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van GielsBos! in de hand?

Colofon

MET DANK AAN ALLE CLIËNTEN, FAMILIES,
VRIJWILLIGERS EN MEDEWERKERS VAN HET GIELSBOS.

COLLAGE!
IN DIT MAGAZINE KAN JE EEN QR-CODE VINDEN OM EEN FILMPJE TE BEKIJKEN.
DOWNLOAD EEN QR-SCANNER OP JE SMARTPHONE VIA DE APP-STORE OF GOOGLE
PLAY. JE KAN ONZE FILMPJES OOK BEKIJKEN OP ONS YOUTUBE-KANAAL! TYP ‘HET
GIELSBOS’ IN DE ZOEKFUNCTIE.

Een fijn jaareinde!
POL
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IN ‘T KORT

NIEUW!

EEN
INCLUSIEF
CAFÉ

Kabouterwandeling
op het domein in Gierle!

LEZING

De paddenstoel van kabouter Pinnemuts is stuk … Ga jij mee
op zoek naar een nieuw huis voor hem? Dat kan via een fijne
kabouterwandeling op het domein van Het GielsBos in Gierle. Deze
start en stopt aan de personeelsparking, aan het paadje naar Grasland. De
wandeling is ongeveer 2 km lang en je kan gewoon de kabouterpijlen volgen.
Ontdek ons domein eens op een andere manier!

openen in coronatijden …

Het coronavirus heeft het ons het laatste 1,5 jaar zeker niet gemakkelijk gemaakt. De vele beperkingen zorgden
ervoor dat het dagelijkse leven voor onze bewoners er heel anders ging uitzien. Gelukkig was er deze zomer
ook een lichtpuntje! Ons inclusieve café De Stroom werd afgewerkt en we konden starten met proefdraaien.

Autisme in 2022

OP DONDERDAG 21 APRIL 2022 ORGANISEREN WE VOOR DE ZESDE KEER EEN NAMIDDAGLEZING
OVER AUTISME IN HET ONTMOETINGSCENTRUM ‘DE LORK’ VAN HET GIELSBOS.
THEMA IS: WAT ALS HIJ DOOR HET LINT GAAT?

We proberen natuurlijk zoveel mogelijk preventief te werken bij gedragsproblemen, maar dat
belet niet dat iemand met autisme af en toe helemaal door het lint gaat, of zoals ze ook wel zeggen,
een ‘meltdown’ heeft. Vaak gaat dit gepaard met agressie en destructief gedrag. Wat kunnen we
op zo’n moment best doen? En wat doen we beter niet? Een lezing vol praktische tips en concrete
adviezen die je beter in staat stellen om met deze heftige momenten om te gaan. Deze lezing wordt
specifiek toegespitst op mensen met autisme en een verstandelijke beperking.
Spreker van dienst is Steven Degrieck van Huis Helder (Gent). Steven werkte vroeger bij
Autisme Centraal (Gent), maar richtte in 2021 met enkele collega’s een eigen organisatie op die
werkt rond heldere en concrete communicatie voor personen met autisme (www.huishelder.be).

Je kan inschrijven
voor deze lezing via
www.hetgielsbos.be
(onder werken en leren
> lezing autisme).
Noteer de datum alvast
in je agenda!
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Luc
Vanherck

Hoera! Zowel de vrijwilligers als de cliënten die zouden zorgen voor de uitbating, konden hun weg vinden in
de werking van het inclusieve café en alles wat daarbij hoort. Zo moesten er niet enkel drankjes ingegoten
worden, maar werd er ook een nieuw kassasysteem in gebruik genomen waarbij alle bestellingen via foto’s
op tablets visueel worden gemaakt. Hiermee kunnen onze cliënten, mits de nodige oefening, zelf bestellingen
opnemen en verwerken, maar ook betalingen foutloos uitvoeren. Het is echt hartverwarmend om te zien hoe
elke cliënt die komt helpen in De Stroom, samen met zijn vrijwilliger een eigen weg zoekt naar taakjes die
passen binnen zijn of haar mogelijkheden.
En natuurlijk is er ook geen café mogelijk zonder klanten. De voorbije weken zijn er al heel wat leefgroepen
langs geweest om te komen genieten van een verfrissend drankje met lekkere chips of een ijsje erbij. De ene
keer gezellig binnen in de grote lichte uitbouw, de andere keer buiten op het zonnige terras. Soms 1 op 1, soms
met de hele leefgroep in één keer. Ieder leefgroep zocht ook hierin zijn eigen weg!
Je hoort het: Alles en iedereen was klaar om de deuren van De Stroom volledig open te gooien voor het brede
publiek! Maar … helaas stak de vierder coronagolf daar een stokje voor. Door het stijgende aantal besmettingen
was het plannen van een grote opening met toeters en bellen spijtig genoeg niet realistisch. Maar uitstel is
zeker geen afstel, die toeters en bellen komen er! Al zullen die pas voor het voorjaar van 2022 zijn. Wij houden
jullie zeker op de hoogte!

PS:

De Stroom zoekt nog
vrijwilligers! Graag meer info?
Mail destroom@hetgielsbos.be

Leven in Het GielsBos
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DJ Victor achter de

Feestelijke opening

draaitafel, dus goede
achtergrondmuziek
verzekerd!

van Mezenhof
MEER DAN EEN JAAR NA HUN VERHUIS, HEBBEN DE BEWONERS EN
MEDEWERKERS VAN MEZENHOF HUN WOONERF EINDELIJK FEESTELIJK
KUNNEN OPENEN. DAT DEDEN ZE OP 17 SEPTEMBER 2021! MET
MONDMASKERS WAAR NODIG EN DE HANDGEL BINNEN HANDBEREIK,
MAAKTEN ZE ER EEN CORONAPROOF EN GEZELLIG FEEST VAN. LATEN
WE EVEN TERUGBLIKKEN OP DIE FEESTELIJKE DAG.

