt hij wandelen met Walter, fietsen met Flor en brengt
hij Thomas een bezoekje. En vandaag springt hij samen met Walter even binnen bij
Liesbeth. Want Liesbeth Geudens is onze superenthousiaste coördinator voor het
vrijwilligerswerk. Want als je investeert in je vrijwilligers, krijg je dit dubbel en dik
terug.
Leven in Het GielsBos

Sociale dienst en poetsdienst

dinsdag 2 september 15.30u..
Voor de gelegenheid poseren 3 poetsdames op
de sociale dienst. De werkplanning bepaalt wie
van de schoonmaakploeg ‘den boven’ doet: Liliane
Braekmans, Marleen Reussens, Peggy Ooms
(teamleider), Carine Jacobs of Hildegarde Smets.
Deze ploeg zorgt ervoor dat onze bureaus netjes
worden gepoetst, de vuilbakjes worden leeg
gemaakt en onze planten niet dood gaan (want als
wij het zelf moeten doen …).
Zittend van links naar rechts: Melanie Cuypers,
Hilde Leysen en Karla Defour. Samen met Lieve Hallewaert, Tinne Kempen en Ria van Hooijdonk vormen zij
de sociale dienst: zij volgen maatschappelijke evoluties op en vertalen deze voor ouders/familieleden en
medewerkers. Hun voornaamste taak is het ondersteunen van de samenwerking tussen ouders/familieleden
en medewerkers. Hun leuze is: ‘ouders partners in de zorg’!

Personeelsdienst

maandag 8 september om 11.30u..
Een van onze medewerkers, Dana, komt documenten ophalen bij Christel Damen,
verantwoordelijke van de personeelsdienst. Medewerkers kunnen er dagelijks
terecht voor allerlei personeelsgebonden zaken. Hebben ze vragen, dan zijn ze
welkom op het personeelsloket tussen 8u en 16.30u. Buiten de openingsuren van
het loket kunnen zij post achterlaten in de grijze brievenbus. Christel Damen,
Leen Verwaest, Ann De Smet, Karin Geuens en May Sysmans zorgen voor een
klantgerichte service!

wist je dat we op de personeelsadministratie voor échte service zorgen? Bv. het voorbereiden van
aanvragen tijdskrediet/thematisch verlof (in kleinere instellingen moet de vragende partij dit vaak zelf doen).

Bewonersadministratie

donderdag 11 september om 11 uur.
We vallen onverwacht binnen op de bewonersen cliëntenadministratie. Julie Belmans, Simone
Brandts, Annemie Buyens en Els Van Uffelen zorgen
voor alle administratieve formaliteiten wanneer
een bewoner of cliënt bij ons verblijft (permanent
of tijdelijk), of dagopvang en/of begeleiding
krijgt. Hier komt heel wat bij kijken: het beheer
van administratieve, juridische en financiële
gegevens, opstellen van officiële documenten,
aanen
afwezigheidsregistratie,
opvolgen
inkomsten bewoners en betalingen, correcte
communicatie met het VAPH, aanvraagdossiers
voor hulpmiddelen, bewaken van de erkenningsnorm, verrekeningen met mutualiteiten, rizivisering,
hospitalisatieverzekering, vakanties, medische attesten. Ook opnameteam en gebruikersraad krijgen
ondersteuning.

wist je dat Alle dossiers van overleden bewoners gedurende 30 jaar worden bijgehouden, dit zijn er reeds
121 op 35 jaar tijd.

Luc Vanherck
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‘het verdiep’ in de kijker

De directeurs doorgelicht
als we het over ‘den boven’ hebben, kunnen
we de directie niet uit het plaatje weren.
Bruno (financieel directeur), pol (algemeen
directeur), paul (directeur ’t margrietje)
en guy (directeur zorg) staan onze twee
charmante reporters te woord.
een interview door peggy en kelly,
bewoonsters van ’t margrietje.

