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Mogen we je eerst en vooral een geweldige zomer en
vakantie wensen met bakken vol zon, een goeie mix van
rust en actie, natuur en cultuur, eten en drinken! Tijd om
het even wat rustig aan te doen en een stapje terug te
zetten.
Om te beginnen ligt hier dan ook een nieuw nummer
GielsBos! in uw handen. Met heel wat rubrieken, foto’s,
teksten, aankondigingen zoals je het gewend bent. Het
thema van dit nummer, ‘persoonsvolgende financiering
en convenanten’, is bijzonder actueel. Zoals je wellicht
weet is 2016 een scharnierjaar in de omschakeling van
het oude aanbodsgestuurde erkennings-denken naar een
vraaggestuurde organisatie met eigen ‘rugzakjes’ voor
alle cliënten.

18

18
16

12

Gans Vlaanderen is daar mee bezig en Het GielsBos dus
ook. We willen je daarom zo goed mogelijk meenemen
in dit ganse verhaal. Daar lees je dan ook heel wat over.
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Nieuwe gezichten in verblijf,
begeleiding en dagopvang

Misschien heb je er ook nog vragen over? Laat het ons
weten, we zoeken graag met jou naar een antwoord.
Geniet dus van deze literatuur, neem er eventueel een
drankje onder de parasol bij, en tot in het najaar!
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GEEN VRIJWILLIGER,
MAAR EEN VRIEND.
Sanne en Eddy
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KORTE BERICHTEN

Jaarverslag

2 maart 2016:
Lanceringsmoment

2015

Share a Ride

n
Gezichten va
Het GielsBos
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G 201
JAARVERSLA

Het jaarverslag van 2015
kreeg een nieuw jasje.
Je leest er getuigenissen
van collega’s en gebruikers
over hoe Het GielsBos haar
werking en aanbod
vernieuwd, verdiept
en verbreed heeft!

Twee jaar geleden zetten
Het GielsBos, Welzijnszorg
Kempen en KVG Turnhout
samen hun schouders onder
‘Share a Ride’. Het project
werd uitgekozen door het fonds
“Hart voor Handicap” als één van
de initiatieven om de mobiliteit
van personen met een handicap te
versterken.

Je kan het jaarverslag lezen op
www.hetgielsbos.be,
onder menupunt
Het GielsBos > Publicaties.

Op 2 maart 2016 vond in Het GielsBos de officiële
lancering plaats. Met wat hulp van de pers kreeg Share
a Ride heel wat aandacht en konden er ondertussen
al verschillende duo’s genieten van een leuke uitstap.

Wil jij graag je eigen
exemplaartje?
Geef dan een seintje aan
info@hetgielsbos.be of
bel naar 014 60 12 11.

Wil jij ook graag een uitstap doen met Share a Ride?
Ben je vrijwilliger of heb je een beperking,
registreer je snel op www.sharearide.be!

Driehoekskunde
Joos

neemt afscheid van

Het GielsBos

Joos was een gekend gezicht
in Het GielsBos. Iedereen kende hem
als de coördinator Verblijf van de
woningen in Beerse, Lille en Tielen.
In april scheidden onze wegen.
We wensen Joos het beste
voor de toekomst.

Chiel Egberts
kwam naar Het
GielsBos voor een boeiende
avond rond ‘Driehoekskunde’: de
samenwerking tussen een persoon
met een beperking, zijn of haar
ouders, en de voorziening waar
deze persoon ondersteuning
ontvangt.
Het was een leerrijke ervaring!
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DOSSIER: PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING

Persoonsvolgende financiering

onder de loep

Een systeem met 2 trappen

De persoonsvolgende financiering (PVF) bestaat uit 2 trappen:

TRAP 1

basisondersteuningsbudget (BOB).

Dit is voor mensen met een erkende handicap en een beperkte ondersteuningsnood. Het is vergelijkbaar met
de huidige zorgverzekering. Het gaat om 300 euro per maand, uitbetaald door de zorgkassen, die ze vrij kunnen
gebruiken (zonder verantwoording), bijvoorbeeld voor ondersteuning zoals thuiszorg, schoonmaakhulp of
hulp bij activiteiten. Het is combineerbaar met RTH (rechtstreeks toegankelijke hulp), met de tussenkomsten
van het VAPH voor hulpmiddelen en met de tegemoetkomingen van de federale overheid. Het BOB kan niet
gecombineerd worden met een PVB (persoonsvolgend budget).

TRAP 2

persoonsvolgend budget (PVB).

Dit is voor de personen met een handicap waarvoor het basisondersteuningsbudget ontoereikend is.

Opgelet!
Dit artikel bevat afkortingen!

LEGENDE
Iedereen heeft recht op alle mogelijkheden
om zijn leven zelf te organiseren. Ook wie
daarvoor ondersteuning nodig heeft. Die
ondersteuning verschilt natuurlijk van
persoon tot persoon. Daarom komt er
Persoonsvolgende Financiering.
Voorlopig enkel voor meerderjarigen!
Persoonsvolgende Financiering (PVF) gaat uit
van een vraaggestuurde ondersteuning. Dat wil
zeggen dat cliënten van het VAPH een eigen
(persoonsvolgend) budget krijgen op maat van hun
vraag naar ondersteuning en zelf kunnen bepalen
hoe ze hun ondersteuning organiseren. Dit budget
dient hoofdzakelijk om mensen te betalen die de
persoon met een handicap begeleiden of hulp
bieden.
Dit budget komt BOVENOP het eigen inkomen
van de cliënt, waarmee hij zijn woon- en
leefkosten betaalt. Bv. een cliënt heeft
recht op federale tegemoetkomingen, en
betaalt daarmee de facturen die hij van Het
GielsBos krijgt (de wettelijke persoonlijke
bijdragen). Dat blijft (voorlopig) zo.
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PVF
Persoonsvolgende Financiering
VAPH Vlaams Agentschap voor Personen
met een Handicap
BOB
Basisondersteuningsbudget
PVB
Persoonsvolgend Budget
RTH
Rechtstreeks Toegankelijke Hulp
PAB
Persoonlijk Assistentie Budget
DOP Dienst Ondersteuningsplan
MDT Multidisciplinair team
RPC
Regionale Prioriteitencommissie

Beleidskader
De invoering van Persoonsvolgende Financiering
(PVF) is een belangrijke pijler van het Perspectiefplan
2020. Dat is een plan dat de Vlaams minister van
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in 2010 heeft
opgesteld om de sector voor personen met een
handicap grondig te hervormen. Dit plan heeft 2
grote doelstellingen:
1. In 2020 is er zorggarantie voor personen met een
handicap met de grootste ondersteuningsnood
onder de vorm van zorg en assistentie in natura
(waardebon/voucher) of in contanten (cash geld).
2. In 2020 genieten geïnformeerde gebruikers
van vraaggestuurde zorg en assistentie in een
inclusieve samenleving.

