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Welkom in ons winternummer 2020, het 44e nummer
van GielsBos! Voor de anciens onder ons: weten
jullie nog hoe ‘De Kr@nt’ er vroeger uitzag? Echt een
krantenformaat, in zwart-wit en oranje. De tijd vliegt,
tijd voor een geschiedenis van GielsBos-communicatie,
misschien iets voor nummer 50?
In welke wereld zullen we tegen de volgende winter
leven? Is corona dan wat teruggedrongen of nog niet?
Hebben we veel geleerd en het leven toch wat anders dan
voordien opgenomen? Zijn angst en ongerustheid weer
naar de achtergrond verdrongen en hebben we mekaar
letterlijk en figuurlijk terug kunnen omhelzen? Houden
we de zorgzaamheid voor mekaar en ook voor de mooie
planeet waarop we leven? Wie zal het zeggen?

16
17

Colofon

Vandaag leven we nog altijd in moeilijke tijden. Maar ook
tijden met heel veel lichtjes in mooie verhalen. Willen
we vooral daar op blijven focussen? Dit nummer staat
er vol van.
Veel leesplezier!
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IN ‘T KORT

Het GielsBos danst de

Jerusalema
Geïnspireerd door een filmpje met dansend zorgpersoneel, dachten Jip en Joke:
“dat kan Het GielsBos ook, let’s do it”! In de laatste zonnige dagen van september lanceerden we een oproep aan
iedereen om de Jerusalema in kleine bubbel te dansen en te filmen. Daarnaast prikten we ook 22 september
voor een ware flashmob op het grasveld om echt iedereen de kans te geven om coronaproof mee te dansen.
Letterlijk en figuurlijk gingen we voor kleur, Het GielsBos is tenslotte een plek met bijzonder kleurrijke mensen!
Onze wens was om een lach op ieders gezicht te krijgen en de benen in beweging. Maar bovenal om sàmen
plezier te beleven en te verbinden, ondanks de afstand.
Links en rechts hoorde je de Jerusalema door de gang galmen of je zag een groep collega’s oefenen.
Wangen bloosden, ogen fonkelden. Soms nog aarzelend, misschien bang voor een foute stap.
De cliënten deden graag mee of zagen het graag gebeuren. Wat een enthousiasme in de filmpjes
en tijdens de flashmob. Keileuk om te zien! Britt van de audiovisuele dienst maakte er een
supercompilatie van. Kippenvel! Fantastisch hoe iedereen er het beste van maakte,
cliënten betrok en enthousiast de heupen in de strijd gooide! Het filmpje werd
massaal gedeeld, de Jerusalema van Het GielsBos mag gezien worden!

Scan de QRQR-code om het
filmpje te bekijken!
Jip en
Joke

Bomenversierwedstrijd
Toen de zomer nog in het land was … was corona dat
ook. Hoe moest dat dan met alle vrolijke, vriendelijke
bewoners en opvoeders van Het GielsBos die elkaar
graag begroeten, knuffelen en babbelen? Jolien van
Waterlelie en de mensen van de acti-teams staken
de koppen bij elkaar om het Bos toch leven en kleur
in te blazen. We zochten een manier om de groepen
en bewoners te verbinden en te verwonderen
langsheen onze paden, zonder dat we contact
hoefden te hebben. Iets met vogelverschrikkers?
Liedjes? Bomen die gezichten krijgen? Dieren die je
moet zoeken?

4.

Leven in Het GielsBos

Besluit: de groepen mochten dit zelf bepalen.
Iedereen mocht één boom kiezen in de buurt en deze
zelf helemaal versieren en tot leven wekken.
En we maakten er meteen een wedstrijd van om
elkaar wat uit te dagen en je beste boompje voor te
zetten! Met Chantal, Dirk en Pol als jury voor deze
grote ‘bomenversierwedstrijd’, was ons verhaal
helemaal rond.
Al snel zagen we de eerste bomen verschijnen en
overtrof de respons onze verwachtingen: er waren
bomen met gekleurde ijsjes, met kopjes thee, met
schoenen en met schatten uit de zee. Een boom met
een meisje dat verdween in de grond, bomen met
grote spinnen, met spreuken of gedichten, ze rollen
zo uit je mond!

Eric
Opzet geslaagd dus:
Van der
de bewoners een verrassende
Straeten
wandeling aanbieden in het hen zo
vertrouwde Bos. Eén iemand moest er kunnen
winnen en dat werd het acti-team van Rozendries
en Bosheuvel, maar eigenlijk waren het Bos en zijn
kleurrijke inwoners de winnaar.
Bedankt aan iedereen om het Bos mee te kleuren!
Doe je volgende keer weer mee als we een nieuw
thema in de verf zetten?

Onze tuinkamer krijgt
een nieuwe naam!
DE STROOM

DE STROOM

DE STROOM

DE STROOM

Bijna welkom in …
In Het GielsBos vinden we een inclusieve
samenleving zeer waardevol! Enerzijds
zetten we in op het deelnemen van onze
cliënten aan het reguliere leven, anderzijds
zetten we onze deuren ook open voor externe
groepen en mensen die gebruik willen maken van onze
infrastructuur zoals Waterlelie, Oase of de sporthal.
Onze tuinkamer vormt een perfecte aanvulling op onze huidige
infrastructuur. Zo kunnen onze cliënten en begeleiders langskomen om iets te
drinken, externe bezoekers kunnen er picknicken na hun activiteit, ouders wachten
er op een aangename manier tot de sportles van hun kind gedaan is en voor passerende
wandelaars en fietsers is het een gezellige stopplaats … Kortom, een plek waar ontmoeting mogelijk is tussen
onze eigen cliënten en onze externe bezoekers. Meer nog, onze cliënten zullen ook actief kunnen meewerken
in de uitbating van deze ontmoetingsplaats.
Na het bouwverlof is men gestart met de aanleg van deze tuinkamer. Grote kranen, betonmixers en drilboren
passeerden al de revue. Oude deurgaten werden dichtgemetst en ramen werden omgevormd tot grote
terrasdeuren. Nu ook de betonnen fundering van de tuinkamer gegoten is, worden de contouren steeds
zichtbaarder. Momenteel is er wel nog wat verbeelding nodig, maar de komende weken zal alles snel veel
concreter gaan worden.
Aangezien de werken volop bezig zijn, vonden we het tijd om een leuke naam te kiezen voor dit nieuw stukje
GielsBos. Dit deden we onder de vorm van een wedstrijd, waarbij men kans maakte om een bon te winnen
om iets te komen eten of drinken in het inclusieve café. We vroegen iedereen om namen in te dienen via
invulformulieren en deze te posten in de daarvoor voorziene brievenbus.
Heel wat enthousiaste collega’s, maar ook cliënten zetten hun creatieve brein in gang en inspireerden ons met
de meest uiteenlopende namen. In totaal mochten we 77 namen ontvangen, waarvoor dank! Na heel wat wikken
en wegen heeft een jury in overleg met onze directie de knoop doorgehakt en kunnen we jullie in primeur laten
weten dat de nieuwe tuinkamer zal omgedoopt worden tot … DE STROOM! Met dank aan Kristien Wuyts, een
oud-collega wiens inspiratie voor altijd in het Bos zal weerklinken!