Wat vind jij het leukste deel aan je job
als directeur?
Bruno: Dat elke dag anders is: heel veel afwisseling in deze job.
pol: Ja, de afwisseling! Ik ga graag met mensen om. Met bewoners een praatje doen vind ik bijzonder. Maar ik
voel ook wel dat ik veel verantwoordelijkheid draag en heel wat problemen moet proberen op te lossen.
paul: Ik ben vooral graag in de nabijheid van de gasten. Samen met hen zijn, samen groeien en ontdekken. Ik
vind het van kleins af al leuk om met mensen te werken. Je weet ook nooit wat de dag brengt! Vooral dan op
de werkvloer zelf, want bureauwerk wordt op de duur toch maar wat saai!
guy: Oei wat een moeilijke vraag. Samenwerken met en VOOR mensen, en nadenken over de dingen. Dat
samenwerken met veel mensen houdt ook wel een nadeel in: er zijn er zoveel dat je ze niet allemaal kent, en
dat is spijtig.

Wat doe je zoal in je vrije tijd?
Bruno: Ik ga heel veel fietsen en mountainbiken. Ik heb 2
kinderen en 1 kleinkind. Ik geniet ervan als mijn kinderen en
kleinkind op bezoek komen.
pol: Ik heb drie kindjes van 8 tot 14 jaar. Ik ga veel met
hen naar de voetbal. Mijn passie is voor al muziek maken,
soms ook samen met mijn kinderen.
paul: Niet erg veel, ik heb veel kleinkinderen ondertussen
waar heel wat tijd naar toe gaat. Ik ga ook veel op bezoek
bij mijn moeder, die al wat ouder wordt. Ik werk ook
graag in de tuin en sinds kort schilder ik af en toe ook
wel eens beetje.
guy: Ik lees heel graag, vooral romans. Natuurlijk ga ik
ook graag op reis en eens goed eten en drinken hoort er ook bij. Ik geniet
vooral van de gewone dingen des levens. Vroeger sportte ik veel, maar nu gaat dit niet meer met mijn
kapotte knieën.

Wat zou jij iedereen willen toewensen?
Bruno: Dat al onze medewerkers graag komen werken. En dat onze bewoners
hun dromen kunnen waarmaken.
pol: Ik zou veel plezier en geluk aan alle bewoners en medewerkers willen
meegeven.
paul: Gaat even iets halen dat steeds boven zijn bureau hangt, een spreuk
“The little things? The little moments? They aren’t little…” Genieten van elk moment,
van de kleine dingen. Dit heb ik geleerd op het werk, van de gasten.
guy: Dat iedereen content mag zijn met het leven dat je hebt, het moet niet altijd
perfect zijn. En vooral niet te vergeten dit mooie boekje en interview te lezen .
Last but not least, de deur staat altijd open, voor iedereen!
Kelly Mens en Peggy Van Buel
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Werken in uitvoering!

je zou het niet zeggen als je vandaag stiekem
binnenwandelt bij het zwembad, dat het er binnen
enkele maanden spik en span zal uitzien, met een
nieuwe wellnessruimte erbij. het ziet er nu maar triest
en bouwvalig uit. sine ging een kijkje nemen.

Wie deze zomer een frisse plons in het zwembad wou
nemen, kwam van een kale (of eerder droge) reis
terug. Sinds juni zijn we namelijk begonnen met de
renovatiewerken en zoals je op deze foto’s kan zien, zal
er van het zwembad dat we kennen niet bijzonder veel
overblijven! Het stond er dan ook al sinds de opening
van Het GielsBos, ‘de jaren stillekes’, en het werd tijd
om dat eens onder handen te nemen! Een fris kleedje,
de nieuwste technologieën voor waterbehandeling,
een nieuwe verwarmingsketel (waar ook het hele
behandelgebouw van zal genieten) en last but
not least… een wellnessruimte. Deze komt waar
vroeger het kleine zwembad stond, en zal voorzien
zijn van een jacuzzi, een stoomcabine, een IRcabine en douches-parcours. Het spreekt voor
zich dat door deze vernieuwingen niet enkel
de fanatieke zwemmers in de watten gelegd
worden, maar een breder publiek zich zal
kunnen laten prikkelen en verwennen.
Staan jullie ook zo te popelen om die jacuzzi
in te springen?
Nog eventjes geduld, de opening wordt
geschat op mei volgend jaar!