Voor de
liefhebbers een
ritje (of misschien
wel twee) op de

We hadden stralend weer zodat het feest in openlucht kon
plaatsvinden. Voor de eerste keer sinds lang konden we
samen vieren met andere groepen en medewerkers van
zorgondersteuning en dagbesteding en in de namiddag ook
met de andere groepen van cluster 3 op veilige afstand. Daar
hoorde natuurlijk een kort momentje bij om
Mezenhof feestelijk te openen en een
lintje door te knippen!

Een traiteur die zorgde voor
heerlijke warme hapjes in de
hapjespan en daarnaast nog
een heel aanbod van koude
groenten. En als afsluiter
lekkere dessertjes van de
Milkshop, wat een
keuze!

tractor-huifkar
met Jo achter het
stuur.

Van de gelegenheid gebruik
gemaakt om de medewerkers
van het technische team en het
tuinteam speciaal te bedanken voor
hun hulp ter plaatse (vaak in moeilijke
omstandigheden): in voorbereiding van,
tijdens en na de verhuis. Fijn dat jullie op
deze dag even konden meevieren!

An
Vermeiren

Onze dag kort samengevat:

Met Nele aan de
piano hebben
we ons hele
repertoire van
kinderliedjes en
Vlaamse schlagers
ten beste gegeven.
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Een zalig feestje met veel glunderende
gezichten, genietend van het contact,
blij om mensen weer van dichterbij
te zien! Dankbaar dat we 1,5 jaar na
ingebruikname van Mezenhof eindelijk
feestelijk mochten inhuldigen, ook al
was het nog in beperkte kring.
We hebben ervan genoten!
Leven in Het GielsBos
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Het GielsBos speelt in op
uitbreidingsbeleid
Vlaamse regering

De Vlaamse regering besliste om 230 miljoen euro
vrij te maken voor uitbreidingsbeleid in 2021. Dat
betekent dat veel mensen een persoonsvolgend
budget krijgen en op zoek gaan naar een
zorgaanbieder. We geven je graag een woordje
uitleg over wat dat precies inhoudt en hoe we daar
in Het GielsBos op inspelen.
Volwassen personen met een beperking kunnen
anno 2021 enkel een uitgebreid aanbod (dus
niet–rechtstreeks
toegankelijke
hulp)
krijgen
in een voorziening als ze beschikken over een
persoonsvolgend budget. Om dit budget te bekomen,
doorlopen mensen een (lange) procedure: Ze moeten
een ondersteuningsplan indienen waarin vermeld
staat wat ze concreet van hulp vragen en hoe
dringend hun vraag is.
Vervolgens worden ze door een multidisciplinair
team ‘ingeschaald’. Dat team gaat inschatten hoeveel
zorg iemand nodig heeft, wat zijn/haar zorgzwaarte
is. Op basis van deze twee zaken, de vraag en de
zorgzwaarte, wordt er bepaald welk budget een
persoon met een handicap nodig heeft om zijn/haar
zorg in te kopen. Vervolgens komt deze persoon op
een wachtlijst te staan alvorens hij/zij dit budget
krijgt. En daar wringt het schoentje …
Iedereen heeft ondertussen al wel gehoord over de
lange wachtlijsten voor personen met een beperking.
Waar mensen vroeger moesten wachten op een
‘open plaats’ in een voorziening, wacht men nu op
een persoonsvolgend budget. Voorzieningen kunnen
namelijk enkel mensen met een persoonsvolgend
budget opnemen. Zonder deze budgetten beschikt
een voorziening niet over de middelen die nodig zijn
om het zorgpersoneel te betalen.
Dit maakt dat er veel mensen met een (hoog)
dringende vraag op dit moment wachten op een
persoonsvolgend budget. De Vlaamse regering
is zich hiervan bewust en maakte dit jaar een
inhaalbeweging. Men wil de wachtlijsten namelijk
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NIEUWE LEEFGROEP

VOS

van
start!
9

Graag meer info
over ons aanbod?
Contacteer dan ons
zorgloket via
zorgloket@hetgielsbos.be

zo snel mogelijk inkorten en men richt zich daarbij
in eerste instantie op prioriteitengroep 1. Dit is de
groep waar de mensen met de meest dringende
vragen zich bevinden. Toch moest men rekenen op
een wachttijd van ongeveer 3 jaar, wat natuurlijk veel
te lang is.
De Vlaamse regering maakte daarom dit jaar sneller
dan gepland geld vrij. Eerder beloofd geld dat over de
hele regeerperiode gespreid zou worden, werd dit
jaar al geïnvesteerd. Hierdoor kregen/krijgen 2690
mensen in prioriteitengroep 1 binnen de 18 maanden
hun budget. Dit is dus zeer goed nieuws voor mensen
die staan te wachten met de hoogste prioriteit.
Deze inhaalbeweging maakt dat er veel meer vragen
gesteld zullen worden aan de voorzieningen. Men
heeft namelijk een budget gekregen en men gaat
nu op zoek naar een aanbod. De capaciteit van de
voorzieningen is echter nog niet echt gestegen.
Hoewel mensen dus nu wel over een budget
beschikken, staan ze in een volgende fase soms
terug te wachten op een ‘open plaats’. Ze moeten
dus voor een tweede keer wachten op een aanbod,
tenzij voorzieningen hierop inspelen en hun aanbod
uitbreiden om de mensen sneller een aanbod te
kunnen geven.
En dat is wat wij in Het GielsBos op dit moment
ook proberen te doen. Door uit te breiden op
verschillende locaties hopen we mensen die op
zoek zijn naar zorgondersteuning, sneller te kunnen
helpen. Daarnaast biedt het voor Het GielsBos zelf
ook voordelen, omdat we hierdoor extra middelen
krijgen om ons zorgaanbod te bekostigen.
We hopen zo met de opstart van Vos 9, de uitbreiding
van onze dagopvang en de uitbreiding in de
Berthoutstraat zowel voor de gebruikers als voor
onze voorziening een stap vooruit te zetten op korte
termijn.
Joke
Driesen