We willen alle
leefgroepen, collega’s,
vrijwilligers, ouders en
sympathisanten bij deze
warm maken om vanaf 2021
een glaasje te komen drinken
in ‘De Stroom’ als corona het
weer toelaat. Via onze
kanalen maken we de
openingsdatum
nog bekend.

Jolien
Heylen
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Corona bracht heel wat maatregelen, voorschriften en instructies met zich mee. Die werden allemaal
in draaiboeken en fiches gegoten en het crisisteam ging aan de slag met de nuttige info die de
coronabevraging ons opleverde. Dag na dag volgen we de situatie op de voet. Daarvan houden we
personeel en familie steeds op de hoogte via onze nieuwsflashes, digitaal en per brief. En soms …
verschijnen er lichtpuntjes in deze donkere tijden … Bijzondere verhalen waardoor we weer
moed kunnen scheppen en het nog even langer vol kunnen houden.

Een babbel met
Frans Hooyberghs de man achter

de actie ‘medisch
beschermingsmateriaal’

Op 21 oktober kwam Frans langs op Het GielsBos,
hij had een dikke cheque bij, met 18.590 euro er op.
Dat was het resultaat van de sponsoractie die
hij opzette, geld voor medisch beschermingsmateriaal. Heel wat mensen, particulieren
maar ook serviceclubs (tot in Mechelen en
Keerbergen toe) droegen hun steentje bij.
Grote en kleine giften, allemaal met een warm
hart.

Hoe de lockdown
ingreep in het
leven van Niels “Elk

nadeel HEP
zijn voordeel”
voordeel”

Voor Niels, ons specialleke op Klaverveld 4, was het
bezoekersverbod vanaf 16 maart 2020 een volstrekt
nieuwe situatie. Sinds zijn geboorte, nu 29 jaar
geleden, had hij ons immers één keer tien dagen niet
gezien. En nu voor maanden, op een moment dat hij
zich niet goed in zijn vel voelde. Hij at slecht, gaf veel
over, had een serieus ondergewicht (BMI van 18.5 …
Wij, als ouders, voelden er ons helemaal niet prettig
bij.
Niels hield zich kranig de eerste weken. Na elk
positief telefoontje groeide de hoop dat hij zonder te
veel problemen door de lockdown zou spartelen. Dat
voelde goed, we waren dus ‘misbaar’.
Tot het op dinsdag 7 april 2020 in de time-outruimte
helemaal uit de hand liep. Niels ‘communiceerde’
op zijn eigen, onbeholpen manier. Met zijn tanden,
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keihard in zijn onderarm. De gevolgen waren zeer
ernstig. Een open wonde, een stuk vlees was gewoon
weg. Een lange revalidatie drong zich op. Met
dagelijks een grondige verzorging om de (grote!)
kans op infectie te beletten. Klinkt logisch, maar hoe
doe je dat in volle coronatijd met een gast waaraan
je zoiets niet kan uitleggen? Iedereen besefte: zonder
snelle, krachtdadige veranderingen zou de situatie
dramatisch escaleren. Absolute topprioriteit: het
laten rusten en genezen van de diepe wonde!
Overdag werd Niels radicaal uit zijn kamer
gehaald en in de gemeenschappelijke ruimtes
onder permanent toezicht geplaatst. Doorgaans in
diverse fixatiestoelen, waaronder zijn gloednieuwe,
multifunctionele ‘Blijfstoel’. In de tuin of tijdens
wandelingen werd nauwlettend toegekeken dat de
wonde kiemvrij bleef. ’s Nachts werd hij aan armen,

Dag Frans!

Frans: “Goeiemorgen Guy, blij dat ik hier kan komen
met goed nieuws.”

En voor onze lezers, wie ben jij?

Frans: “Frans hé, broer van Rita die hier al van bij
het begin verblijft. Ik heb heel mijn leven al in het
teken gezet van kinderen en volwassenen met
een beperking. Ik was leraar in het buitengewoon
onderwijs, heb heel wat activiteiten opgezet en ik
draag altijd heel graag mijn steentje bij.”

We kunnen je niet genoeg bedanken!

Frans: “Met heel veel plezier, blij ook dat we zo goed
konden samenwerken. De actie was nog maar enkele
weken gelanceerd en we kregen al meer dan 10.000
euro binnen, dat bleef maar doorlopen en nog … Ik heb
daar een heel goed gevoel bij want dat wil zeggen dat
er nog vele mensen met een warm hart zijn.”

Zo is dat! Zeg, jij bent ook bewindvoerder
voor je zus?

Frans: “Jawel, en daar ben ik best fier op. Wij waren
thuis met zijn tienen, op haar oude dag had onze
moeder me gevraagd de zorg voor onze zus te
behartigen. Dat doe ik nu al 15 jaar met veel plezier en
in goed overleg met heel de familie. Samen met mijn
broers en zus zorgen we al sinds haar jeugdjaren voor
ons Rita. Bewindvoerder zijn is veel meer dan alleen
maar financiële zaken regelen. Het is ook echt mee
zorgen voor je zus, haar bijstaan met alles en nog

wat, feesten ook, een grote familie zijn hé. Soms lees
je in de pers negatieve berichten over bewindvoering
maar ik ben zeker dat 99,9% deze taak met heel veel
liefde en zorg ter harte neemt.”

Heel mooi.

Frans: “Ik wil ook nog eens een pluim geven aan alle
mensen op en rond de woning van Rita, we voelen ons
hier thuis en weten dat we met mekaar kunnen praten
en afspreken. De nieuwe aandachtbegeleidster gaat 1
à 2 keer per jaar met Rita en één van de broers of
(schoon)zussen ’s morgens shoppen en dan gezellig
koffiedrinken met een babbel. Dat lijkt niet veel maar
is zo belangrijk. Dat vind ik een mooi voorbeeld. Ik
wil zeker ook alle private en zakelijke sponsors en
de service club Rotary Mechelen Opsinjoor en Lions
Club Drie Dennen uit Keerbergen bedanken voor hun
bijdrage aan de actie!”

Frans, wil je nog een wens met iedereen
delen?
Frans: “Wanneer corona stilaan voorbij zal zijn hoop ik
voor iedereen dat we samen nog eens goed kunnen
feesten en plezier maken!”

Bedankt hé Frans!

Frans: “Graag gedaan en tot de volgende!”
Guy
Bruyninckx

benen en romp gefixeerd. Hartverscheurend, maar het
moest. Thuis wachtten we bang af. Hoe zou onze ‘flurk’ dat
allemaal verwerken?

We zijn intussen een halfjaar verder. Hoe is de situatie
geëvolueerd?
-

De diepe wonde is dankzij de ingrijpende maatregelen bijna
miraculeus genezen. Bedankt begeleiders, bedankt medische
staf!
Niels’ welbevinden lijkt serieus te zijn verbeterd. Hij eet beter, braakt
minder, zijn gewicht is van 65 kg naar 72 gestegen. Hij oogt ook
gelukkiger, er is minder onrust. De verhuis van zijn kamer naar de
gemeenschappelijke ruimtes lijkt, ondanks de fixatie, een voltreffer.
Hij hoort erbij.