Sine Van Menxel

Sportievelingen, ten top!

Tussen 9 en 20 september namen 6 atleten van Het GielsBos
deel aan de zomereditie van de europese special olympics
2014 in Antwerpen.

Samen met 3000 atleten uit 54 Europese en Euraziatiasche landen
zwommen en liepen onze deelnemers alsof hun leven ervan afhing.
Ze deinsden er niet voor terug zich te meten aan de andere kandidaten
tijdens de soms wel vermoeiende wedstrijden. En de buit is groot. Ze
kaapten zo maar even 11 medailles weg: 2 gouden, 6 zilveren en 3 bronzen!
Een welverdiende beloning voor zoveel mooie persoonlijke prestaties.

Lief, Ludo, Erna, Michel, Gert en Peter, en ook aan alle coaches en supporters een welverdiende proficiat!
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Sweet
veld 4

16

in klaver
het lijkt alsof het
gisteren was, dat ze
in het gielsBos kwamen
wonen als kleine jongens.

En plots zijn ze al 16!
Het is toch redelijk uniek. Kenny, Kyle en
Steven, de puberjongens van Klaverveld 4,
verjaren toevallig alle drie rond de
zomerperiode. Drie 16-jarigen, dat moest
gevierd worden! En hoe konden we dat beter
dan door een fuif te organiseren? Ze houden
nu eenmaal van muziek, een hapje eten en
drinken.
We begonnen met een huifkartocht. De ouders
van de jarigen mochten mee opstappen. Ondertussen
kregen we hulp om de woning en de tuin te versieren.
De broer van Kyle verzorgde de muziek op kindermaat.
De boxen waren op volwassen maat. En zo werd de fuif
op gang getrapt in onze eigen tuin. Het weer was te
warm om zwaar te dansen maar iedereen genoot. De
kinderchampagne werd ontkurkt. De hapjes werden
gesmaakt. De kinderen genoten op hun manier: luisteren
naar de muziek, schommelen, in het zand spelen, samen
op de trampoline…
Er kwam ook nog taart op tafel. Die zag er overheerlijk
uit en gelukkig smaakte hij ook zo. Eén stukje of twee?
Het maakt niet uit, er was genoeg. Het goede weer
zorgde ervoor dat iedereen lang bleef nagenieten.
De viering voor onze 16 jarigen was geslaagd. Het
zijn jongens maar de eerste baarden en puistjes
verschenen al. Het worden stilaan mannen. Het
gaat snel….
Gert Van Hove

Rechtstreeks
Toegankelijke
Zomerpret!

tijdens de maand augustus heb je ze misschien
gezien op het domein in gierle: een groepje
kinderen dat hier niet woont, maar wel dagelijks
aanwezig waren voor een portie zomerpret! via
externe diensten hebben deze kinderen de weg
gevonden naar het gielsBos om hier een fijne
vakantie te komen vieren. dit was mogelijk via de
rechtstreeks toegankelijke hulpverlening (rth).

Tijdens de maand augustus startte op Het GielsBos
een nieuw extern project onder coördinatie van Waut
Nickmans. Kinderen en jongeren met een (vermoeden
van) een beperking uit het buitengewoon, maar ook
uit het normaal onderwijs konden zich inschrijven
voor de vakantiewerking. Hier kwamen aardig wat
kinderen op af die op zoek waren naar een fijne
daginvulling tijdens de vakantie. De dagopvang zat
dan ook al heel snel vol.

Na wat zoek- en denkwerk over activiteiten geschikt
voor alle deelnemende kinderen en jongeren, kwamen
er heel fijne activiteiten aan bod. Er werd met
water gespeeld, geknutseld, gekookt, en wanneer
het weer het toeliet, gingen we buiten spelen op
het luchtkussen, op het grasveldje, maar ook in de
speeltuin. We deden uitstapjes naar de kermis, naar
de bowling, naar een binnenspeeltuin en veel meer.
Veel te snel was de vakantie en daarmee ook de
zomer weer voorbij en moesten onze zomerkindjes
opnieuw naar school. Dat betekende voorlopig het
einde van dit mooie RTH-verhaal. Hopelijk volgen er
zo snel nog veel meer!