Het persoonsvolgend budget
• is een rugzakje met personeelspunten (waardebon of ‘voucher’ genoemd) of met cash geld of een combinatie
van beide.
• is een maximum bedrag dat toegekend wordt in functie van de noden en vragen en daardoor varieert over
12 budgetcategorieën.
• dient om mensen te betalen die jou zorg en ondersteuning bieden: in het eigen netwerk, bij
reguliere diensten, een persoonlijk assistent (PAB-systeem gaat op in het PVB-systeem),
professionele zorgverleners, en gespecialiseerde, door het VAPH vergunde zorgaanbieders.
Het GielsBos is zo’n ‘vergunde zorgaanbieder’.
• is combineerbaar met de tussenkomst van het VAPH voor hulpmiddelen en met tegemoetkomingen van de
federale overheid. Het PVB kan niet gecombineerd worden met een BOB.
• kan sinds april 2016 door meerderjarigen aangevraagd worden.

Procedure voor het verkrijgen van een persoonsvolgend
budget voor nieuwe zorgvragers
1. De persoon met een handicap of zijn wettelijke vertegenwoordiger dient een ondersteuningsplan in bij het
VAPH. Om dit te laten maken, kan hij beroep doen op de dienst ondersteuningsplan (DOP). Hij kan het ook
zelf opstellen, eventueel met assistentie van zijn netwerk of een hulpverlener. In dit ondersteuningsplan
omschrijft hij zijn handicap en formuleert hij zijn vraag naar ondersteuning: welke (wonen, dagbesteding,
begeleiding) en hoeveel (frequentie). Hij omschrijft tevens het proces dat hij doorlopen heeft alvorens hij
deze vraag stelt (o.a. ondersteuning van netwerk, van reguliere diensten, en waarom dit onvoldoende is).
2. Binnen de 6 maanden na opmaak van het ondersteuningsplan dient hij bij het VAPH een multidisciplinair
verslag in, opgemaakt door een erkend MDT (multidisciplinair team). Dit verslag moet de handicap en de
hulpvraag objectiveren.
3. Het VAPH neemt een beslissing: komt de persoon in aanmerking voor een PVB (persoonsvolgend budget)
en zo ja, in welke categorie?
4. Als de beslissing gunstig is, komt de persoon in prioriteitengroep 3 voor het effectief verkrijgen van zijn
budget. Hij komt dus op een wachtlijst voor het verkrijgen van een PVB met een bepaalde prioriteit. Op
basis van een aantal argumenten, kan hij een vraag stellen aan de regionale prioriteitencommissie (RPC) om
een hogere prioriteit te krijgen. Met zo’n hogere prioriteit zou hij eerder zijn volledig PVB kunnen ontvangen.
De RPC is een commissie, samengesteld uit gebruikers, professionelen tewerkgesteld binnen en buiten de
VAPH sector en afgevaardigden van het VAPH. Zij komen op regelmatige basis (2 à 3 keer per maand)
samen om de ingediende dossiers te bespreken en een beslissing te nemen over de prioriteitengroep.
5. Als de persoon met handicap zijn budget effectief toegekend krijgt, kan hij kiezen voor een voucher
(waardebon) of cash geld, of een combinatie van beide.

Leven in Het GielsBos
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De persoon met een
handicap heeft zijn
persoonsvolgend budget

Nog even terug naar het
beleidsplan Perspectief
2020

Met zijn budget kan de persoon met een handicap
of zijn wettelijke vertegenwoordiger bij elke
vergunde zorgaanbieder (dit zijn de huidige erkende
voorzieningen van het VAPH) zorg inkopen. Hij kan
dit ‘rugzakje’ besteden bij één zorgaanbieder, of bij
verschillende zorgaanbieders. Hij kan ook assistentie
thuis organiseren en betalen met het PVB. Bij zijn
zoektocht naar zorg kan de persoon met een handicap
zich laten bijstaan door een bijstandsorganisatie. Zij
kunnen tussenkomen in de onderhandelingen tussen
zorgaanbieders en personen met een PVB.

Het VAPH zal op basis van het ondersteuningsplan en
het verslag van het multidisciplinair team beoordelen
wie de grootste zorgnood heeft. Deze gebruikers
zullen voorrang krijgen in de toekenning van het
budget. Uit het ondersteuningsplan zal moeten
blijken dat de gebruiker zijn familie, vrienden, buren
en kennissen (netwerk) en het reguliere hulpaanbod
(de hulpverlening waarop iedereen in de samenleving
beroep kan doen, bv. gezinszorg) heeft aangesproken
maar dat dit onvoldoende is. Waar de zorg inclusief
(in de gewone samenleving) kan geboden worden,
moet dit voorrang krijgen op de gespecialiseerde
zorg (vanuit het VAPH).

Wanneer de zorgvrager 2 maanden na het toekennen
van het budget nog geen zorg gevonden heeft, zal
het VAPH de persoon aanraden om beroep te doen op
een bijstandsorganisatie, of zal er een bemiddeling
plaatsvinden met zorgaanbieders zodat de gevraagde
hulp toch aangeboden wordt. Wanneer de persoon
na 4 maanden nog geen ondersteuning heeft, zal het
VAPH onderzoeken of hij voldoende moeite heeft
gedaan om ondersteuning te vinden. Als blijkt dat dit
niet is, zal het PVB afgenomen worden.

Gebruikers kunnen zich laten informeren door een
bijstandsorganisatie: deze zal mee op weg gaan om
de zorg goed te organiseren.
We evolueren hiermee van een aanbodgestuurde
zorg vanuit erkende voorzieningen, gesubsidieerd
door het VAPH, naar vraaggestuurde zorg: de
gebruiker klopt aan bij een voorziening van zijn keuze
en onderhandelt over de hulp die hij zal ontvangen en
betalen met zijn persoonsvolgend budget. Hij zal veel
meer de regie in eigen handen krijgen.

Luc
Vanherck

(stafmedewerker)

Bijstandsorganisatie?
Een bijstandsorganisatie is een
organisatie die budgethouders bijstaat
bij de besteding van het cashbudget,
de aanwending van de voucher en de
organisatie van de zorg en ondersteuning
als vermeld in artikel 14 van het decreet
persoonsvolgende financiering van 25 april
2014. Laagdrempelige individuele bijstand
is gratis. Gebruikers betalen (in euro’s of in
personeelspunten) lidgeld en een bijdrage voor
hoogdrempelige individuele bijstand.
Vandaag zijn er 3 bijstandsorganisaties:
(1) Onafhankelijk Leven: onafhankelijkleven.be
(2) Absoluut vzw: absoluutvzw.be
(3) Alin: alin-vzw.be.
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Ria Van
Hooijdonk

(sociale dienst)

Ik krijg al (intensieve) ondersteuning van Het GielsBos.