Voor alle duidelijkheid: aan het karakter van Niels is niets veranderd. Zijn
handleiding is nog steeds niet op de markt te verkrijgen. Maar ‘dankzij’ de
coronacrisis – die dwong tot origineel denken - is hij wel onverwachts uit
een neerwaartse spiraal gesukkeld. Tot nader order gelden de gevleugelde
woorden van de grote Johan Cruyff: “Elk nadeel hep zijn voordeel.”
PS: We blijven uiteraard realistisch. Dit kan een momentopname zijn.
Het is niet uitgesloten dat de situatie zelfs al bij het verschijnen van
dit nummer van GielsBos! in een andere richting is geëvolueerd.

Hoe kijk jij
als ouder/broer/zus/
mantelzorger naar de
gevolgen van de coronacrisis
voor je specialleke? Glijdt de tijd
voorbij alsof er niets aan de hand
is? Wordt de toestand stilaan
onhoudbaar en word je moedeloos?
Laat het gerust weten via
redactiegielsbos@hetgielsbos.be.
Hier horen alle soorten
verhalen thuis!

Hans
Wollens
papa van
Niels
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De start van
het nieuwe

schooljaar

ONDERWIJS I

NA EEN VREEMD EINDE VAN HET VORIGE SCHOOLJAAR, ZATEN WE TIJDENS ‘DE GROTE VAKANTIE’ NIET STIL
EN WERKTEN WE VOLOP AAN DE VOORBEREIDINGEN VAN HET NIEUWE SCHOOLJAAR. ONDERWIJS IS EEN
RECHT VOOR ALLE KINDEREN EN JONGEREN. HOE KUNNEN WE DAT RECHT OOK VOOR ONZE BEWONERS
WAARMAKEN IN DEZE MOEILIJKE CORONATIJD? EN DAT OP EEN DOORDACHTE EN ZO VEILIG MOGELIJKE
MANIER?
Enkele collega’s van de psychopedagogische dienst gingen samen met de betrokken scholen aan de slag. Dat
zijn De 3master (met afdelingen in Kasterlee en Tielen) en VIBO De Brem (in Oud-Turnhout).
9 kinderen die in het GielsBos wonen, gaan met de bus naar school in De
Brem of De 3master. Voor 21 minderjarige bewoners is naar school gaan
niet haalbaar. Voor hen komen leerkrachten van deze scholen naar het
GielsBos. Zij krijgen dan enkele uren per week individueel onderwijs
of Permanent Onderwijs Aan Huis (POAH).
Voor onze 9 schoolgangers bekeken we een aantal bezorgdheden
rond het busvervoer en het dragen van de mondmaskers
voor jongeren ouder dan 12 jaar. Er werd heel wat over en
weer getelefoneerd tussen scholen, ouders,
leefgroepen
en
busbegeleiders
om alles te regelen. Onze
technische
dienst
deed
tijdelijk ook een deel van
het schoolvervoer. Begin
september was dus net
nog wat hectischer dan
normaal.

VICTOR KRIJGT
ONDERWIJS
AAN HUIS

Ook voor de organisatie van
Permanent Onderwijs Aan Huis moesten
we heel wat zaken opnieuw bekijken zoals
de locatie om de lessen te laten plaatsvinden. We zijn er
ook in geslaagd om de leerkrachten goed te verdelen
over de woningen van onze 21 POAH-leerlingen. En
dit rekening houdend met de coronarichtlijnen.

Een welgemeende dankjewel aan de juffen en de
scholen en aan onze eigen medewerkers voor hun
flexibiliteit en voor de fijne samenwerking. Zo
maken we onderwijs in deze moeilijke tijden toch
samen waar!
Ilse
Eykens
VICTOR KRIJGT
ONDERWIJS
AAN HUIS

8.

Leven in Het GielsBos
Foto’s werden genomen vóór coronatijd

IN CORONATIJD en zijn juffen
Zion

HOE VERGING HET DE LEERKRACHTEN EN HUN LEERLINGEN EIGENLIJK
TIJDENS DE LOCKDOWN IN HET VOORJAAR? WE VROEGEN HET AAN MIEKE
EN SILKE VAN VIBO DE BREM IN OUD-TURNHOUT, 2 JUFFEN VAN ZION
SEGERS, BEWONER VAN MEZENHOF 3.

Hoe beleefden jullie de beginperiode van corona?
“Wie had ooit gedacht dat het zover zou komen dat we gewoonweg geen les
meer konden geven? De leerlingen die in Het GielsBos wonen, zoals Zion, waren
al in lockdown en niet veel later zijn we jullie helaas achterna gegaan.
In het begin hoorden we elkaar weinig. Hierin moest snel verandering komen,
dachten we. Het was lang zoeken hoe we onze leerlingen het best konden bereiken …
Maar uiteindelijk hebben we onze weg hierin gevonden d.m.v. videochat. Dit vonden onze
leerlingen geweldig!”

ZION EN
JUF MIEKE

Wat was voor jullie de grootste moeilijkheid?
“Het was niet altijd gemakkelijk om iedereen te bereiken. We hebben vaak veel moeite gedaan om contact te
maken. De ene was al iets meer aanwezig dan de andere. Maar uiteindelijk is het ons toch gelukt om iedereen
te horen en te zien via videochat, WhatsApp of mail. Ook het ondersteunen van de zorg viel ons zwaar. Omdat
het niet mogelijk was om nabij contact te maken, viel alles op de schouders van de ouders en begeleiding. En
doordat wij hier niets konden doen om dit te verlichten, stonden wij natuurlijk deels machteloos.”
Zijn jullie tot nieuwe vaststellingen gekomen?
“Ons contact met de ouders, maar ook met de begeleiders van Het GielsBos is hierdoor wel versterkt … We
hebben elkaar allemaal nog beter leren kennen. Communicatie was in deze tijd zo belangrijk. We deelden gsmnummers uit en waren steeds bereikbaar voor iedereen. Dit verstevigde onze relaties. De leerlingen hebben
getoond dat wij ook een vaste waarde zijn voor hen. Iedere keer die erkenning krijgen tijdens de
videochats was heerlijk om zien. Die manier van communiceren is toch een les die ons veel heeft
Niels
bijgebracht. Dit mogen we nooit vergeten!”
Van Rooy

ZION EN
JUF SILKE
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BEWEGINGSTHEATER

We voelden deze
zomer een groot
gemis
omdat
de
leefgroepen er niet op
uit konden trekken, geen
cultuur meer konden opsnuiven,
geen verwondering ervaren in een theaterzaal, maar
eveneens geen gejuich en gesupporter delen omdat
het WK niet zou doorgaan. Corona heeft iedereen
uitgedaagd om zijn bezigheden en sterktes om te
buigen en ook bij ons ontsproot er een nieuw plan.
We wilden iedere leefgroep de kans bieden om naar
theater te gaan in Het GielsBos en hadden voor ogen
om de ‘feel’ van een voetbalwedstrijd neer te zetten.
Een voorstelling die het dagelijkse zou doorbreken,
zou prikkelen, uitnodigen … daar wilden we als
dramatherapeuten op inzetten.
Een theater met veel tekst en blabla, daar hebben
we het zelf niet zo mee. Dus gingen we aan de slag
met kunst over voetbal. We verzamelden gedichten
en teksten van Nic Van Bruggen en Herman de
Coninck, kunstwerken van Raoul De Keyser en gingen
zelf typische bewegingen en uitdrukkingsvormen
onderzoeken en uitproberen.
Dialogen wilden we minimaliseren, maar zeg nu zelf,
de stem van een voetbalreporter konden we niet
wegdenken. Dankbaar voor het grote hart van Vitalski,
want hij sprak gedichten in op maat van Het GielsBos.
Een betere coach konden we ons niet wensen! Onze
focus lag op voetbal zo artistiek mogelijk weer te
geven. Algauw besloten we dat schaduwtheater wel
goed werkte om uitdrukking te geven aan de emoties
die bij voetbal komen kijken. Dus wij op pad, want hoe
zouden we dat voor elkaar krijgen?! Met hulp van de
technische dienst en de naaikamer ontwikkelden we
een prachtig gespannen wit doek, waar we beiden
achter konden staan! Een bewegingstheater wordt
nog mooier en krachtiger met de juiste techniek maar
extra mankracht om aan de knopjes te staan, was er
niet. Dus weer op zoek: hoe we het licht, de beelden
en de muziek zo automatisch mogelijk konden laten
afspelen, zodat we als spelers met het toneelspel
bezig konden blijven. Uren en uren kropen in de
voorbereiding van de PowerPoint die onze basis zou
worden, maar de juiste timing bleek wel zijn vruchten
af te werpen bij de voorstellingen.