De opstart van een nieuwe
leefgroep … voor sommigen
een uitkomst, voor anderen
een
nieuwe
uitdaging.
Sowieso een sprong in het
duister! Andere collega’s,
een onbekende doelgroep en
een beetje ‘terug naar af’ door
de verhuis van een woonerf naar
een paviljoen.
Behalve enige werkervaring in Het GielsBos moesten
we allemaal weer van nul starten. En daar kwam
veel bij kijken: teambuilding, allerlei praktische
zaken regelen, een woning inrichten, pedagogische
richtlijnen uitzetten, intakegesprekken, kennismaken
met ouders en familie, enz.
De streefdatum van 1 september werd niet gehaald. 27
september was het dan zover! We hadden een week
de tijd om alles en iedereen klaar te stomen voor de
opvang van onze eerste bewoners. De opname van
Bram stond gepland op 4 oktober. Spannend maar
tegelijkertijd had iedereen veel goesting om eraan te
beginnen! 11 oktober kwam Nathalie Bram gezelschap
houden en vanaf 18 oktober vervoegden Jos en Erojan
ons. Snel volgde op 19 oktober Sofie haar opname. Op
26 oktober kreeg ook Vic een plaatsje op Vos 9.
De voorbije maand werd een zoektocht met veel
observeren, aftasten, uitproberen en bijsturen.
Communicatie, samenwerken, afspraken naleven
en een goede rapportage waren hierbij ontzettend
belangrijk. Heel boeiend en leerzaam! Samen met
onze bewoners hebben we ondertussen al heel
wat watertjes doorzwommen. Het is immers voor
iedereen aanpassen en wennen aan een nieuwe
woonomgeving. En ook Vos 9 bleef niet gespaard van
corona …
Het begin is gemaakt. Wij schrijven verder aan dit
verhaal en hopen op een mooi vervolg!
Team
Vos 9
Leven in Het GielsBos
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Bruggen bouwen in Beerse
In 2008 verhuisden we met
21 cliënten van Het GielsBos
naar hun nieuwe thuis in de
Salamanderstraat in Beerse.
We kwamen terecht in een dorp
met een rijk verenigingsleven en
een warme buurt met een actieve
buurtwerking. De eerste jaren in de
Salamanderstraat was het wennen en zoeken.
Wat betekent wonen in een dorp? Wat kunnen buurt
en het dorp voor ons betekenen en wij voor hen? Het begon
te kriebelen om hiermee aan de slag te gaan.

Het belang van lieve mensen om je heen …

In 2017 kreeg een groepje studenten de volgende opdracht: ‘Breng onze cliënten dichter bij de bewoners van
Beerse’. Dit resulteerde in een eindwerk dat heel wat handvaten bood om mee te kunnen werken.
In onze zoektocht naar een systematische aanpak werd het al snel duidelijk dat we een bruggenbouwer nodig
hadden. Een bruggenbouwer dient te beschikken over heel wat eigenschappen: communicatief, verbindend,
sterk in netwerken, oog voor de noden van de buurt maar ook die van onze cliënten. Wim, begeleider op
Salamander 1, was de geknipte persoon hiervoor. Hij werd 8 uren per week vrijgesteld om aan de slag te gaan
met het bouwen van bruggen.
De studenten hadden heel wat verenigingen van Beerse bevraagd om te onderzoeken of ze bereid waren onze
cliënten mee te nemen in hun werking. Hier kwamen een aantal positieve reacties op: TuinHier Beerse zag een
samenwerking zitten. Zij hadden reeds een samenwerking met het rusthuis. Aanvankelijk sloten we daarbij
aan. Ondertussen komen zij enkele keren per week samen met onze cliënten werken in de moestuinbakken in
onze tuin. Staf en Willy van de wandelclub waren ook bereid om Jan en Ronald mee wandelen te nemen.
Een tweede piste was deelname aan het wijkcomité. Wij beschikken over een polyvalente ruimte, opbergruimte
en een grote tuin. Dit was een grote troef aangezien in een fijne samenwerking wederkerigheid essentieel is.
Ondertussen vergadert het wijkcomité, waar Wim actief lid van is, maandelijks in onze polyvalente ruimte. Zij
worden dan voorzien van koffie door Dirk, één van onze cliënten. Het materiaal van het wijkcomité heeft ook
een plekje gevonden in onze bergruimte.
In een beginperiode vraagt deelname aan een activiteit heel wat begeleiding. Het is vaak wennen aan elkaar. In
eerste instantie verloopt de communicatie via bruggenbouwer Wim. We zien dat dit al snel vlotter verloopt, dat
deze begeleiding overbodig wordt. En dan gebeuren er mooie dingen, zien we mooie vriendschappen groeien,
leren mensen van elkaar en elkaars interesses, zien we persoonlijke groei en een beter welbevinden. Mens
tussen de mensen kunnen en mogen zijn, geeft een waardevolle dimensie aan het leven van onze cliënten.
Ondertussen heeft Wim het als bruggenbouwer best druk om alle activiteiten te coördineren. Een kleine
opsomming:
Deelname aan de activiteiten van het buurtcomité (picknick, BBQ, in de zomer
wekelijks Kubben).
Jaarlijkse Roefeldag in Beerse. Kinderen kunnen dan inschrijven om een
uurtje kennis te maken met onze werking en onze cliënten.
Affiches rondbrengen voor het cultureel centrum met enkele cliënten.
Dames die komen bloemschikken, anderen dan weer Rummikubben,
nog andere dames gaan zwemmen met een cliënt.
We gaan regelmatig naar voorstellingen in de verschillende
culturele centra in de buurt.
Marina, een cliënte, gaat handwerken in de Schakel met
dorpsgenoten.