Hoe krijg ik mijn persoonsvolgend budget?
Op 1 januari 2017 stappen alle meerderjarige cliënten van Het GielsBos (FAM-cliënten)
over naar een nieuw systeem, het systeem van Persoonsvolgende Financiering
(PVF). Zo je dit wil, verandert er voor jou niets. Want in het nieuwe systeem zal je
de zorg die je vandaag krijgt, behouden. Wat wel verandert is de manier waarop de
personeelskost van die zorg wordt betaald: met een persoonsvolgend budget dat
bestaat uit x-aantal personeelspunten. Zo’n budget kan variëren van 8 punten tot 104
punten. Met 71 punten kan je het loon betalen van 1 opvoeder klasse 1 gedurende 1
jaar. Meestal worden de punten van meerdere cliënten gebundeld: want dan wordt dit
voldoende om een team begeleiders te betalen dat jou continu zorg en ondersteuning
biedt, onder de vorm van wonen, dagbesteding en/of begeleiding.
MAAR HOE KRIJGEN DE HUIDIGE CLIËNTEN VAN HET GIELSBOS HUN PERSOONSVOLGEND BUDGET?
Begin april ontvingen ouders / wettelijke vertegenwoordigers hierover een brief van het VAPH. Het GielsBos
heeft in maart 2016 van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) de opdracht gekregen
om voor elke cliënt de zorgzwaarte en de zorgvraag te bepalen (zie kader). Wij deden dit op basis van strikte
richtlijnen die we ontvingen van het VAPH. En deze informatie moest Het GielsBos aan het VAPH bezorgen
voor 24 mei 2016. Want op basis hiervan berekent het VAPH hoe groot het persoonsvolgend budget
van elke cliënt zal zijn. In de maanden juni tot en met augustus zal het VAPH controles uitvoeren
op ons werk: hebben we hun richtlijnen correct gevolgd?
Zorgzwaarte?
Eind september of begin oktober stuurt het VAPH naar iedere cliënt een brief
Niet
iedere
waarin staat hoe groot zijn budget is: onder de vorm van “personeelspunten”.
cliënt heeft evenveel
Met deze personeelspunten kan iedere cliënt de zorg die hij nu krijgt van
ondersteuning
nodig
Het GielsBos verder zetten. Het verschil is wel dat de cliënt heel duidelijk
om een gewoon leven te
aan ons moet laten weten dat hij zijn budget met personeelspunten wil
leiden: sommigen hebben heel
besteden in Het GielsBos. Jij bepaalt dus of we die personeelspunten
veel hulp nodig, anderen weinig.
krijgen. En dit leggen we vast in een contract: in oktober contacteren
Dat noemen we de zorgzwaarte.
we jou om een nieuwe individuele dienstverleningsovereenkomst
Het VAPH heeft een methode
(IDO) te ondertekenen, waarin staat vermeld hoeveel
uitgewerkt om dit zo objectief mogelijk
personeelspunten je aan Het GielsBos geeft om de huidige
te berekenen. Iedere cliënt krijgt een
zorg verder te zetten. En dan kunnen we weer gewoon verder
B-waarde en een P-waarde toegekend.
werken, zoals we altijd gedaan hebben.
B staat voor de nood aan begeleiding
(7 niveaus), P staat voor de nood aan
Verandert er dan in feite helemaal niets? Toch wel,
permanentie overdag (8 niveaus). Op basis van
maar enkel als je dit zelf wil. In oktober weet je hoeveel
de B- en P-waarde wordt “jouw zorgzwaarte”
personeelspunten het VAPH jou heeft gegeven. Vanaf
bepaald.
1 januari 2017 kan je daar zelf mee aan de slag. Als je
wil, kan je beslissen om minder zorg ‘in te kopen’ in
Zorgvraag? Welke hulp heb je nodig? Wil je hier
Het GielsBos, en een deel van de personeelspunten
wonen? Of enkel dagbesteding? Of beide? Of heb
gebruiken om ondersteuning aan huis te betalen.
je enkel nood aan individuele begeleiding aan huis?
Of je kan met die personeelspunten naar een
En dit een gans jaar of slechts af en toe? De zorg
andere voorziening stappen en vragen of zij jou
en begeleiding die je nu krijgt van Het GielsBos
willen begeleiden. Zo zie je maar: je krijgt meer
noemen we “je huidige zorgvraag”.
mogelijkheden om zelf te beslissen. En daar is het
ons én het VAPH om te doen!
Huidige zorg gegarandeerd Het huidig aantal
nachten verblijf, dagen dagondersteuning en
En omdat je met die personeelspunten enkel terecht
eventueel uren begeleiding wordt gegarandeerd,
kan bij een vergunde zorgaanbieder, heeft het VAPH
niet de inhoudelijke invulling ervan.
voorzien dat je die punten ook kan omzetten in geld:
hiermee kan je uitsluitend mensen of diensten
Vakjargon! In het vakjargon noemt men deze
betalen die jou helpen.
verandering: de transitie van zorg in natura (Z.I.N.)
Luc
naar persoonsvolgende financiering (P.V.F.)
Vragen? Contacteer de sociale dienst
Vanherck
of het zorgloket op 014 601 211.
(stafmedewerker)
Leven in Het GielsBos
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Convenanten

Jos, die voordien begeleiding kreeg via Rechtstreeks

als voorloper van de

persoonsvolgende financiering

Zijn
convenant
wordt
alleen
ingezet
voor
handicapspecifieke ondersteuning. Jos krijgt daarnaast
veel hulp van zijn familie en van reguliere diensten. Al
die ondersteuning samen maakt het mogelijk dat Jos zijn
leven zo zelfstandig mogelijk kan uitbouwen.

EEN ‘PERSOONSVOLGEND CONVENANT’?

Een convenant is een overeenkomst
die een voorziening kan afsluiten met
het Vlaams Agentschap voor Personen
met een Handicap (VAPH) voor de
ondersteuning van een persoon met een
handicap.
Zo’n convenant is persoonsvolgend. Het
blijft ter beschikking van de persoon, het
‘volgt’ hem, ook als hij van voorziening
verandert.
Dit systeem kan alleen voor personen die hiervoor
een goedkeuring kregen van de regionale
prioriteitencommissie (RPC). Deze vergadering
oordeelt over de dringendheid van vragen. Alleen
dossiers die goedgekeurd zijn als ‘prior’ en dus heel
dringend een oplossing vragen, komen in aanmerking
voor een convenant.