Bij het ter perse gaan konden we al een
kleine balans opmaken van alle Rechtstreeks
Toegankelijke Hulp die we in 2014 al verstrekt
hebben.

Buiten onze zomerkindjes hebben we al 8
mensen kunnen verder helpen onder de vorm
van begeleiding, 3 mensen konden al deelnemen
aan dagopvang, en daarbovenop boden we
nog een heel aantal verschillende vormen van
outreach aan (bv. ondersteuning inclusieve
speelpleinwerking in Kasterlee en Lille, maar
ook kleinschaligere projecten die het verschil
maken).

Ine Van Dun
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De andere winnaars stellen we met plezier en
trots aan u voor:

3

er is dit jaar al veel te doen
geweest rond de visie van
het gielsBos. en hoe meer
we er over nadenken, hoe
meer blijkt dat de visie
al overvloedig leeft in
onze dagelijkse werking.
getuige daarvan onze
visieverkiezingen.

Vlak voor de zomer sloten
we de VisieVerkiezingen af:
meer dan 120 nominaties, en
bijna 200 stemmen. Wat begon
als een speelse campagne om
de visie-waarden in de verf
te zetten, groeide al snel uit
tot een beweging om wat goed
gaat, wie het goed doet, wie één
van de waarden al (lang) volledig
in de vingers heeft er even uit te
tillen en waardering te tonen. We
hadden maar wàt graag iedere
genomineerde voor het voetlicht
geplaatst: ieder verhaal, iedere reden
voor nominatie gaf aan dat het om
bijzondere mensen, bijzonder teams
gaat.
Wonderbaarlijk genoeg kwamen er
twee winnaars uit de bus waardoor we
aan een grote groep die waardering ook
kunnen uiten.

Voor de waarde PROFESSIONEEL werden ALLE
medewerkers van Het GielsBos genomineerd én
verkozen. Omdat ieder van onze medewerkers
dagelijks zijn of haar beste beentje voorzet, vanuit
gedreven professionalisme.

Voor de waarde PARTICIPATIEF kwamen namelijk
ALLE vrijwilligers als winnaar uit de bus. En terecht:
wekelijks er zomaar staan voor iemand, dat mag
gezien worden.

2

Visie op
Het GielsBos
1

luisteren. (Salamander 2)

1: CLIENTGESTUURD – we beginnen … met
2: INTEGER – we kunnen op elkaar bouwen.
Cindy Moeskops (logistieke hulp Salamander)
3: INCLUSIEF – we schakelen iedereen in.
vrijwilligers Jogclub
4: OPEN – we houden een open blik.
Nicole De Houwer (OOG)
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De winnaars kregen in de loop van de zomer een
lekkere brunch voorgeschoteld, geserveerd door
directie. Voor de vrijwilligers zorgden we voor een
lekkere praline, en al onze medewerkers werden
onthaald op koffiekoeken aan de tikklok, tijdens een
vergadering of in de woning.

INCLUSIEF

Bovendien
stellen
we zowel in deze
editie als de volgende
telkens nog 2 waarden
voor het voetlicht:

we schakelen iedereen in.
Een moeilijk woord, en toch niet
zo moeilijk om te begrijpen. Inclusie
betekent niet meer dan: iemand als
volwaardig opnemen in de maatschappij. En Het
GielsBos probeert zowel de buitenwereld naar binnen
te halen, als naar buiten te treden en zo met twee
voeten in het echte leven te staan. Voor sommige
van onze bewoners is het echter niet slecht om een
rustig, lichtjes afgeschermd bestaan te leiden. Ze
voelen zich zo veilig en beschermd. We zoeken voor
iedereen individueel naar het juiste evenwicht.