10.

Een boeiend verhaal, eentje dat zeker nog niet af is.
We blijven, samen met een aantal geëngageerde
buurt- en dorpsgenoten, zoeken naar nieuwe
mogelijkheden en verdere verdieping. Vanuit
de wil om mee te werken aan een warme buurt,
een warm dorp. Een buurt, een dorp waarin
iedereen welkom is. Waar we allemaal leren van
elkaar en genieten van elkaars nabijheid.

“Dag, ik ben Jan. Ik woon al ruim 10 jaar in de Salamanderstraat.
Ik help anderen graag, ben altijd geïnteresseerd in wat er rondom
mij gebeurt en hou van een grapje op zijn tijd. In 2020 is mijn
papa overleden. Dat heeft mij ferm uit mijn lood geslagen. Ik heb
in die moeilijke periode veel steun gehad aan mijn vrienden. Staf en
Willy, waar ik vaak mee ga wandelen. En Simonne en José, waar ik
mee ga zwemmen of minigolfen. Het deed mij deugd deze mensen te
zien in de afscheidsviering van mijn papa. Het heeft me erg geholpen
in die moeilijke tijd.”

JAN

Om trots op te zijn …
Het Vlaams Welzijnsverbond en HOGent organiseerden op 6
oktober 2021 de eerste inclusiebeurs in Vlaanderen. Op deze
beurs lag de focus op het inclusief samenleven van mensen met
ondersteuningsnoden en de mensen rondom hen: familieleden,
buren, vrienden, professionals. Met veel trots hebben we hier
onze werking ‘Bruggen bouwen’ voorgesteld. We maakten
hiervoor een film waarin we laten zien hoe wij inclusie voor onze
cliënten realiseren en wat dit voor hen betekent. Nieuwsgierig naar
onze prachtfilm?

SCAN DE QR-CODE!

Wim, onze bruggenbouwer, helpt onze cliënten hun weg te zoeken naar de samenleving
“Het doet me deugd om te zien dat onze cliënten echt deel uitmaken
van Beerse als inwoner. Deelnemen aan activiteiten met de mensen
in je dorp is meer dan een leuke dagbesteding. Onze cliënten
bouwen hier relaties op die er toe doen. Sinds we gestart
zijn met het project Bruggen Bouwen hebben we nog meer
aansluiting gevonden in onze buurt. Als het buurtcomité iets
organiseert, is het voor hen een automatisme geworden
om ons hier bij te betrekken. Als we in de wijk een
wandeling maken, is het fijn om een goeie dag te krijgen
en die geven we ook graag terug!”

Wim
De Backer

Ilse
Verheyen

WIM

MARINA
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Voorzichtig

duiken we
de winter in

Gezellig
brunchen

Hoe graag we allemaal ook willen dat Covid nog
maar een vaag begrip zou zijn, moeten we er in onze
werking toch nog altijd rekening mee houden en ons
gezond boerenverstand gebruiken.
Zo hebben we een mosselsouper gedaan met levering
aan huis. De collega’s hebben de bus volgeladen met de
gekende zwarte mosselpotten en brachten zo alles warm en
zeer lekker naar de woningen, waar de bewoners gewoon
in hun vertrouwde omgeving genoten van mosselen of
vidé. Natuurlijk werken we ondertussen met de geoliede
machine van Event Service van Dessel. Topmensen die van
aanpakken weten.
Tja, animatie staat ondertussen gekend om activiteiten
waar eten en drinken aan te pas komen. Zo gingen we ook
een namiddag coronaproof naar de cinema. Eerst beneden
in het restaurant lekker eten en daarna een hele filmzaal
voor ons alleen. Genieten van een leuke Nederlandstalige
animatiefilm.
En uiteraard staat onze brunch terug op het programma,
coronaproof natuurlijk. Telkens proberen we het lekkere
konijn van onze keuken aan de man te brengen … en ja
hoor, af en toe hebben we bewoners die het aandurven
en het ook lekker vinden! Om het personeel warm te
krijgen, moeten we al onze charmes in de strijd gooien
om hen te laten proeven. Maar soms helpt daar een
leugentje om bestwil weleens … kip met pruimen
klinkt toch ook niet slecht hé.
Heel eerlijk: hoe leuk deze activiteiten allemaal
ook zijn, toch kijk ik uit naar 2022 en hoop dat
alles terug snel kan opstarten met leuke externe
feesten en fuiven!

GENIETEN!

mosselsouper!

Chantal
Eelen
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Fijne activiteiten van onze nieuwe
dagbestedingsteams!

Olympische spelen en een
concert voor cluster 3!

ONZE NIEUWE DAGBESTEDINGSTEAMS GINGEN VOL ENTHOUSIASME AAN DE SLAG EN DAT
RESULTEERDE ALVAST IN VELE FIJNE ACTIVITEITEN VOOR ONZE CLIËNTEN! GENIETEN JULLIE MEE?

Herfstweek in cluster 1

Fietsen in cluster 2

Het dagbestedingsteam van cluster 1 organiseerde
in de week van 18 tot 22 oktober een herfstweek.
Doorheen de week werden er verschillende
activiteiten georganiseerd die in het thema van de
herfst stonden. Zo werd er in het begin van de week
pompoensoep met spinnetjes gemaakt die we tijdens
een mooie gedichtenwandeling konden opdrinken.
Ook de creatievelingen werden aangesproken en met
behulp van ballonnen, touw en kussenvulling werden
er verschillende pompoenen tevoorschijn getoverd.
Maar ook met gewone blaadjes uit het bos werden
er mooie kunstwerken gemaakt. Halverwege de
week was het dan tijd om een beetje beweging toe te
voegen aan het programma. Het auti-parcours werd
opgesteld in de sporthal en ook in het zwembad werd
er een heuse herfstaquagym georganiseerd. Om de
week rustig te kunnen eindigen, konden de bewoners
genieten van een klanksessie en een
belevingstheater, allemaal in
het thema van de herfst!