PERSOONSVOLGENDE CONVENANTEN IN HET GIELSBOS
Vandaag heeft Het GielsBos voor 6 cliënten een convenant
afgesloten met het VAPH. Twee van hen sloten voor de fusie een
overeenkomst af met ’t Margrietje: één persoon met een convenant
voor tehuis niet-werkenden en één voor beschermd wonen.

Rudy

Een convenant werd vaak toegekend na een
noodsituatie en ook aan dossiers die heel lang
moesten wachten op een oplossing. Soms omwille
van de lange wachtlijsten voor bepaalde zorgvormen
zoals wonen in een tehuis, soms ook omdat een
vraag moeilijk een antwoord kon krijgen binnen het
bestaande aanbod.

Als de individuele dienstverleningsovereenkomst
tussen de cliënt en de voorziening wordt stopgezet,
blijft het budget ter beschikking van de cliënt. Deze
kan dan eventueel met een andere voorziening een
overeenkomst af te sluiten.

Het systeem van persoonsvolgende convenanten
bestaat sinds 2008 voor meerderjarigen en sinds
2012 ook voor minderjarigen. Eigenlijk is dit systeem
een voorloper van de persoonsvolgende financiering.
Het biedt mogelijkheden om op een flexibele manier
oplossingen te zoeken voor zorgvragen. De middelen
zijn immers niet gebonden aan de huidige erkenningen
van de voorzieningen. Ze komen er extra bij.

Leven in Het GielsBos

Zo heeft Kurt, die al cliënt was van dagopvang Tielen, een convenant voor woonondersteuning. Hij gebruikt
dat om twee nachten per week te overnachten in de Boskapelstraat in Lille. Tim, de tweelingbroer van Nick die
op Klaverveld woont, komt via convenant voltijds naar de Bijenkorf. Rudy gebruikt zijn convenant gedeeltelijk
voor dagbesteding op de boerderij van Het GielsBos en voor begeleidingen.

Ilse
Eykens

Vanaf 2017 worden de convenanten van
meerderjarigen omgezet naar een persoonsvolgend
budget.
De financiële middelen die aan het convenant
verbonden zijn, zijn groter naarmate de gevraagde
zorgvorm intensiever is. Vb. het budget voor een
convenant wonen is groter dan één voor dagopvang.

10.

Jos

Recent kwamen er nog enkele nieuwe convenanten bij.

Bij de aanvraag van een convenant hoort ook steeds
een individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO)
waarin staat welke ondersteuning de voorziening
biedt aan de cliënt. Het is ook mogelijk om met
meerdere voorzieningen samen te werken. Die
samenwerking kan vastgelegd worden in een
samenwerkingsovereenkomst.

Tim &
Nick

Toegankelijke Hulp, kreeg een convenant voor beschermd
wonen. Jos gebruikt zijn convenant voor twee dagen per
week dagopvang op de woning in Lille. Daarnaast blijft hij
zijn werk verderzetten onder begeleiding van de jobcoach:
hij onderhoudt mee het rolstoelpad in de Lichtaartse
bossen. Verder krijgt hij via Het GielsBos tweewekelijks
individuele begeleiding bij het zelfstandig wonen. En last
but not least komt hij af en toe enkele dagen logeren.

(zorgloket)

Dianta

In de volgende editie brengen we je ook het verhaal
van Dianta, die toch wel een bijzonder parcours
heeft afgelegd. Al vaak kwam ze in Het GielsBos
logeren!
Maar nu heeft ze een vast stekje op Salamander 1
gekregen .
“Rustig in de zetel zitten of buiten bezig zijn
vindt Dianta reuzefijn!
Samen op kamp gaan doen we in mei,
En haar guitige lach maakt ons blij.
Veel plezier bij ons op Salamander 1!
Gert, Erna, Raoul, Jan, Stijn, Hans en Wim”
Leven in Het GielsBos

11.

Frans &
Nicole

Kathleen, opvoedster Berthoutstraat:

Marleen,
mama Caroline,
bewoonster
Berthoutstraat:

de fusie

twee jaar later

Wat vliegt de tijd. Ondertussen is het al 2
jaar geleden dat de fusie tussen
‘t Margrietje en Het GielsBos afgerond
werd. Voor iedereen was het in het begin
wat wennen. Wat zou er veranderen, wat
zou er behouden blijven? Wat zullen onze
bewoners er van denken?
Daarom blikken we met bewoners,
personeel en ouders terug op de voorbije
twee jaar.

We hebben de bewoners, het personeel en de
ouders van de woningen in de Berthoutstraat
te Tielen en de Boskapelstraat te Lille een paar
vragen gesteld:

• Hoe stond je in het begin
tegenover de fusie?

Ik
had
wel
veel
vraagtekens bij de fusie.
Ik wist niet goed wat ik ervan
moest verwachten. Ik vond
het wel een beetje jammer dat de
kleinschaligheid zou verdwijnen in de
grote groep.
Achteraf bekeken is de fusie zeer goed meegevallen.
Er zijn veel meer diensten bijgekomen waar we
gebruik van kunnen maken (verpleging, logo,…) In
het begin waren de kosten van het vervoer wel hoog
maar daar hebben we over kunnen praten en die zijn
ook aangepast.
En op zich denk ik wel dat de kleinschaligheid toch
zou verdwenen zijn omdat we het financieel moeilijk
zouden gekregen hebben.
Alle diensten die we nu ter beschikking hebben zijn
echt wel een pluspunt. Mijn dochter maakt sinds de
fusie gebruik van de logo en ook het nieuwe zwembad
en de wellness vindt zij zeer fijn.
Ook na 2 jaar blijft het nog wel een beetje zoeken bij
wie je moet zijn als je een vraag hebt. Door de vele
verschillende diensten is het niet altijd gemakkelijk
om meteen de juiste persoon te vinden.
Frans, bewoner Berthoutstraat:
Ik vond het vroeger toch wel beter. De rekening die
we nu krijgen is duurder en minder duidelijk. We
krijgen ze nu slechts om de 3 maand en vroeger om
de maand.
De sociale dienst is een heel grote hulp. Die helpt mij
zeer goed als ik vragen heb en zij regelen dit ook voor
ons.
Fijn is nu wel dat ik elke donderdag kan gaan werken
in de naaikamer.