OPEN
we houden een open blik.
Open ogen, open armen, open
communicatie, een open houding…
we voelen intuïtief wel aan waar het
om gaat. Concreet werken we aan een
vruchtbare dialoog met onze cliënten, proberen we
eerlijke feedback te geven aan onze collega’s, en
leren zelf met die feedback omgaan, en staan we als
organisatie open voor samenwerkingsverbanden en
nieuwe ontwikkelingen.

Roos Van Bruggen
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Nancy Nooyens, Tinne Geerinckx,
Hanne Boonen en Karin Segers

Zie ze gaan zie ze gaan,
De mannen van de Bisschopslaan.
Zie ze gaan zie ze gaan,
De mannen van de Bisschopslaan.

De Peter dieje kan keigoe zingen,
Terwijl Bert ons fopt met allerlei dingen.
Onze Willy ga keigraag op café,
Spijtig genoeg krijgt hij Jef ni altij mee.
Den Ivo zit ontspannen op z'n paard,
En Marc, hij is onze man aan de haard.
Koen ga overal de puttekes vullen,
en ons Bertje zit overal tussen te lullen.
De lijnbus is de Joris zijne favoriet.
Ondertussen zingt Mieke haar
"vrolijke vrienden lied”.
Maurice zit met z’n sigaar op de koer,
En onze Luc, da is nen rijke boer!

Zie ze gaan zie ze gaan,
De mannen van de Bisschopslaan.
Zie ze gaan zie ze gaan,
De mannen van de Bisschopslaan.

Vier collega’s schreven ter gelegenheid van het
feest een leuke liedjestekst om te zingen op het
ritme en de muziek ‘Basketsloefkes’ van Sam Gooris.
Deze unieke uitvoering moest een verrassingsact
worden, maar omdat de dag al zo druk gevuld was,
is het optreden niet doorgegaan. Om deze creatieve
voorbereidingen niet verloren te laten gaan, spelen
we in ons hoofd de muziek van ‘Basketsloefkes’ en
publiceren we vandaag exclusief een stukje van de
Bisschopslaan-tekst.

Bisschopslaan bestaat 10 jaar!
21 juni, de eerste dag dat we
hier in 2004 woonden, viel dit
jaar op een zaterdag. wat kan
er mooier zijn dan net op die
dag te kunnen feesten?
Hoe gaan we het aanpakken?
BBQ? Weer de tent in onze
tuin? Muziek? … Veel
vragen die al vlug vorm
kregen.
We waren het er allemaal
over eens, we wilden eens
niet zelf voor alles instaan
maar genieten net zoals ons
gasten en hun familie.
Vlug het OC boeken dan met een
traiteur, dessert dame (dank u Laura) en boer Jan die
zorgde voor de muziek. Om de lege
gaten wat in te vullen, vroegen we
enkele oude leger Minerva’s die
met verschillende bewoners
de Gielsbos paadjes onveilig
maakten (ni echt hoor!),
Bob, Maurice z’n broer deed
de intro en het slot met z’n
doedelzak, Lotte zorgde
voor mooi geschminkte
gezichtjes. En met wat
buiten speelgoed en een
springkasteel kon ook de pret
niet meer stuk voor de kleinsten.
Ons feest begon al om half elf en zou duren tot half 4
maar de sfeer zat er blijkbaar te goed in waardoor de
laatsten pas tegen 5u weg waren.
We zullen maar denken dat
het een teken van een goed
feestje was hè!!
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Van het ene warme nest in het andere.

zo zorgwekkend werd dat je moest worden

half jaar, Lien, toen je medische toestand

moet achterlaten. Je was amper drie en een

kind ziek is, maar het breekt als je je kind

Een moeder- en vaderhart is triest als je

warm nest terecht komt, bij mensen die

dat als we ze uit handen geven, ze in een

Dat maakt het voor ons draaglijk: wetende

bovenal

dankbaar

hebben gehad bij Schildpad 5 onnoemlijk

We zijn alle mensen die met Lien te maken

een brief van ouders zoals jij en ik.

opgenomen in het revalidatiecentrum van

haar graag zien. We hebben met Lien al

hartelijke

en

liefdevolle

opvang.

maar

Pulderbos. En ook al verzette iedere vezel

heel wat hindernissen moeten nemen, en

professionele

in ons lichaam zich hiertegen, er was geen

overwonnen.

hun

keuze. De opname zou zes maanden duren…

voor

Het werden vier en een half jaren… Het
werd permanent…

vertrouwen

erop

nemen.

en

dat dit goed zal gaan., mede dankzij de

hopen

Ik weet nog hoe je vroeg, helemaal in het

goede voorbereidingen van Schildpad 5.