10.
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Dan was er
nog de uitdaging om de
psychomotoriek om te toveren tot een
theaterzaal. Onze zoektocht bracht ons bij de
audiovisuele dienst, waar enkele lampen onder een
laagje stof uitkeken naar een moment om te stralen.
En dat deden ze: de psychomotoriek baadde in een
warm licht. Op het moment van de Brabançonne
schenen de lampen blauw en rood, als knipoog naar
een niet nader omschreven voetbalploeg. Wat verder
ook niet mocht ontbreken tussen de krijtlijnen van
het veld, waren een voetbalgoal, een bal en gras
natuurlijk!
Er was veel enthousiasme om te komen kijken,
elke woensdag kwamen de toeschouwers vanuit
alle hoeken van Het GielsBos afgezakt naar de
psychomotoriek. De eerste voorstellingen sleutelden
we nog her en der aan het geheel, we waren superblij
met feedback van de kritische toeschouwer (Chantal,
Magd en Jolien waren het eerste proefpubliek) en
naarmate de voorstellingen passeerden, verbeterde
ook onze conditie.
Zweten was het om herhaaldelijk fysiek op te
warmen en in slow motion te juichen achter het
doek. We genoten ervan om te zien wat het met de
cliënten deed, ze mee te nemen in de voetbalvibe.
Zelfs achter het doek, wanneer het schaduwspel
bezig was, hoorden we de aandacht en de verstilling.
Een spontaan applaus, een supporterskreet, een pass
tijdens de wedstrijd, een vreugdedans … wat een
heerlijke interactie. Er kwamen zelfs verlengingen! En
Jip nam zonder moeite de positie van middenspeler op
zich: “de voorstelling was erg gericht op bewegingen
en houdingen, dus het paste meteen”.
De
oplettende
toeschouwer
merkte misschien wel de actuele
hashtag #samen2020 op de
T-shirts op. We voelden ons meer
dan ooit verbonden met iedereen,
dankzij voetbal. Want dat brengt
telkens weer groot en klein, jong
en oud, op de been.
Isabelle,
Jip en
Joke

Scan de QR-code
en geniet mee
van ons theater!

Animo dankzij
animatie
Tja, de coronatijd doet mensen
toch regelmatig met de handen in het haar staan en even goed nadenken over hun
job. De dienst animatie staat voornamelijk voor de grote, overkoepelende activiteiten en organiseert feesten
met eten en drinken, muziekoptredens, festivals, cinemabezoeken, enfin alles wat een mens gelukkig maakt!
En net dat mochten we nu niet meer doen. Enkel in onze bubbel blijven en flink zijn want het is nu eenmaal niet
anders en onze opdracht is gezond blijven. Dat doen we allemaal zeer goed, maar als dienst animatie vind ik
het mijn taak om creatief na te denken over wat ik nog kan aanbieden, zodat onze cliënten de dagdagelijkse
sleur een beetje kunnen doorbreken. Natuurlijk is de eerste opdracht dan: het moet coronaproof zijn, dus per
bubbel, per leefgroep.

We zijn onze zomer gestart met op maandagmorgen een ontbijt aan te bieden en op woensdag een barbecue.
Dat werd enthousiast onthaald en dus deden we september en oktober er nog bij, maar de barbecue werd
vervangen door een brunch want we wisten niet of het weer zo goed zou blijven als de voorbije maanden.
Elke unit kreeg deze zomer ook zijn minifestival waar natuurlijk het frietkraam niet mocht ontbreken. Dansen
was toegestaan maar je moest wel aan je voordeur blijven staan. En zelfs dat was geen probleem want er
werd overal vrolijk meegezongen en gedanst.

Rijden met de bus … nog zoiets wat onze bewoners zalig vinden en de wekelijkse busritten lagen al stil sinds
maart. Dus busritten per bubbel moesten toch kunnen en dan maakten we er maar direct een echte partyflight
van! Met echte stewardessen die voor de nodige animatie zorgden. Even de veiligheidsinstructies uitleggen en
dan waren we weg met de nodige dosis muziek en taxfree productjes.
We hebben ook een themahoek ingericht als een Arabisch theehuis. Gezellig een tasje thee met een mierzoet
koekje, meer moet het soms niet zijn! Wie zin had, kon zich volledig smijten op de Arabische muziek.
In november was er nog een grote mosselsouper waar we de mosseltjes warm aan huis leverden. Ook lekker
griezelen met Halloween kon niet ontbreken!

En we gaan zeker
Kerst vieren dit jaar! Een ganse week toveren we
het OC om in een feeëriek tafereel. Dan vieren we elke dag hetzelfde kerstfeest, helemaal coronaproof
per leefgroep. Misschien is dat wel mijn grootste uitdaging: 5 dagen kerstfeest overleven, wetende dat ik niets
met Kerstmis heb … Wie weet wordt het toch ook mijn feest als ik al die contente cliënten ga zien dag na dag!
En natuurlijk heb ik gans het team Onthaal en Infrastructuur achter mij die mijn ideeën - hoe gek ook - altijd
met plezier mee uitvoeren!
Chantal
Eelen
HAAL DEZE PAGINA’S UIT HET MAGAZINE
EN HANG ZE OP ALS POSTER!
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Griezelen met
Halloween

Minifestival
met MAXI
plezier
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Slurpen aan
de thee in het
Arabisch theehuis

Smullen van
een lekkere
barbecue
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Waar is da
feestje ... op de
partybus!
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Geocaching
Geo
caching
IN HET GIELSBOS
Download
de app