Lang geleden zijn we op bezoek
geweest in een voorziening in
Klerken waar op muziek werd
gefietst in een heel grote
sporthal. Al die jaren bleef
dit idee spelen in ons hoofd
maar verder dan er eens over
praten kwam het niet. Nu we
mooie grote pleinen hebben
en na een hele periode
zonder grote activiteiten,
werd de goesting groter
en kreeg het plan om
samen te fietsen vorm. De
dagbestedingscollega’s en Lies
van het zorgondersteuningsteam
sprongen mee op de kar. We
bekeken of het plein afgesloten kon
worden met het oog op veiligheid en
duidelijkheid en we polsten wie allemaal

graag wilde meedoen: er was veel enthousiasme!
We legden onze eerste datum vast: 3 augustus
gingen we van start met ‘fietsen op het plein van
Bosheuvel’. Elke dinsdag in augustus zouden we
proefdraaien. En of het een succes was!
De muziekbox stond klaar, iedereen kwam
buiten, het zonnetje was van de partij … bekijk
de foto’s maar: genieten!!! De eerste keer
kwamen er maar liefst 21 personen fietsen,
alleen maar blije gezichten. Vanaf nu wordt
er elke eerste dinsdag van de maand op het
plein van Bosheuvel gefietst, het plein is dan
afgesloten en wij proberen met zo veel als we
kunnen aan te sluiten, hoe meer zielen hoe
meer … fietsplezier!

Afgelopen zomer waren het de Olympische spelen
in Tokyo. Veel supporters op post om verschillende
disciplines aan te moedigen. Dat bracht ons op het
idee om dit te organiseren binnen cluster 3. We
vergaderden en planden allerlei leuke activiteiten.
Zo kwamen touwtrekken, kegelen, verspringen,
ballen werpen, fietsen en badminton aan bod. En wie
had het meeste plezier bij het touwtrekken, onze
bewoners of de begeleiding?
Bewoners deden hun sportiefste outfit aan, klaar
om het beste van zichzelf te geven. Eerst nog een
openingsceremonie met de Olympische vlam en de
spelen van cluster 3 konden van start gaan. Het deed
ons plezier dat iedereen enthousiast was, iedereen
kreeg een diploma en er zijn er zelfs enkele die een
podiumplaats behaalden!
Eind september mochten we dan leerlingen van
het Heilig Graf van Turnhout ontvangen. Ze hebben
voor ons een concertje met zang en muziek in elkaar
gestoken waar we met veel bewoners naartoe
mochten. Het zonnetje scheen en we genoten van
allerlei meezingers. Het was een leuke interactie
tussen bewoners en leerlingen.

Sabrina
Hofmans

1

Dagbestedingsteam
cluster 1

2

Dagbestedingsteam
cluster 2

3

Dagbestedingsteam
cluster 3

Werk aan de winkel!
Upgrade van onze
telecominfrastructuur

DA

Wie in de maand oktober een wandeling
maakte richting de paardenwei en
boerderij van Het GielsBos kwam
onverwachtse hindernissen tegen. Her en
der waren er greppels gegraven en werden
kabels getrokken. Er werd dit najaar effectief
hard gewerkt aan onze telecominfrastructuur.
Wij zetten de werken graag even op een rijtje:
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NTnaar nieuwe locatie!
De huidige werking van
onze dagcentra is verspreid over twee
locaties. Er is een beperkt dagcentrum achteraan
het gebouw van de Bijenkorf op het domein in Gierle en
er is een dagcentrum in de Kerkstraat in Tielen.

We verwachten de komende jaren vragen om nieuwe cliënten op te
nemen, omdat er extra budgetten toegekend zullen worden door het VAPH.
Verder uitbreiden is op onze inclusieve locatie in Tielen niet vanzelfsprekend
en dit pand begint ook wat ouderdomsverschijnselen te vertonen. Bovendien is
het aanhouden van twee dagcentra financieel een lastige zaak.

De eerste stap is het aansluiten van de site in Gierle op
een glasvezelkabel, die een vlotte internetverbinding moet garanderen.
Onze centrale campus ligt prachtig in het groen, maar ligt hierdoor
ook wat verder af van de dorpskernen. Eén van de gevolgen is dat er
nergens in de buurt een glasvezelkabel passeert, waardoor wij niet
beschikten over snel en voldoende ‘groot’ internet. De groeiende noden
op dit vlak maakten dat wij hier iets aan moesten doen. Denk hierbij
aan vragen vanuit de zorg waar het aantal digitale toepassingen sterk
toeneemt, maar ook aan een goede verbinding met onze servers voor
wie thuis wil werken. Wij werden in 2020 zeer hard met de neus op
de feiten gedrukt: thuiswerk was vaak niet vanzelfsprekend omwille
van onvoldoende goede infrastructuur. In overleg met Proximus legde
ons tuin- en technische team maar liefst 900 meter aan glasvezelkabel
aan, zodat wij vanaf eind 2021 beter digitaal verbonden zijn met de
buitenwereld.
Een volgende grote werf is de vernieuwing van de telefooncentrale.
Deze is bij de start van Het GielsBos geplaatst en dus een dikke 40 jaar
oud. Nieuwe digitale toepassingen zijn op deze verouderde centrale
niet mogelijk, waardoor wij achter lopen op dit vlak. We plannen om in
het eerste kwartaal van 2022 een nieuwe telefooncentrale te plaatsen
en daarbij ook het telefoongebruik onder de loep te nemen: wie heeft
welke soort telefonie nodig voor welke job. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan telefonie via een laptop, zodat je van eender waar kan telefoneren
met hetzelfde telefoonnummer, zolang je maar verbonden bent met
het internet.