Wij

begin: ‘Papa nog heel efkes hier blijven’. Het

We hebben zoals steeds de weloverwogen

Weldra zal ze de ‘kaap’ Rozendries moeten

is hard, heel hard, we hebben veel geweend.

keuze moeten maken in Liens plaats, goed

al

lange

we

een

hebben

wetende dat ze in een eerste fase vele

Ondertussen

een

afgelegd,

weg

Lien

kronkelige

vertrouwde gezichten zal moeten missen.

met

weg met veel vallen en toch weer telkens

Het

voor

opstaan. We hebben minder leuke, trieste,

ons. Wellicht zal het vertrek van Lientje

beslissing

heel trieste en eenzame momenten gekend.

ook voor de mensen van Schildpad 5 wat

moeilijke

Maar ook leuke, schone en hartverwarmende

wennen zijn.

een

momenten. Een kind als Lien doet appel

was

op je hele zijn van mama en papa. Dat

oergevoel, die onvoorwaardelijke liefde voor

je kind maakt dat we ze blijven dragen,
altijd.

Lieve mensen van Schildpad 5,

In naam van Lientje, jullie prinsesje, en ook

in onze naam: BEDANKT voor jullie liefdevolle

toewijding… bedankt om een beetje… mama

en papa te zijn…

Ingrid en Johan
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Creatief met
jongeren
op donderdag 3 juli 2014 organiseerde
de ergo naar goede gewoonte een
‘creadag’, met hulp van de vrijwilligers
van het jongerenkamp.
Zo konden we de deelnemers van de ergo-werkgroepen een
bijzondere activiteit aanbieden: schilderen zoals Keith Haring.
Dit jaar was trouwens een speciale editie, want we konden
beschikken over een heus paviljoen om onze gang in te gaan!
Gelukkig was de interieurwinkel “kleur op maat” zo vriendelijk
om de verf te sponsoren. Gewapend met verfrollers en
borstels op lange steel gingen we aan de slag om Langoor nog
een laatste keer in de verf te zetten…
Zoals je kan zien op de foto’s, was het resultaat na een dag hard
werken verbluffend!
Ans Gevers en Nancy Baeyens
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Onze vrijwilligers van
het jongerenkamp

Liefste
Isabelle

graag een seintje aan
de personeelsdienst!

Wil je liever niet dat
jouw aankondiging
hier verschijnt?

deze lijst wordt
samengesteld
aan de hand van
gegevens van de
personeelsdienst en
aankondigingen Bij
het secretariaat.