Een aantal jaar geleden zijn er voor het eerst geocaches
in Het GielsBos gelegd. Geocaching is een wereldwijde
schattenzoektocht op basis van gps-coördinaten, waar de digitale
en de echte wereld elkaar tegenkomen. Met je gps of smartphone
kan je aan de slag. Waar je naar op zoek gaat tijdens het geocachen is
steeds een raadsel en dat is juist het leuke van deze mooie buitensport.
In september is er nieuw leven ingeblazen en zijn er 13 caches op een originele manier verstopt. Je vindt
een toertje van 7 caches aan de kant van het behandelgebouw en een toer van 6 caches aan de kant van de
boerderij. Toen ik de vraag kreeg om iets te doen met de geocaches in Het GielsBos, ben ik eerst even gaan
opzoeken wat het juist is. Van horen wist ik het wel een beetje, maar het fijne ervan zeker niet.
Ik kwam erachter dat Annick Baeyens dit ook weleens doet en vond in haar een ideale partner. Team Annick
en Liesbeth gingen aan de slag. Na een beetje brainstormen, leuke caches bedenken, goede verstoplocaties
zoeken en de bijhorende tips verzinnen, viel alles netjes in de plooi. Alleen het online registreren van de
caches moest nog gebeuren en dan afwachten tot er iemand op schattenzoektocht ging.
Het was meteen een succes! Onmiddellijk na de lancering stonden er schattenzoekers in Het GielsBos.
Dagelijks komen mensen zoeken naar de caches en ontdekken ze de mooie omgeving waarin ze verstopt zijn.
Een ideale manier om buitenstaanders kennis te laten maken met ons domein en soms ook met de bewoners.
Indien je Het GielsBos eens op een andere manier wil ontdekken, dan is geocaching ideaal! Je kan meteen
starten door de geocaching-app te installeren op je smartphone of de voorziene gps te gebruiken. De app is
gratis beschikbaar in Google Play en de App store. Hiervoor heb je een account nodig en zijn mobiele data
vereist. Wil je onze gps gebruiken, dan stuur je een mailtje naar vrijwilligerswerk@hetgielsbos.be om deze te
reserveren. Heb je een schat gevonden, dan kan je je naam of een stempel zetten in ons logboek.

We garanderen je: wandelen was nog nooit zo leuk! En wie weet, heb je er zo maar een
nieuwe (superverslavende) hobby bij .

😉

Liesbeth
Geudens

Enkele reacties:
NICOLE DE HOUWER EN NICK
GOORMANS GINGEN OOK OP PAD
Samen met Nick Goormans (KV12)
trok ik erop uit om een deel van de
geocachetoer te wandelen op Het
GielsBos. We voelden ons als speurders
naar een schat. Groot was dan ook de
vreugde toen de cache gevonden werd! De
extra tips maken het zoeken toegankelijk
voor een groot publiek. Nick liet alvast
zijn naam achter op de logrol. De toer
maakt van een gewone wandeling
een ontdekkingstocht!

Reacties van
externe geocachers:
RubRik: Vandaag de Gielse bossen komen
verkennen. Prachtige wandeling gemaakt
rondom het domein. Onderweg mochten de nodige
caches uiteraard niet ontbreken. Alles was dik in orde,
mooi verzorgd en afwisseling qua verstoptechnieken.
Bedankt voor het uitzetten van dit geocacheparcours
rondom het prachtige domein van dit zorgcentrum.
The graveyards: Het GielsBos kende ik enkel van
er door te rijden op familiebezoek. Door deze reeks
kon ik het natuurgebied en de leefwereld van
de bewoners beter leren kennen. Het werd
een aangename ervaring: mooi weer en
fijn verzorgde caches. Alles werd
gevonden, soms wel even
zoeken! Bedankt!
Leven in Het GielsBos
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Op vakantie in

coronatijd
Zou de vakantie in het water vallen door corona? De leefgroepen die
normaal op kamp of naar zee gaan, hielden hun hart vast! Gelukkig werd
de vakantiepret niet bedorven en konden die langverwachte tripjes
toch doorgaan! Weliswaar op een iets andere manier, maar
daarom niet minder plezant!

Salamanderstraat
OP KAMP

Op 28 september 2020 kwam de grote bus ons ophalen om eindelijk op
kamp te vertrekken richting Beringen. We zouden ons kamp starten met een
lekkere picknick aan de mijn in Beringen. Jammer genoeg besliste het weer
er anders over. Gelukkig mochten we al vroeger binnen zodat we droog en
warm konden genieten van ons middagmaal.
De week is voorbijgevlogen met allemaal leuke activiteiten en nog
redelijk goed weer. Het bezoek aan Pakawi park in Olmen en het rijden
met golfwagentjes in Alden Biesen konden we doen in het zonnetje.
Als we regen hadden, dan kregen we onze dag ook gevuld. Met een
bezoekje aan de cinema waar we heel de cinema voor ons alleen
hadden. IJsjes, pannenkoeken, frietjes en een barbecue hoorden ook
bij het kamp.

De vakantiegangers
van Salamander

Bisschopslaan
AAN ZEE

MIDDELKERKE, de ontspannen vakantie voor de hele Bisschopslaan!

M iddelpunt, het superleuke en aangepaste hotel waar we een midweek van alle luxe genoten.
I n oktober en toch stralend weer met een beetje veel wind.
D uikjes in de zee zaten er niet meer in, wandelen op de dijk, langs de winkeltjes des te meer!
D ineren als een koning, niets moeten doen, alleen genieten!
E itjes, hard, zacht gekookt, met of zonder spek, het was er allemaal.
L iefst hadden we nog véél langer gebleven!
Mieke, Maurice,
K erkjes hebben we natuurlijk ook bezocht.
Tinne, Bert, Bert, Nicky, Joris,
Peter, Tinne, Koen, Manten,
E fkes weg uit de Bisschopslaan.
Nancy, Marc, Willy, Karin,
Jef, Luc en Soetkin
R uiken en genieten van de zeelucht.
K offietjes, ijsjes en pannenkoekjes, heerlijk!
E n dan het besef dat het vakantie was en dat we terug moeten …
16.
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Mezenhof 1

AAN ZEE

Wat een leuk vooruitzicht! Na die moeilijke tijden waar wij
het niet altijd even gemakkelijk hebben gehad, mochten we toch
naar de zee. Dit was niet zeker tot op het laatste moment, want
er kon altijd een coronastok tussen de wielen gestoken worden. De
gelukkigen waren Edwin, Ruben en Werner. Zij gaan normaal elk jaar in een
klein groepje naar hetzelfde appartementje in Oostende op de zeedijk. Wat
was het een fijne tijd samen. Genieten van ontbijt of was het meer brunch?
Dit met uitzicht op de golven van de zee!
Natuurlijk alles erop en eraan. Spek en eieren, sandwiches
en pistolets … Vrijwel alles mochten ze zelf kiezen, met
beperkte begrenzing en ze konden het appreciëren.
Natuurlijk was het wel iets anders door corona. Want
dan deden ze wel iets meer cafeetjes, trammetje rijden,
samen naar de winkels … Dit hebben we natuurlijk zo min mogelijk gedaan.
Wat deden we dan allemaal in de plaats?
Op de zeedijk in het zonnetje zitten met chipjes en cola en muziekbox en
zingen en dansen en kijken naar de mensen zoals we anders op een terras
deden. I.p.v. cinema in het echt brachten we een bezoek aan de Mediamarkt
en kochten we dvd’s om een filmnamiddag te houden. Natuurlijk bleven
we niet de hele dag in het appartement. We wandelden tot in Oostende
centrum om daar een bootje te nemen. Wat een ervaring was dat! Als
drie kapiteins zaten ze vooraan op de boot. Ook hadden we een Italiaanse
avond met pizza en romantische zonsondergang en nog wat buurten met
de plaatselijke bevolking. Meer moet dat niet zijn!
Natuurlijk aten we ook een paar keer frietjes met curryworst want dit was
blijkbaar ‘ne must’ voor de bewoners. Om de week goed af te sluiten eindigden
we in Het Laar met ieder een curryworst XXL!