• Wat vind je nu van de fusie?
• Benoem een positief en
een negatief punt van de
samenwerking.
Je leest een ongefilterde weergave van hun
ervaringen. Zoals je zal lezen zijn de gevoelens
nog steeds gemengd, en zijn de meningen
verdeeld…

12.
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Caroline

Ik had in het begin een gemengd gevoel bij de fusie.
Wij waren een kleinschalige voorziening: iedereen
kende iedereen en dat was fijn. Met een grote
organisatie is dat wel anders.
Door de fusie zijn de mogelijkheden voor de
bewoners wel uitgebreid. Er kan veel meer zorg
op maat gegeven worden. De kennis van de zorg is
groter geworden en we kunnen nu ook veel meer
diensten inschakelen (logo, verpleging,…).
Ook voor het personeel zijn er veranderingen. De
personeelsdienst waar we met onze vragen terecht
kunnen, is groter geworden.
Een positief punt aan de fusie is dat er voor het
personeel een groter vormingsaanbod is en we meer
bijscholingen kunnen volgen.
Voor de bewoners zijn er ook veel positieve dingen
veranderd. Zo kunnen ze mee genieten van het
zwembad en de wellnessruimte. Ook het aanbod
ergotherapie is breder geworden, en het Individuele
Ondersteuningsplan is veel verbeterd.
Een nadeel aan de fusie is dat we veel bezig zijn met
vervoer doen (op en af rijden naar het domein in
Gierle) en we hebben meer administratie te doen en
mails te verwerken dan bij ‘t Margrietje.
Elly, opvoedster Boskapelstraat:
Ik had de fusie niet zien aankomen. Een grote
pijler in de visie van ‘t Margrietje was immers
om zo kleinschalig mogelijk ons te integreren in
de maatschappij. Toen we op de informatieve
vergaderingen de geruststelling kregen dat het om
een win-win situatie ging, bracht dat wel rust. Het
grote voordeel was in mijn ogen dat in Het GielsBos
veel meer expertise en accommodatie aanwezig zou
zijn voor de zwakkere bewoners. Anderzijds zag ik op
tegen de veranderingen die nodig zijn in een grote
voorziening, zoals bv. de tikklok.
Hoe raar het ook mag klinken ik heb vandaag het
gevoel dat we kleiner geworden zijn ipv groter.
We werken zelfstandig en hebben minder contact
met de woningen in Tielen en het dagcentrum daar.
Andere verwachtingen, bv. over activiteiten voor
zwakkere bewoners, zijn dan weer anders uitgevallen.
Ik heb ook wel het gevoel dat er in de positieve
zin een wind heeft gewaaid. Er gebeuren nu
minder medicatiefouten. Ook het Individuele
ondersteuningsplan: meer medewerkers kijken
vanuit hun vakgebied naar de cliënt en dus krijgen we
een vollediger beeld. Je kan ook meer ondersteuning
vragen voor bepaalde problemen, zoals bv. wanneer
we een nieuwe rolstoel nodig hebben. In onze
loopbaan krijgen we ook meer mogelijkheden. Ik
ben ook blij dat we onze eigenheid hebben kunnen
behouden.
Een minpuntje is dat we toch wel meer administratieve
rompslomp gekregen hebben. Vroeger konden
we gewoon aan Paul vragen of er iets aangekocht
mocht worden en nu moeten we nadenken over een
begroting voor het volgende jaar. En we moeten
meer dan vroeger alert blijven om onze integratie in
het dorp te behouden.

Peggy

Monique,
mama van
Anneke,
bewoonster
Boskapelstraat:
We stonden een beetje
weigerachtig tegenover de
fusie. We konden wel reageren maar er werd naar
ons gevoel geen rekening mee gehouden. Wij vonden
het goed zoals het was: een kleine en knusse instelling
die een gezinssituatie het dichtst benaderde.
Op zich vind ik het geen verbetering. Alles wordt op
grote schaal geregeld in het belang van de instelling
Het GielsBos. Ik vind dat ze de fusie te positief hebben
voorgesteld.
Maar toch, bij problemen bij de voeding en de
verzorging van mijn dochter kan men meer terecht
bij gespecialiseerde personen. Dat de medicatie, de
voeding en pampers nu door Het GielsBos worden
geregeld is ook wel een positief punt.
De factuur die wij nu krijgen is moeilijker te
begrijpen en ze zijn ook wel duurder geworden. We
ervaren nu geen zekerheid meer over verblijf (kamer
- persoonlijke spullen). Ondanks dat Het GielsBos
de voeding en pampers regelt is er soms te weinig
voorraad.
Peggy, bewoonster van de Boskapelstraat:
In het begin vond ik de gedachte aan een fusie niet
zo leuk. We waren het gewoon om te gaan werken in
de Kerkstraat (Dagopvang Tielen nvdr) en ik vond het
ook wel leuk om zo kleinschalig te zijn. Ik begreep wel
waarom de fusie moest gebeuren. Zo konden we ook
meer gebruik maken van de accommodatie.
Nu vind ik de fusie wel goed. Het was in het begin wel
wennen maar nu is alles terug vertrouwd geraakt.
Positief vind ik ook dat we nu gebruik kunnen maken
van het zwembad en de wellness.
We voelen nu wel meer veranderingen zoals de
verschuivingen van het personeel. Jammer vind
ik ook wel dat door de fusie ik de mensen van het
dagcentrum niet meer zo vaak zie omdat zij
niet meer komen werken in de Bijenkorf
Leen
(Dagopvang Gierle nvdr).
De Kort

Leven in Het GielsBos
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Wat

zoemt er
op de boerderij?