Wij zijn dan ook al een tijdje op zoek naar een nieuwe locatie om de twee dagcentra
samen te voegen. Een plek waar het dagcentrum kan groeien én waar bovendien ook de
jobcoachen en het mobi-team hun stek kunnen vinden.
Bij de zoektocht zijn we uitgegaan van een inclusieve locatie – in een dorpskern gelegen - en
bij voorkeur ergens in de gemeenten Lille of Kasterlee. Daarnaast zochten wij een plek waar
er nieuwe activiteiten aangeboden konden worden ten opzichte van de huidige werking.
Begin oktober beslisten wij om een pand te huren op de Geelsebaan 29 te Kasterlee.
Dat is echt in de dorpskern gelegen op wandelafstand van het vernieuwde dorpsplein,
winkels en horeca. Het betreft een gelijkvloers pand dat vroeger als horecazaak
gediend heeft, maar sinds corona leegstond. Het pand is ruimer dan de huidige
locatie in Tielen en biedt de mogelijkheid om in verschillende hoeken te werken.
Achteraan is er een tuin, die mooi aansluit bij de centrale ruimte en in een
zijvleugel kunnen wij de keuken onderbrengen. Dit pand lijkt ons heel wat
mogelijkheden te bieden voor een fantastisch dagcentrum.
Ondertussen zijn we in overleg met de eigenaar en ook de
inrichting aan het bekijken. De verhuis zal ergens
in de maanden maart of april gebeuren.

Claude
Seyns

Tenslotte plannen wij in 2022 ook een upgrade van het systeem dat nu
gebruikt wordt voor noodoproepen in het kader van agressie en kijken
we ook naar andere mogelijkheden in het kader van brandmelding.
Veel plannen dus die onze infrastructuur wat meer up-todate zullen maken!
Claude
Seyns
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Innovatie … voor iedereen????

JA!!!

Eigenlijk is het niet meer dan zeggen dat: we niet blijven stil
staan, we open staan voor anders en graag beter, we nieuwe
WAT
horizonten verkennen, we het niet alleen doen maar ‘samen’
met anderen, we ‘durven’ … En … dat betekent ook dat we
groeien en energie krijgen van iets waar we misschien eerst
niet in geloofden. En … als je dacht dat Het GielsBos hier nog
niet mee bezig is? Dan spijt ons dat. Want dat betekent dat het
nog niet echt zichtbaar is. Dan is er dus nog ruimte om te groeien.
Dat is net wat wij graag doen! En laat me jou dan nu alvast meenemen in
dat verhaal! Schrik niet van de misschien nieuwe woorden. Het zijn de
betekenis en de uitkomst die tellen.

WHAT’S up???

GEBEURT ER AL OF STAAT ER TE
GEBEUREN OP HET VLAK
VAN INNOVATIE?
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Hackathon (technologie)
i.s.m. St Oda.

Weer een gek woord! Verschillende experten
lossen gedurende een bepaalde tijdspann
e
samen een vraag op. De bedoeling is dat
ze eindigen met een ‘concreet’ resultaat
.
De opdracht voor deze hackathon: een app
ontwikkelen, speciaal op maat van de vraa
g
van een bewoner (en die nu niet voldoend
e
een antwoord vindt bij de reeds bestaand
e
apps). Een app op maat dus! We hebben
5 supertoffe casussen ingediend. Echt
e
vragen van onze bewoners. St. Oda heeft er
1
uitgekozen, de vraag van Kyle (BH 3). Aan alle
anderen die hun kans waagden, sowieso nog
eens geweldig bedankt voor de creatieve
input. Hopelijk in ons volgende nummer
meer over deze boeiende denkdagen en de
oplossing!
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Co-creatiesessie

Wat is dat weer voor een
woord? Wel
het betekent dat je samen me
t anderen
(tussen en over sectoren heen)
doelgericht
brainstormt rond een thema.
Voor het
project ‘Van voorziening naa
r Zorgdorp’
focussen we ons op ‘de toekom
st van wonen
op en rond het GielsBos-domein
in Gierle’.
Welke mogelijkheden heeft
dit domein
nog? Hoe kunnen we deze
rijkdom nog
meer dan nu inzetten? Hoe kun
nen we meer
diversiteit, dynamiek en verbind
ing creëren
voor onze huidige bewoners?
Tijdens deze
co-creatiesessie genereren
we ideeën
om verder mee aan de slag te
gaan. Later
zeker meer hierover. We hopen
een aantal
sporen te hebben die we dan ver
der kunnen
onderzoeken en die beantwoor
den aan de
vragen en noden die mensen heb
ben.

Trek er eens op uit

met je team

!

OOK DIT JAAR ZORGDE CORONA ERVOOR
DAT WE GEEN PERSONEELSFEEST
KONDEN ORGANISEREN …
MAAR ONZE MEDEWERKERS VERGETEN,
DAT DOEN WE NIET! HUN INZET KENDE
DE VOORBIJE JAREN GEEN GRENZEN! IN
EEN ZEE VAN MAATREGELEN ZIJN ZIJ
ER TOCH IN GESLAAGD OM HET HOOFD
BOVEN WATER TE HOUDEN EN ONZE
CLIËNTEN STEEDS OP DE VOORGROND
TE PLAATSEN. DAAROM VERDIENDEN ZE
DUBBEL EN DIK TEAM-TIME! DE TEAMS
KREGEN EEN GESCHENKBON VOOR EEN
UITJE NAAR KEUZE.

Team Klaverveld 12

Team Klaverveld 12 genoot van een
barbecue bij teamleider Annelies thuis,
waarbij Jana cocktails shakete voor iedereen
en nadien gingen ze nog dansen in Turnhout.
Kort samengevat: veel gegeten en gedronken!


Team schoonmaak

Wij zijn op een zonnige zaterdagnamiddag
gaan minigolven aan de Neterust. Hierna
zijn we lekker en gezellig gaan eten in
het Torenhof in Lichtaart. Wij danken
Het GielsBos en management voor deze
teamuitstap!