Onze vakantie was XXL-fantastisch!
Eef
Lauryssen

Grasland 3
AAN ZEE

In februari boekten we een vakantie naar de zee, maar door corona
waren het zeer spannende maanden. Konden we wel gaan? Maar
eindelijk was het zover en konden we vertrekken. Met onze valiezen,
maar ook met mondmaskers, alcoholgel en extra zeepjes.
Maar wat hebben we ervan genoten! Verse mosselen, garnaalkroketjes
en natuurlijk frietjes, lange strandwandelingen, veel extra zand door
storm Odette, bingo coronaproof, maar vooral extra veel aandacht in
een andere omgeving. En nu maar duimen dat we snel een nieuwe
vakantie kunnen vastleggen!
Joos, Michael,
Patrice van Grasland 3

Leven in Het GielsBos
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Zonnetjeswandeling met de

BERTHOUTSTRAAT
Een namiddag waarop het niet regende, ideaal om op Het GielsBos de
zonnetjeswandeling te gaan doen! Caroline, Frans, Karin, Cis en Ingrid gingen
samen met mij en stagiaire Marieke op zoek naar verschillende prenten die
over het domein verspreid waren.
Nadat we de bus geparkeerd hadden, moesten we het eerste zonnetje
vinden zodat we konden beginnen met de wandeling. Ik had een aantal
goeie speurneuzen bij want we waren nog maar net uitgestapt of er werd
al geroepen! Niet veel later verscheen ook de eerste prent die we moesten
zoeken.

Het deed de bewoners echt deugd dat ze eens
ergens anders konden gaan wandelen dan in
hun eigen dorp. We zijn op plaatsen
op het domein gekomen waar sommige
bewoners nog niet geweest waren. Het was
fijn om tijdens de wandeling over heel het terrein
te kunnen wandelen. De bewoners vonden het ook zeer leuk dat
er bijna bij elk woonerf een boom versierd was voor de
bomenversierwedstrijd. Karin en Ingrid vonden die met de
ijsjes toch de mooiste, dat deed ze denken aan de zomer,
toen het nog warm was .

☺

Onderweg hebben we veel gelachen. Er werd zelfs een
wedstrijdje gehouden ‘om ter snelst de zoekplaat vinden’!
Op het einde van de wandeling hadden we nog 1 plaatje
over dat we niet gevonden hebben, jammer. De bewoners hebben
er echt van genoten en waren heel enthousiast. De wandeling is
zeker voor herhaling vatbaar.

Leen
De Kort
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Nieuwe organisatiestructuur voor

Het GielsBos
Onze ambitie is om elke dag opnieuw de best mogelijke zorg te geven aan onze buitengewone cliënten. We
willen dat Het GielsBos een warme plek is waar onze cliënten centraal staan, waar het fijn is om te verblijven
én ook om te werken.
We staan ook voor een aantal
uitdagingen (denk o.a. aan de
persoonsvolgende
financiering)
die vragen om ondernemerschap,
meer autonomie voor de teams en
betrokken medewerkers die elke dag
opnieuw het beste van zichzelf willen
geven. Om onze missie, visie en
ambities duurzaam waar te maken,
is sterk ontwikkeld leiderschap nodig.
Om dit te realiseren, hadden we een
nieuwe organisatiestructuur nodig,
waarin we nog meer cliëntgericht
werken en waarin de teams meer
regelmogelijkheden krijgen.

Organogram Het GielsBos 2021
RAAD VAN BESTUUR

DIRECTEUR

ZORG
MANAGER

ZORG
MANAGER

9 WOONTEAMS:
GL1 - GL2 - GL3
GL4 - GL5
KV12 - KV3 - KV4
BERT

COMMUNICATIE EN STAF

ZORG
MANAGER

FACILITAIR
MANAGER

HR-MANAGER

FINANCIEEL
MANAGER

11 WOONTEAMS:

12 WOONTEAMS:

RD1 - RD2 - RD3
RD4 - RD5
BS1 - BS2 - BS3
BS4 - BS5 - BO A-B

MEZ1 - MEZ2 - MEZ3
MEZ4 - MEZ5
VOS4 - VOS6 - VOS7
VOS8 - BL
SAL1 - SAL2 - SAL3

TEAM
ONTHAAL &
INFRASTRUCTUUR

HR & PAYROLL

FINANCIEEL
BEHEER &
ADMINISTRATIE

ZORGONDERSTEUNEND
TEAM

ZORGONDERSTEUNEND
TEAM

ZORGONDERSTEUNEND
TEAM

DAGBESTEDINGSTEAM

DAGBESTEDINGSTEAM

DAGBESTEDINGSTEAM

TEAM DAGOPVANG
EN MOBIELE
BEGELEIDING

NACHTTEAM

3 HUISHOUDELIJKE
TEAMS:

ICT

CENTRALE POETS
NAAIKAMER &
WASSERIJ
KEUKEN & MAGAZIJN

2 TECHNISCHE TEAMS:
TECHNISCH
ONDERHOUD
CHAUFFEURS & FIETS

TEAM TUIN,
BOERDERIJ &
PAARDENWERKING

Vanaf 2021 organiseren we de zorg
voor onze cliënten vanuit drie grote
zorgclusters. Een zorgcluster zal
bestaan uit 12 tot 15 zorgteams en telt ongeveer 150 medewerkers. Rond de woonteams wordt in elke cluster
een dagbestedingsteam en een zorgondersteuningsteam georganiseerd. Deze teams zijn multidisciplinair
samengesteld. De nieuwe teams zullen operationeel zijn op 1 maart 2021.
Het management van Het GielsBos zal vanaf 2021 bestaan uit 1 directeur (Pol Vanden Weygaert) en 6 managers:
3 zorgmanagers, een facilitair manager, een HR-manager en een financieel manager.
Onze ambitie zal niet enkel gerealiseerd worden met een nieuwe organisatiestructuur. We werken
ook aan een cultuuromslag: zo gaan we het komende jaar aan de slag met onze nieuwe visie op
gedeeld leiderschap in de organisatie.

Sofie
Poppe

Wees welkom in onze herdenkingstuin

‘Waterkant’
De natuur bereidt zich voor op een
welgekomen winterslaap. De meeste bomen
hebben zich ontdaan van hun bladerdek. Over
het grasland en de laaggroeiende struiken
hangt haast permanent een laagje dauw
en mist. De vissen in de waterpoel komen
nog hoogstens aan het wateroppervlak om
zuurstof bij te tanken. Een eenzame wandelaar
laat zich de rust en stilte welgevallen en zoekt
verpozing op een bank aan de waterkant. De
tijd staat even stil. Tijd om herinneringen op
te halen … Het zou mooi zijn, mocht jij die
wandelaar zijn. Het zou mooi zijn mocht jij
de weg vinden naar onze herdenkingstuin,
ingericht ter nagedachtenis van onze
overleden bewoners. De weg is aangegeven,
de toegang vrij.

Waterkant
Neem mijn uitgestoken hand
die leidt naar de waterkant
in rechte lijn door het bos
laat mijn hand niet los
we hebben een gezamenlijk doel
een stille plek aan de waterpoel
vier witte banken die je van ver ziet
op een tapijt van gele dolomiet
rond een wilg die treurt
onze weemoed kleurt
zijn schaduw werpt op het water
zoveel jaren later
hier in gedachte
zijn we bij machte
een groot verlies in ons leven
een mooie plaats te geven.