Er zit muziek in

Rozendries
Rond de jaarwisseling kreeg Rozendries goed nieuws! In het kader van hun beleid rond duurzaam en
maatschappelijk ondernemen koos DCA, het aannemingsbedrijf dat de bouw van Rozendries verzorgde,
ervoor om een heel mooie schenking te doen! In overleg kozen we om de schenking te besteden aan een
prachtige set muziekinstrumenten. De set bestaat uit verschillende basale instrumenten, die een bijzonder
rustgevend effect hebben én waarvoor geen muzikale kennis vereist is. De instrumenten kunnen dus perfect
door iedereen bespeeld worden!
Tot hiertoe zijn de instrumenten in dankbaar gebruik van het Acti-team. Zij hebben er samen met de bewoners
van Rozendries al vele bijzonder aangename, ontspannende en intense klanksessies mee beleefd. Je kan je
nauwelijks voorstellen welke uitwerking muziek in het algemeen, en het gebruik van deze instrumenten in het
bijzonder, op onze cliënten heeft! Ongelooflijk hoe sommigen er helemaal bij ontspannen, terwijl anderen in
volle alertheid de oren spitsen.
Op dit moment is er een echte muziekkar in de maak voor deze instrumenten, met dank aan
onze technische dienst. Van zodra we deze in gebruik kunnen nemen, komen de instrumenten
Tinne Van
ook in het roulatiesysteem van Rozendries terecht. Zo zullen alle woningen en bewoners van
Eyndhoven
Rozendries beurtelings van deze schitterende sfeervolle ervaring kunnen genieten!
(Acti-team
Rozendries en
Bosheuvel)
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We zitten niet stil op de boerderij. We waren klaar voor een nieuwe uitdaging.
Lang hoefden we niet te zoeken. De bijenpopulatie heeft het momenteel
zwaar te verduren, de laatste jaren sterven er vele bijenvolken door
varromijt, pesticideresidu’s en omdat er minder voedsel is.
De kennis en de kunde om te werken met bijen is bij de boerinnekes
niet groot genoeg om grote stappen te ondernemen. Vandaar dat
we een samenwerking zijn aangegaan met de imkervereniging
‘De Rosse Bie’ uit Oud - Turnhout. Imker Hugo komt regelmatig de
kasten in onze boomgaard controleren, samen met zijn dochter. Zij
volgt een opleiding tot imker. Altijd een hele belevenis als zij komen
werken met hun beschermpak aan.
Er vertoeven op dit moment zo’n veertigduizend bijen rond de
boerderij, maar je merkt ze zelden op. Altijd gezellig om je goed
omringd te voelen. We hopen in de toekomst een bijenhal
te kunnen zetten, waar de bijen goed beschut zitten en
Leen
waar we samen met Hugo een woordje uitleg kunnen
Veris
geven over de bijen en hun belang voor ons milieu.
Leven in Het GielsBos
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Bewegingstheater

De zilveren windmolen

Misschien herinner jij je ook de fijne Tai Chi bijeenkomsten van voorbije jaren, in het
auditorium of in de tuin van Vos 5? Samen met onze ex-collega Michel Huybrechts
leerden we onszelf de basishouding aan en voerden we vloeiend en zacht een reeks
bewegingen uit.

Sinds begin april zijn Joke en Margriet
(team Dramuda) in een nieuw creatief
project gedoken, samen met 8 cliënten. Een
heus experiment, zo blijkt! Samen met de groep
werken ze toe naar een toonmoment, dat doorgaat
op donderdag 11 augustus in het Ontmoetingscentrum.
We
verkennen
bewegingsexpressie
en
spelimprovisatie op basis van het thema “op zoek
naar de zilveren windmolen”.
We kozen voor een heel diverse groepssamenstelling
om een (tijdelijk) antwoord te bieden op een vraag
naar Dramuda: Emik, Sarah, Luc, Burhan, Christa,
Linda, Patrick en Olivier doen mee!

Zomers ontmoeten
met Tai chi

Om de twee weken ontmoeten we elkaar op
dinsdagnamiddag in de dramaruimte. Het creatieproces bevindt zich op dit moment nog in een fase
van verkennen (Wie ben jij? Wat doe jij?) en het
aftasten van de creatieve mogelijkheden.
Wat ons opvalt is dat spelelementen en bewegingen
van “eigen makelij” gemakkelijker gememoriseerd
worden dan wanneer het hen aangeleerd wordt.
Een uitdaging ook om tot herhaalbare scènes te
komen. Daarbij komen nog een snuifje techniek,
ondersteunende muziek en visueel prikkelende
aspecten.
En vanwaar toch dat bizarre thema?! Zie het als
een metafoor, een symbolische zoektocht naar iets
moois, iets ‘lichts’ …

Tai Chi is van oorsprong een oude Chinese interne krijgskunst en kenmerkt zich door deze vloeiende, zachte
manier van bewegen. Een tai chi beoefenaar ziet er ontspannen en gecoördineerd uit, want de focus ligt op het
lichaam en alertheid is van belang. Tijdens het uitvoeren van Tai Chi oefeningen kunnen alle andere gedachten
wegvloeien, door de eenvoud van de bewegingen kan iedereen deelnemen.
Dit jaar gaan we nieuwe bewegingen verkennen, op een nieuw grasveld, met een Bang als houvast.
We nodigen jullie dus graag uit! Om mee te bewegen, met het oog op ontspanning en eenvoud, om mee te
voelen en alert te zijn. Als begeleider, als collega, als cliënt, of misschien ook als ouder? Omdat we geloven in
de kracht van eenvoudige bewegingen, de intentie van ontspanning en het samen-voelen.
Actief bewegen, ja! Happy burn-out? Nee bedankt.

Tai Chi gaat door op 12, 19 en 26 juli en heel augustus, op dinsdag van 15u30
tot 16u30.

We ontmoeten elkaar bij mooi weer op het grasveld tussen Rozendries
en behandelgebouw, bij regenweer in de psychomotorische ruimte.
Graag tot dan!

Iedereen welkom, ook familieleden.
Meer info: dramuda@hetgielsbos.be

We nodigen je van harte uit
op de voorstelling van
De zilveren Windmolen,
op donderdag 11 augustus.

Margriet,
Joke en
Michel

GENERALE REPETITIE:
mensen van Het GielsBos
welkom om 14u30
VOORSTELLING
om 19u. WELKOM!
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6 redenen om te beginnen
met vrijwilligerswerk
(...en te blijven!)

Van

Egel naar
Bosheuvel.

Na maanden van voorbereidingen op de
leefgroepen is de verhuis naar Bosheuvel
afgerond.
Al sinds half april werd er in Egel druk ingepakt en
eens goed “gerommeld”. Kastjes, foto’s en schilderijen
werden al van de muren gehaald. Sommige cliënten
werden al op de hoogte gebracht van de verhuis,
voor anderen hielden we ’t nog eventjes stil.
De naaikamer kreeg dozen en valiezen vol met kledij
om te hertekenen. Bedankt mensen van de naaikamer!
Ook de technische dienst draaide vele uren op volle
toeren. Zij moesten de-monteren in de
oude woningen en her-monteren
in de nieuwe. Hier en daar
moesten nog wat aanpassingen
gebeuren. En het spreekt voor
zich: al het materiaal van de
oude woning moest naar de
nieuwe woning. Ze reden
kilometers af en aan. En
dan moest er tussendoor
hier en daar ook nog wel
iets hersteld worden. Ook
voor hen een dikke merci.