Team Vos 7

Een heel jaar – Care2Adapt
Kick off was op 17 en 18 november.
Voor Tinneke Van Hove en Noëlle
Van Rooy, een jaar vol ontmoetingen,
nieuwe ontwikkelingen, denken
in mogelijkheden, inspirerende
bezoeken, persoonlijke groei …
Benieuwd naar hun verhalen.

Tinneke
Van Hove

Noëlle
Van Rooy

Annelies
Goolaerts

Vos 7 koos als teambuilding voor steppen en
een hapje eten. Vive Le Step stippelde een
route uit die aan onze wensen voldeed en die
tot in de puntjes verzorgd was. Het was heel
gezellig!

Team communicatie en staf

Team communicatie en staf schuimde op
een zonnige zaterdag Lier af! Luc was de
perfecte gids en stippelde een boeiende
dag uit met een lekkere lunch, bootje varen,
wandelen en een terrasje. Veel bijgeleerd en
genoten!

Leven in Het GielsBos

19.

Heropstart jobcoaching

voor Gert

Hoe vaak zou Gert van Salamander 1 de voorbije 1,5 jaar wel niet gevraagd
hebben: “Wanneer mag ik terug gaan werken in home Heiberg?” Ontelbare
keren aan begeleiding op de woning, aan zijn moeke, aan zijn jobcoach Monic,
aan het personeel van home Heiberg als hij daar op raambezoek ging … En
telkens was het antwoord: “Afwachten Gert, nu mag het nog niet, maar als het
terug mag, dan hoor je het.” Begin september was het dan zover: het corona
crisisteam had fiat gegeven en Gert mocht terug opstarten in home Heiberg.
GERT:
“Vandaag mag ik terug gaan werken. Hier heb ik lang naar uitgekeken. Ik ben wel een beetje
zenuwachtig: zal ik alles nog weten, zal ik iedereen nog kennen of zijn er veel nieuwe mensen? Tegen
09.00 uur fiets ik samen met An naar home Heiberg waar we wachten op jobcoach Monic, zij gaat de eerste
dag mee om terug op te starten. Vooraleer we binnengaan samen nog even alle afspraken overlopen: altijd
mondmasker dragen, vaak handen ontsmetten, als ik iets niet meer weet, vragen aan de begeleiding … Eens
binnen is het alsof ik niet ben weggeweest. Ik weet mijn weg nog, ik kom veel bekende mensen tegen die
blij zijn om me weer te zien, ik kan mijn programma nog zelfstandig uitvoeren. Bij de maaltijdverdeling in de
flatjes gaat de eerste keer iemand van de keuken mee omdat er in tussentijd wat veranderd is, maar volgende
keer kan ik dat wel alleen. Eind van de eerste week mag ik al meevieren met de jarigen van die week. Mooie
afsluiter! Ik ben wel wat moe, maar wat wil je: het was lang geleden dat ik elke dag tijdig moest opstaan, zoveel
kilometers heb afgelegd om al mijn taakjes uit te voeren. Maar ik ben vooral heel blij dat ik terug ben mogen
starten, om de bewoners terug te zien en even met hen te babbelen, om samen met personeel koffiepauze
te nemen en mensen aan te spreken om in mijn boek te schrijven wat ik allemaal gedaan heb.”
MEVROUW JEANNE VAN HOECK:
Jeanne kent Gert al vele jaren. Hij komt dagelijks een proper glas en drinken op
haar kamer brengen en dan doen ze een babbeltje. Gert kent ondertussen ook
verschillende familieleden van Jeanne waar hij naar informeert en zelfs af en toe
iets mee drinkt in de cafetaria. Tijdens de lockdown ging Jeanne samen met haar
zoon op raambezoek bij Gert in Salamander 1, net zoals Gert op raambezoek kwam
in het woonzorgcentrum om nieuwtjes uit te wisselen, zodat hij op de hoogte
bleef van alles wat daar gebeurde. Jeanne is net zoals vele andere bewoners (en
personeel) blij dat Gert terug mag komen werken, dat hij dagelijks weer even
binnenkomt. Door het mondmasker is het moeilijker om elkaar goed te verstaan,
maar mits wat herhaling lukt het wel. En de complimentjes en bedankjes die
Jeanne en de andere bewoners geven, spreken voor zich!
AN:
“Ik neem tijdelijk de opvolging van Gert in home Heiberg op in afwachting
dat de nieuwe jobcoach in cluster 3 start. Ik ben heel benieuwd welke
werkjes Gert daar allemaal uitvoert en wat maakt dat hij er zo naar uitkijkt
om terug te starten. De eerste week na de heropstart breng ik heel wat uren met Gert
in home Heiberg door en hij toont me wat hij daar allemaal doet. Ik loop hem achterna
(soms letterlijk want Gert gaat er nogal vandoor), zie dat hij nog heel goed weet wat
hij op welke dag moet doen, merk dat hij perfect zijn weg vindt, weet welke lift te
nemen … (terwijl ik regelmatig de weg moet vragen omdat ik de uitgang weer niet
vind!). Wat me het meest bijblijft van die eerste week: de blijdschap van de bewoners
en de vele dankjewels voor wat hij voor hen doet. Daarnaast de vanzelfsprekendheid
waarmee het personeel Gert opvangt, terug wegwijs maakt en complimenten geeft
omdat hij alles nog zo goed weet. En het wordt me duidelijk waarom Gert er zo naar
uitkeek om terug te starten: terug duidelijk ritme in zijn leven, zinvol werk kunnen
doen, waardering krijgen uit verschillende hoeken, uitbreiding van zijn
netwerk ... Dank aan zijn vroegere jobcoachen om dit samen met hem
An
op te bouwen en te onderhouden!”
Vermeiren
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Nieuwe werkplekken voor

Axelle en Jarne
SCHOOLKINDEREN GAAN WERKEN
EN WORDEN VOLWASSEN…
Axelle ging vorig jaar nog naar school maar is nu
voltijds aan het werk. Ze werkt in de wasserij van Het
GielsBos op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 09.00
tot 16.00 uur. Tijdens de middagpauze gaat ze daar in het restaurant
eten. De collega’s van de wasserij zijn supercontent met haar hulp: Axelle
kan sorteren als de beste en ook plooien doet ze prima. Op woensdag werkt
Axelle van 09.00 tot 13.00 uur ook nog in de wasserij van Woonzorgcentrum
Lindelo. Ook daar doet ze het allemaal heel goed, bovendien is haar droom
uitgekomen. Een groot succesverhaal voor iedereen!!!