Marc
Laenen
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Invoering van de woonwoon- en leefkosten in
Het GielsBos

In ons herfstmagazine werd al toegelicht welk traject we gelopen
hebben om tot de woon- en leefkosten te komen. Maar wat zit er nu
allemaal vervat in die kosten die vanaf 1 januari 2021 ingevoerd worden
voor alle volwassen cliënten? We zetten alles even op een rijtje.

Woonkosten

Leefkosten

Individuele kosten

Gebruiksvergoeding

• voedingskosten:
o dagelijkse maaltijden
o dranken
o fruit en tussendoortjes
• was- en strijkservice bad- en bedlinnen en slabben
• algemene medicatie en
(para)medische zorg
• basisverzorgingsproducten (douchegel, zeep, deodorant, scheerspullen,
tandpasta en tandenborstel, …)
• niet-individueel toewijsbaarvervoer
• educatieve activiteiten en psychosociale noden
• diverse abonnementen (huisvuilophaling …) niet individueel toewijsbaar
• schoonmaak woning en gemeenschappelijke ruimtes
(= vaste kost)
• internet, tv, telefoon gemeenschappelijk gebruik
(= vaste kost)
• verzekering BA (burgerlijke
aansprakelijkheid) & LO (lichamelijke
ongevallen)
(= vaste kost)

• kleding op naam
• was- en strijkservice persoonlijke kleding
• schoenen en schoenreparatie
• verzorgingsproducten op
naam
• internet, tv, telefoon op naam
• (para)medische kosten, medicatie op naam
• individuele vervoerskosten
• ontspanning (bv. uitstappen,
inkomtickets, een terrasje
doen …)
• zwembeurten, gebruik wellness, Oase
• abonnementen op naam (bv.
voor een tijdschrift)
• hospitalisatieverzekering
• mutualiteitsbijdragen
• vakantieverblijf
• alle andere kosten voor
thuisgebruik (bv. van
hulpmiddelen)

• kamer en gemeenschappelijke woonruimte,
keuken en badkamer in
de woning
• gebruik van snoezelruimte, therapielokaal, …
buiten de woning

Woonkosten

• normale en kleine herstellingen aan de woning
• nutsvoorzieningen: water, gas, elektriciteit
• brandverzekering
• belastingen en taxen
patrimonium
• veiligheid cliënt
• basisinrichting (meubilair, gemeenschappelijke
tv ...)

!

!

DE FACT UUR VAN DE WOONKOST EN

DE FACT UUR VAN DE
INDIVIDUELE KOST EN

De
woonkosten
worden
aangerekend o.b.v. het aantal dagen
en nachten zoals in de Individuele
DienstverleningsOvereenkomst
(IDO) werd vastgelegd. Verblijft de
cliënt minder dagen en nachten, dan
gebeurt de facturatie toch op basis
van de afgesproken aanwezigheid in
het IDO. Verblijft de cliënt extra dagen en nachten, dan worden deze ook
aangerekend.

!
DE FACT UUR VAN DE LEEF KOST EN
Het tarief van de leefkosten is verschillend voor de externe woningen
en de campuswoningen. De externe
woningen maken immers geen
gebruik van de centrale keuken, de
eigen wasserij en het intern vervoer
met de elektrowagens op de campus.
De leefkosten worden aangerekend
o.b.v. het aantal dagen en nachten
waarop de cliënt effectief aanwezig
is. Niet aanwezig is niet betalen.
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De facturatie van de
individuele kosten (kosten
die direct toewijsbaar zijn
aan de cliënt zoals aankoop
kleding, kosten van een
uitstap) blijven zoals in het
verleden apart op de factuur
verschijnen op basis van de
reële kostprijs. Wel hebben
we een tariefverhoging
voor de individuele was
(voornamelijk
kleding)
moeten doorvoeren omdat
de huidige bijdrage niet
kostendekkend was. We
gaan van 0,53 euro naar
1,30 euro (per 24 uur)
waarbij Het GielsBos nog
steeds de personeelskost
blijft betalen van de
medewerkers
van
de
wasserij. Het is een vrije
keuze om al dan niet
gebruik te maken van de
service om de was te laten
doen door onze wasserij.

Dagcentrum en dagopvang

Ook voor het dagcentrum en
de dagopvang werden woonen leefkosten berekend.
Voor dagopvang op een
woning betaalt de cliënt
dezelfde bijdrage voor de
dagdelen die een residentiële
cliënt ook betaalt (uiteraard
geen bijdrage voor de nacht).
Voor de dagopvang buiten de
woning (dagcentrum Tielen,
Bijenkorf, boerderij) werd een
apart tarief vastgelegd.
Voor de cliënten van het dagcentrum in Tielen organiseert
Het GielsBos het vervoer van
en naar het dagcentrum tegen het wettelijk tarief van
2,56 euro/dag (heen en terug).
Ook dit tarief werd aangepast in onderling akkoord met
het Collectief Overleg Orgaan
(COO). We gaan van 2,56 euro
naar 8,82 euro per dag (heen
en terug) waarbij Het GielsBos
nog steeds de loonkost van
de chauffeur blijft betalen. De
keuze om al dan niet gebruik te
maken van deze service is vrij.
Wanneer alle voorbereidingen
afgerond zijn, dan leggen
we iedereen een aangepast
IDO voor ter ondertekening.
Ook het document van de
Collectieve
Rechten
en
Plichten
werd
aangepast
en zal samen met het IDO
bezorgd worden. Iedereen zal
een brochure ontvangen met
uitgebreide informatie en een
overzichtelijke tabel met de
tarieven.
Nog even herhalen dat
vanaf 2021 alle cliënten een
maandfactuur ontvangen i.p.v.
een kwartaalafrekening.

Bruno
Stappaerts Financieel
directeur

JOUW GIFT …

GOED BESTEED!

Toekenning van een
legaat aan een goed doel
Het is voor ieder van ons onvermijdelijk: het leven
is eindig. Naast het emotionele proces van afscheid
nemen komen er ook nog tal van praktische
beslommeringen bij kijken, waaronder de regeling
van de erfenis.
Vaak wordt dit op voorhand vastgelegd in een
testament waarin de erfenislater zijn/haar wensen
kenbaar maakt. Meestal zijn de begunstigden de
rechtstreekse erfgenamen: kinderen en/of nabije
familie.
Wist je dat je in je laatste wilsbeschikking ook (een deel
van) je middelen aan een goed doel kan toewijzen?
Zo heeft Het GielsBos al enkele legaten mogen
ontvangen, soms van familie van een bewoner, soms
van mensen die geen rechtstreekse binding hadden
met Het GielsBos.
Het duolegaat is mogelijk een interessante formule
als er geen rechtstreekse begunstigden zijn (familie
in 1e graad). De hoge successierechten voor de
nabestaanden kunnen dan vermeden worden door
een goed doel mee op te nemen in het testament.
Voor meer informatie hierover kan je terecht bij een
notaris. Je kan ook contact opnemen met de sociale
dienst van Het GielsBos (sociale.dienst@hetgielsbos.
be) indien je eraan denkt om Het GielsBos aan te
duiden als (mede)begunstigde.