En de poetsdienst had de handen vol. ‘Grote kuis’ in
Bosheuvel 3, ‘grote kuis’ in Bosheuvel 4, vervolgens
in Bosheuvel 1, dan nog in Bosheuvel 5 en tenslotte,
u raadt het al, ook nog ‘grote kuis’ in Bosheuvel 2.
Iedereen van de poetsdienst werd opgeroepen om
mee te komen helpen. En sommigen hadden dan hun
eigen vaste werkplaats ook nog te onderhouden. Véél
poetswerk dus, en dat tussen nog allerlei werken in.
Ook voor hen een dikke pluim.
Dankzij een vlotte samenwerking konden onze
cliënten verhuizen naar een mooie, aangepaste,
propere woning.
Hier en daar nog een interne verhuis erbij, en dan zijn
we ongeveer rond.
Enkele weken later is iedereen verhuisd en probeert
iedereen zijn plaatsje terug te vinden op de nieuwe
woning. Het aanpassen zal nog wel even duren, maar
tot hiertoe verloopt alles goed.

Ik ben Sanne en vrijwilligster in
Het GielsBos. Ik ga op zaterdag
wandelen met Eddy, een
(superlieve!) bewoner.
Ik ben hiermee begonnen
omdat ik opeens met heel veel
vrije tijd zat. Dat is misschien
een mogelijke reden om met
vrijwilligers werk te beginnen,
maar ondertussen gaat deze
reden voor mij al lang niet meer
op.
Ik studeer nu terug, ik heb een
studentenjobje en vele nieuwe
hobby’s. Waarom blijf ik dan
toch ‘vrijwilligen’? (En meteen
de redenen waarom jij ermee
kan beginnen!)

1
2

3
4.
5
6

Sanne

Elke zaterdag is mijn vast ‘tot rust komen’ momentje.
Mijn structuur in mijn drukke agenda. Mijn vrienden
weten dit en houden hier ondertussen ook gewoon
rekening mee.
Eddy en ik zijn beste maatjes geworden. We zien
elkaar gewoon graag. Ook al onthoudt hij mijn naam
niet altijd, dat hij mijn koosnaampje (‘schatteke’)
wel onthoudt vind ik stiekem eigenlijk nog beter. Ik
beschouw ons niet als ‘vrijwilliger – bewoner’, neen,
wij zijn echt gewoon vrienden!
Af en toe gooit het personeel van de leefgroep met
een complimentje naar mij, dat ze het knap vinden
dat ik het doe. Aan waardering voor je ‘werk’ is er in
Het GielsBos geen gebrek.
Nog beter: als er problemen zijn, kan ik bij zowat
iedereen terecht!
Ik ben niet al te sportief, maar een halfuurtje wandelen
telt ook als beweging, toch? (Over dat wekelijkse
stukje taart achteraf zullen we maar zwijgen...)
Het verruimt mijn blik. In Het GielsBos kom je heel veel
mensen tegen, mensen die met hart en ziel werken
voor de cliënten, maar ook heel veel cliënten die je
naam willen weten, die mij een hand komen geven,
of een babbeltje slaan. Zijn ze een beetje anders? Ja,
dat wel, maar ze zijn oprecht, open en stuk voor stuk
ontzettend lief! Iets waar ik zelf veel van kan leren.

Kortom: ’vrijwilligerswerk’ is een
compleet foute benaming.

Tevreden groeten vanuit Bosheuvel 5!

Ils
De Busser

Noem het een hobby, een
pleziertje of een wekelijks
uitstapje!
En dat wil jij toch ook?!
Tot binnenkort,
in Het GielsBos!
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sport- en
bewegingsverantwoordelijke

Dames en heren, beste lezers,

Nieuwe functie

Je vindt op deze bladzijde een foto van twee dames, allebei met een bril, ze zouden
dus ook op de actuele tentoonstelling van Luc Tuymans kunnen passen. Je kunt je
afvragen hoe de beiden hier op deze pagina terechtkomen, en dat moet je dan ook
doen. Meer nog: je krijgt meteen een antwoord.

Sinds kort is er een nieuwe functie
in Het GielsBos: een sport- en
bewegingsverantwoordelijke!
De 25-jarige Liza Willemsen werd
aangenomen om deze functie
vorm te geven.

Liesbet Govaers en Ine van Dun werken al een tijdje
op Het GielsBos, sinds 1 mei nemen ze een nieuwe
opdracht op. Liesbet was tot voor kort teamleider
medische dienst en werd nu coördinator van onze
woningen in Beerse, Lille en Tielen, en van het
nachtteam. Ine werkte voorheen als begeleidster voor
het mobi-team en volgde Liesbet op als teamleidster
van de medische dienst.

Enerzijds zal Liza instaan voor de begeleiding
van bestaande bewegingsactiviteiten en zal zij
ook nieuwe initiatieven ontwikkelen in groep
voor de cliënten van Het GielsBos.

De dames even kort voorstellen wat betreft hun
professionele achtergrond? Dat kan.

Anderzijds zal ze een inclusief sport- en
bewegingsaanbod voor interne en externe cliënten
opzetten en dit in samenwerking met reguliere clubs,
G-sport, partnervoorzieningen,…
We stellen u Liza hier graag even voor. Liza is een
sportieve dame uit Eindhoven. Ze studeerde in België.
Naast een Bachelor LO en bewegingswetenschappen,
behaalde zij ook een Master waarin zij vooral aandacht
had voor aangepaste bewegingsactiviteiten. In het
kader van die studie deed zij enkele buitenlandse
stages in Noorwegen, Zuid-Afrika, Engeland en
Nederland.

Liesbet,

Uiteraard
is sport een
grote passie van
Liza. Ze beoefende al
erg veel sporten. Ook reizen
doet ze graag. In haar vrije tijd speelt Liza ook nog
gitaar. Ze is een erg bezige bij, steeds op zoek naar
uitdagingen!
Liza werkt nog maar net in Het GielsBos en leert
volop de cliënten, het personeel en de werking
kennen. Ze ging al mee naar de Special Olympics,
waar ze al enkele sportievelingen aan het werk zag
en mee mocht genieten van hun prestaties. Een
leuke ervaring! Liza mag de functie van sporten bewegingsverantwoordelijke zelf mee
uitwerken. Dit spreekt haar erg aan.
Ze zal haar enthousiasme, kennis
en verscheidene ervaringen hier
goed voor kunnen gebruiken.
We heten Liza van harte
welkom
en
wensen
haar veel succes bij
het invullen van deze
nieuwe functie!

van opleiding ‘graduaat (nu bachelor) in
de orthopedagogie’ werkte in het dagcentrum De
Oever, daarna in het bezigheidstehuis de Regenboog,
allebei binnen vzw Spectrum in Wuustwezel. Ze was
er begeleidster, teamleider, coördinator activiteiten,
jobcoach… te veel om volledig te zijn. Bruggen slaan
tussen mensen en diensten is wat haar ook nu nog
drijft. In 2010, na haar verhuis naar Noorderwijk,
ging ze aan de slag in ’t Margrietje als opvoedstergroepschef en rolde met de fusie meteen mee
Het GielsBos binnen. Na een korte ‘tussenstop’ als
teamcoach werd ze teamleidster medische dienst
om vandaag dus coördinator te worden. Gedreven,
bezield en bezielend, enthousiast en een héél sterke
bruggenbouwster.