Jarne ging vorig jaar ook nog naar school maar is ondertussen
een goede werkkracht geworden in geitenboerderij De
Boerenhoeck in Vlimmeren. Hij voedert daar zelfstandig de
geitjes maar helpt ook in de kalverenstal, bij de kippen, de
konijntjes … Jarne is enorm zelfstandig geworden, heeft
zichzelf overtroffen door ook alleen naar zijn werk te
fietsen en terug. An en Wannes zijn heel tevreden over
hun nieuwe werkkracht en Jarne doet het heel graag. Op
woensdag gaat hij werken van 08.00 tot 17.00 uur in het
Maris Stella Instituut in Malle. In de voormiddag helpt hij op
het economaat, samen met Gijs en Linde. In de namiddag
helpt hij Mark de klusjesman. Jarne voelt zich duidelijk elke
Monic
keer beter en beter, hij is goed bezig zeggen wij dan! Dikke
Verheyen
pluim voor Jarne!

Een opkikkertje voor
Bosheuvel 5
Hallo, ik wil jullie graag een verhaal vertellen … Er waren
eens 8 lieve kikkertjes op Bosheuvel 5. Die kikkertjes
wilden graag eens een week waar alles mag, want ze
konden wel een opkikkertje gebruiken. Dus ging de
begeleiding aan de slag en ze gebruikten hun magische
‘kwaakgezang’. Wat kwaakten ze allemaal uit: heel veel
lekker eten, vele uitstapjes naar de Lunch Garden, op
restaurant, op café … Ook wat beweging: wandelen
fietsen, zwemmen, met de huifkar rijden … ‘s Avonds
waren we allemaal uitgekwaakt en gingen we dromen
van onze prins op het witte paard! Want
deze verwenweek was zeker de moeite
Shana, Lara,
waard!

De kikkertjes
van Bosheuvel 5:

Marijke, Geert,
Joris, Linda,
Annemie en
Veerle
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AFSCHEID

Johny Rypens

Wat is het stil op Mezenhof 2
Je laat een grote leegte achter
’s Ochtends moeten we de lichtjes aan je slaapkamerdeur niet meer aandoen
Je mooie glimlach bij het ontwaken, maakte ons instant gelukkig
Duimpje omhoog want je had goed geslapen
Een wasje, een geurtje, mooie kleren en je dag kon beginnen
Eerst alle potjes goed zetten, boompje in de hand en richting tafeltje op je kamer
Uren kon je jezelf bezighouden met je steeknageltjes
Nu en dan hoorden we je mompelen en dan wisten we “hij is wat verloren”
Even samen zoeken naar het verloren potje of steeknageltje dat je had laten vallen en wat was
je tevreden als alles terug terecht was
Oooh, wat gaan we je guitige lach missen!
Wie moet er nu “dag Sjoe” tegen ons zeggen?
Johny, tot ziens!
Slaapwel Sjoe …

Mezenhof
2

We spelen dit
jaar nog op veilig
omwille van corona,
daarom zal er geen
nieuwjaarsreceptie
plaatsvinden.

WELKOM!
Bram!

Geboren
26 augustus: JESSE, zoontje van Karlien Pieters
(medewerkster dagbesteding) en Bram Wils
25 oktober: SIEN, dochtertje van Lore Leysen
(begeleidster/opvoedster) en Jan Oostvogels

Getrouwd

Nieuwe
gezichten
op Vos 9

EROJAN!

11 september: Tine Eysermans (medewerkster
dagbesteding) en Hans Kersemans
24 september: Sietske Vangrieken (begeleidster/
opvoedster) en Tom Vervoort
25 september: Stefanie Van Herck (medewerkster
nachtdienst) en Marnix Kersemans
1 oktober: Margriet De Haene (medewerkster
dagbesteding) en Simon Knapen

Pensioen
JOS!

SOFIE!
22.

Leven in Het GielsBos

NATHALIE!

1 oktober: Sonja De Bie (medewerkster financieel
beheer en administratie) – vervroegd pensioen
11 oktober: Mathy Neijens (begeleider/opvoeder) –
SWT
1 november: Nicole Geerts (begeleidster/
opvoedster) – vervroegd pensioen
1 november: Marleen Reussens (medewerkster
centrale schoonmaak) - rustpensioen

Overleden
30 augustus: Mia Hannes, schoonmoeder van
Sabine Cabanier (begeleidster/opvoedster)
24 september: Peter Verhagen, broer van Christel
Verhagen (medewerkster zorgondersteuning)
7 oktober: Johny Rypens, cliënt van Mezenhof 2
15 oktober: Ida Vloemans, moeder van Els Vanherck
(teamleider)
15 oktober: Hildegarde (Hilde) Geudens,
schoonmoeder van Ilse Eykens (medewerkster
zorgondersteuning)
3 oktober: Godeliva Embrechts, schoonzus van
Gerda Bockx (teamleider) en Danny Baeyens
(medewerker technische dienst)
24 oktober: Roos Renders, schoonmoeder van Gert
Van Hove (begeleider/opvoeder)

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!

Leven in Het GielsBos

23.

OKTOBERFEST!