Iksteunmijngoededoel.be
Nu de Warmste Week van concept veranderd is (er kan
met deze actie geen geld meer ingezameld worden),
zetten we graag ook eens een ander platform in de
kijker!
Wil je een actie voor ons opzetten om geld in te
zamelen of ken je iemand die dat graag wil doen?
Eén adres! Via www.iksteunmijngoededoel.be/
het-gielsbos-vzw kan je onze acties steunen door
een donatie te doen, of je kan ook een eigen actie
opzetten voor Het GielsBos en die hier registreren.
Volgende acties staan al op de site:
deelfietsen voor minder mobiele gebruikers
ons inclusief café
een belevingstuin
elektrische tandem voor de bewoners van
Klaverveld 4
een rolstoelfiets voor de Berthoutstraat
komt hier jouw actie?

☺

Voor donaties van 40 euro of meer kan je een fiscaal attest
krijgen. In februari 2021 worden alle attesten opgemaakt en
verstuurd voor de donaties van 2020. Om een fiscaal attest
te kunnen ontvangen, moeten de giften rechtstreeks op de
bankrekening van Het GielsBos terechtkomen en niet via
een andere tussenrekening: BE17 7330 3042 8021 (KBC) of
BE 02 0010 6932 2340 (BNP Paribas Fortis). Vermeld steeds
je contactgegevens en voor welk doel je gift bestemd is. Er
kan maar één fiscaal attest opgemaakt worden per storting.
Wil je met een groepje vrienden een bedrag schenken en
allemaal een fiscaal attest ontvangen, dan moet iedereen
zelf een storting doen.

Vive le Vélo, Vive le Vin!
Bezielster van ‘Le Pur Soin - Le Pur Sang’, Lutgard Pigmans, zoekt in deze bijzondere tijden naar nieuwe
en innovatieve manieren om te doen waar ze het allerliefste mee bezig is: wijn én sociale impact creëren.
Zo selecteert ze interessante wijnen en vertelt ze hun verhaal. Met de wijnbox die ze samenstelde, steun
je bovendien een lokaal goed doel en dat goed doel … is Het GielsBos! Jij betaalt zelf de consumentenprijs,
Lutgard schenkt 1 euro per verkochte fles van de wijnbox aan ons! Daarmee help je bij de realisatie van ons
inclusieve café De Stroom.
Dorst gekregen? Surf dan snel naar www.lepursoin.be/goed-doel
Santé!
Leven in Het GielsBos
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Een nieuw gezicht
op Vos 4
Hoi allemaal!

Ik ben Lien en ben met mijn 23 lentes de jongste spruit van Vos 4.
Ik woon er sinds eind augustus en voel me er al helemaal welkom.
Ik ben een actieve dame die wel van enige uitdaging houdt. Je zal
me dan ook veel actieve dingen zien doen. Ik step, fiets, wandel,
sport, zwem, dans … Ook al heb ik graag contact met anderen, ik
praat niet. Aan mijn gelaatsuitdrukking zie je nochtans meteen
dat ik jou eigenlijk wel graag heb.
Hopelijk ontmoet ik snel andere bewoners van Het GielsBos.
Tot snel!
Groetjes, Lien

Lien
24 oktober, een dag zoals een
ander zou je denken, maar niet
voor Roger uit de Berthoutstraat.
Roger werd namelijk 80 jaar!
Daarmee is hij de oudste bewoner van
Het GielsBos. Een groot feest is niet
besteed aan Roger, maar hij was wel
heel blij met alle kaartjes die hij
gekregen heeft van andere bewoners
en leefgroepen. Bij zo’n speciale dag
hoort natuurlijk ook een feestmaal. En
wat kunnen we dan beter op het menu
zetten dan Roger zijn lievelingseten: vidé
met kroketten en natuurlijk ook een
dessertje. Geen taart maar een lekkere
suikervrije rijstpap. Voor de rest verliep de
dag heel rustig voor Roger: lekker gezellig
in zijn zetel zitten en buiten naar de vogeltjes
kijken. Zo kan een mens 100 jaar worden!

80

Gelukkige verjaardag Roger!
Leen
De Kort

Begeleid werken
Vanaf juni zijn de meeste van onze externe
cliënten terug kunnen gaan werken. Verschillende
werkplaatsen waren heel blij met hun komst en
hun hulp was meer dan welkom. Onze jobcoachen
ondersteunen weer enkele externe cliënten bij de
zoektocht naar een job die bij hen past en bij het
inwerken op de werkplaats. Onze interne cliënten
zijn voorlopig nog niet terug begonnen. Zij kijken
samen met ons uit naar een nieuwe
start van hun ‘gewone werk’ buiten
De
Het GielsBos.
jobcoachen
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Tijdelijke opvang

Omwille van de coronamaatregelen kwamen er geen
nieuwe cliënten in tijdelijke opvang, met uitzondering
van één crisisvraag.

Structurele opvang

Dagopvang Gierle verwelkomde Margot als
nieuwe cliënt voor 2 dagen per week.
Julie komt tweewekelijks in het weekend
logeren op Mezenhof 3.

2021
ontmaskerd!

Zou het in 2021 bestaan?
Onze gezichten van hun masker ontdaan?
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Want dat is wat wij jullie wensen …
Elke dag een lach van
buitengewone mensen!

Fijne feestdagen!

Omwille van
corona zal er
geen nieuwjaarsreceptie plaatsvinden.

Vanwege Raad van bestuur, directie en alle medewerkers en
bewoners van Het GielsBos

Geboren
24 augustus: JUNO, dochtertje van Annelies
Verbeek (teamleidster) en Bart van de Ven
7 september: LORANN, dochtertje van Margriet De
Haene (medewerkster Dramuda) en Simon Knapen
2 oktober: LILI, dochtertje van Ilke Salaerts
(teamleidster) en Tom Claassen
4 oktober: RENEE, dochtertje van Leen Jochems
(teamleidster) en Dries Herthogs
10 oktober: HANNE, dochtertje van Karen Eyskens
(medewerkster logopedie) en Peter Fleerackers
25 oktober: STAN, zoontje van Silke Schildermans
(teamleidster) en Michiel Cavents

Getrouwd
28 augustus: Ann Matthé (teamleidster) en Bart van
Riel
5 september: Dorien Hulselmans (begeleidster/
opvoedster) en Wim Adams
10 oktober: Robby Dauwen (begeleider/opvoeder)
en Vivianne Vreys

Pensioen
1 november: Brigitte Janssens (huishoudhulp) –
wettelijk pensioen

Overleden
8 september: Charel Dockx, vader van Ria
Dockx (begeleidster/opvoedster) en Elly Dockx
(begeleidster/opvoedster)
29 september: Maria Hermans, schoonmoeder van
Lie Deckx (medewerkster verpleging)
3 oktober: Rosa Berghmans, moeder van Luc
Vanherck (stafmedewerker)
12 oktober: Alphonsine Helsen, schoonmoeder van
Evelyn Goris (begeleidster/opvoedster)
24 oktober: Denise De Bruyne, stiefmoeder van
Eric Van der Straeten (teamleider)m
er - Patrick Verboven (Rozendries 1)
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!
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OMWILLE VAN CORONA
KUNNEN WE GEEN
ACTIVITEITEN VERMELDEN
EN ZAL ER GEEN
NIEUWJAARSRECEPTIE
PLAATSVINDEN.
BEDANKT VOOR JOUW
BEGRIP!

GRIEZELEN
MET
HALLOWEEN!