Je hebt ons voor de laatste
keer verrast. Toen ik hoorde
dat je gestorven was, kon ik alleen
maar denken: ‘nu al, zo vlug?’ Maar
misschien is het maar beter zo. Je hebt
lang genoeg volgehouden. Want zo was je wel hé. Een doorzetter die
volhield. Iemand die pas klaagde als ze echt pijn had. Ik zal nog vaak
terug denken aan die mooie momenten die jij ons gegeven hebt. Zo kon
je genieten van je wekelijkse zwempartijtjes, van snoezelen, van een
grote individuele wandeling waarin wij als begeleiding bijna verplicht
waren om flink door te stappen, want dat had jij graag hé? Ook als
de picto ophing van jouw vrijwilliger, konden de picto’s die hiervoor
hingen niet vlug genoeg weg zijn, zodat jij samen met hem op pad kon
gaan. En als wij extra ons best deden om je mooi te maken met een
laagje nagellak, een armbandje of een volledig nieuwe tenue, straalde
je als nooit tevoren.
Je hield letterlijk van onze houvast, van duidelijkheid, veiligheid en
onze nabijheid. Het gevoel dat we er steeds voor jou waren, had je echt
nodig! En ik hoop van harte dat we dat jou voldoende hebben kunnen
geven. Want er waren ook momenten dat we echt met onze handen in
onze haren zaten. Dat we soms geen raad wisten en als we dan dachten
dat we de juiste oplossing hadden gevonden voor een probleem,
verraste je ons weer! Dat maakte jou ook zo boeiend: je was echt een
uitdaging voor ons! Een band met jou opbouwen was niet zo simpel:
het duurde even voordat we jouw vertrouwen konden winnen! Maar als
dat lukte, was het zo fijn om met jou op pad te gaan, je hand vast te
houden en je te begeleiden waar je het nodig had. Heel je leven was je
op zoek naar een veilig plaatsje dat jou rust kon bieden.
Belleke, nu is de tijd gekomen dat we jouw hand spijtig genoeg moeten
los laten, zodat jij je rustig plekje vinden kan! Maar weet je, eigenlijk
houden we jouw hand vast,voor altijd! En ook al verhuis je binnenkort
niet mee naar onze nieuwe woning, bij ons zal je altijd een plaatsje
hebben! We gaan je missen meid, rust nu maar goed!
X
Egel 5

Jessica
Eenvoudig en stil
zoals zij leefde is haar leven
tot een einde gekomen.
Wij voelen ons dankbaar
dat zij tot het einde toe
omringd mocht zijn door mensen
die van haar hielden en om haar
bezorgd waren.
Wij geloven dat zij nu
vrij is van alle pijn
nu zij bij haar papa
in de hemel kan zijn.
Doorheen onze stille droefheid
zijn we daar blij om.
Rozendries 3

Geboren

2 juni - LOWIE
zoontje van Nicole Proost
(begeleidster/opvoedster) en Koen
Siemons

6 juni - TUUR
zoontje van Katrien Proost
(begeleidster/opvoedster) en Steven
Kerckhofs

20 juni - FIEN
dochtertje van Sabrina Hofmans
(begeleidster/opvoedster) en Nick
Van den Broeck

22 juni - STIJN
zoontje van Anneloes Witlox
(begeleidster/opvoedster) en Dirk
Jochems

27 juli - BENT
zoontje van Joyce Veulemans
(medewerkster nachtdienst) en
Geert Wouters

Overlijdens

18 juni
Isabelle Arendt, bewoonster van Egel
5

4 juli
Marleen Heirman, moeder van
Alexander Matthys, bewoner Vos 6

9 juli
Jessica Torfs, bewoonster van
Rozendries 3

17 juli
Louis Meeuws, grootvader van Sara
Van Dyck (begeleidster/opvoedster)

Gustaaf Meeus, vader van Manuel
Meeus, bewoner Egel 4

25 juli
Jan Wouters, grootvader van
Marianne Wouters (medewerkster
PPD)

11 augustus
Jan Vissers, vader van Fons Vissers,
bewoner Schildpad 5.

Getrouwd

5 juli
Pauline Groenen (begeleidster/
opvoedster) en Ruud Van den Bosch

27 augustus
Tine Proost (medewerksters
kinesitherapie) en Roeland Eyckens

Leven in Het GielsBos

23.

AGENDA
22 OKTOBER EN 19 NOVEMBER
SCHLAGERNAMIDDAG IN HET ONTMOETINGSCENTRUM

2 NOVEMBER
ZESDE GIELSBOSLOOP (VRIJE BOS- EN NATUURLOOP) IN HET
ONTMOETINGSCENTRUM EN OP HET VOETBALTERREIN

5 DECEMBER
SINTERKLAASFEEST IN HET ONTMOETINGSCENTRUM

11 DECEMBER
KERSTMARKT AAN HET ONTMOETINGSCENTRUM

18 DECEMBER

ook deze zomer mocht jong en oud

KERSTFEEST IN DE SPORTZAAL.

weer Baden in muziek en zon.

ons festival zorgde weer voor mooie Beelden…