Ine

Ine komt uit een paramedische ‘stal’. Ergotherapeute

van achtergrond heeft ze al behoorlijk wat watertjes
doorzwommen en ervaring opgedaan. Het valt op
hoe flexibel ze daar in is. In Muylenberg in Turnhout
werkte ze zowel als opvoedster als in het dagcentrum.
In De Mast aan de slag als GON-begeleidster, verder
in het buitengewoon onderwijs Zonnebos in ’s
Gravenwezel en daarna Het Kasteelpark en De Brem.
Ondertussen deed Ine erg veel ervaring op rond
mensen met autismespectrumstoornissen en/of een
Niet Aangeboren Hersenletsel.
In 2014 de stap naar Het GielsBos, vakantie-opvang,
ergo, animatie en tot mei als begeleidster in het mobiteam. En nu stapt ze met veel goesting en een open
geest in een leidinggevende job. Rustig, nieuws- en
leergierig, met een luisterend oor en de blik vooruit.
Ziezo, nu weet je al wat meer, lezer. Hopelijk kom je
de dames eens tegen, doe er eens een klapke mee,
het is de moeite.

Guy
Bruyninckx

Liesbet

Marianne
Wuyts
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Overlijdens

11 februari - FLEUR, dochtertje van Anneloes Witlox
(begeleidster/opvoedster) en Dirk Jochems

29 januari - Louis Stoffels, schoonvader van
Kathelijn Michielsen (medewerkster nachtdienst)

17 februari - REX, zoontje van Raphaël Verhaegen
(medewerker nachtdienst) en Kathleen Van Hirtum

10 februari - Stans Bastiaens, grootmoeder van Ine
Van Hemelen (begeleidster/opvoedster)

23 februari - SUZAN, dochtertje van Ann Stoffels
(teamleider verblijf) en Güner Kiliç

18 februari - Alois Buyens, broer van Annemie
Buyens (medewerkster cliënten-administratie)

1 maart - FEE-MAXE, dochtertje van Daisy Sterckx
(medewerkster Actiteam) en Wim Stappaerts

20 februari - Karel Verstraelen, schoonvader van
Helga Woestenborghs (diëtiste)

3 maart - TUUR, zoontje van Tinne Lauryssen
(begeleidster/opvoedster) en Sam Marcelis

17 maart - Constant Lenaerts, vader van Sonja
Lenaerts (kok)

12 maart - CASPER, zoontje van Filip Van Gorp en Jo
Dillen (begeleidster/opvoedster)

22 maart - Julia Lauwers, schoonmoeder van Paul
De Doncker (teamleider hout en bouw)

27 maart - LIV, dochtertje van Bart Maes
(begeleider/opvoeder) en Inez Verschueren

7 april - Jan Verhagen, vader van Christel Verhagen
(medewerkster PPD)
25 april - Vic Hendrickx, schoonvader van Marleen
Driesen (medewerkster naaikamer) en grootvader
van Annemieke Hendrickx (medewerkster
kinesitherapie)

Piepeloe!
Nog meer

nieuwe
gezichten
We
startten
één
nieuwe
begeleiding op met het mobiteam,
We mochten twee nieuwe gezichten
verwelkomen in de dagopvang:

Dylan vind je voortaan 5 dagen per

week terug in de Bijenkorf (dagopvang
Gierle).
Kristof komt voortaan dinsdag en
donderdag naar Dagopvang Tielen.
Daarnaast
komt
Jef, cliënt van
dagopvang
Tielen,
voortaan
ook
tweewekelijks logeren in de Boskapelstaat.
En Julie kwam voor de eerste keer logeren op
Klaverveld 4.

22.
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Ik ben Miel en ik was juist 2 jaar, 2 maanden en 2
dagen toen ik op 22/2 naar Rozendries 5 kwam.
Ik ben altijd in beweging, gezellig op de schoot
stilzitten is niet aan mij besteed. Laat mij maar in mijn
box kruipen en genieten van het zonnetje op mijn
gezicht. Of spetteren in het water, wriemelen in het
ballenbad en op ontdekking gaan in de snoezelruimte,
ik doe het allemaal even graag en vind het super om
de vele mogelijkheden van Het GielsBos en mezelf
elke dag te ontdekken.
Ik ben niet altijd op Rozendries 5 te vinden. Ik heb een
fantastische mama en papa en ook een super grote
broer, Vic, die mij niet kunnen missen waardoor ik
ook nog thuis veel in de watten word gelegd.

WELKOM!

Patrick

3 mei - Marcel Smets, schoonbroer van Sabine Hens
(begeleidster/opvoedster)
15 mei - Louis Clijmans, vader van Miranda Clijmans
(medewerkster directie-secretariaat)
19 mei - Toon Jacobs, vader van Ria Jacobs
(begeleidster/opvoedster)

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!

Geboren

In maart verscheen er op Rozendries 1 een
nieuw gezicht: Patrick!
Een guitige kerel van 46 lentes, een echte
aanwinst voor onze groep.
Patrick woonde tot voor kort thuis bij zijn
mama in Herentals. Dagelijks pikte het
busje hem op om naar het dagcentrum te
gaan in Geel.
Hij is dol op zwemmen, dus heeft al gretig
gebruikt gemaakt van Waterlelie, en wordt
blij van paarden, Plop en Piet Piraat.
Nu woont hij dus tijdens de weekdagen in
Het GielsBos, maar ieder weekend pikt zijn
zus hem op en geniet hij van het gezelschap
van zijn familie.
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AGENDA

VAN 4 T.E.M. 8 JULI EN
VAN 11 T.E.M. 15 JULI
Jongerenvakanties in Het GielsBos

12, 19, 26 JULI EN IEDERE DINSDAG
VAN AUGUSTUS 15U30 TOT 16U30
Tai Chi op het Grasveld bij Rozendries (of
psychomotorische ruimte bij slecht weer)

15 JULI, 17 AUGUSTUS EN 21
SEPTEMBER

Muzieknamiddag in het Ontmoetingscentrum

5 AUGUSTUS

Luchtdoop

6 AUGUSTUS

Halve marathon (Estafetteloop) i.s.m. de
Aftandlopers van Vosselaar in Het GielsBos

11 AUGUSTUS
Voorstelling bewegingstheater in het
Ontmoetingscentrum

11 SEPTEMBER

Jogging Avery Dennison in Het GielsBos

23 SEPTEMBER

officiële opening Bosheuvel door
Vlaams minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin
Jo Vandeurzen

