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Dag lezer,

20

We zijn alweer het najaar ingedoken, kortere dagen,
(nog) minder zon en af en toe regen en wind. Het is niet
anders. Je kunt dan ook knus in een zetel met een warm
dekentje GielsBos! lezen, ‘elk nadeel heb z’n voordeel!’.
10

Vos bestaat 25 jaar en dat laten we niet zo maar
passeren. Feest! Maar ook aandacht voor heel alledaagse
gebeurtenissen, in gans Het GielsBos trouwens.

06

Af en toe willen we ook nieuwe mogelijkheden uitproberen
of onderzoeken wat kan. Zo stellen we met trots onze
Service & Groendienst voor. Of beter: zij stellen zichzelf
voor.

In de kijker: 25 jaar Vos
06
07
12

MIJMERINGEN BIJ 25 JAAR VOS
Coördinator An vertelt

Je vindt post van het Zorgloket en een woordje over de
voorbije tevredenheidsmeting, bijzonder interessant.

VERVELING OP VOS? NOOIT!
18

WAT IS JOUW VERHAAL?
Oproep naar ouders!

19

VAKANTIE: (ONT-)SPANNEND?

HOE WORDEN LANGOREN VOSSEN?
Het verschil zit in het staartje.
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ZOMERKIEKJES
Het leven zoals het in de zomer is.
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04

15

SCHILDPAD 6, EEN TEAM MET
GOESTING.
ROCK VOOR SPECIALS
Geen alledaags festival
SERVICE & GROENDIENST
‘Voor uw zorg gaan we ver.’

Leven in Het GielsBos

In de wandelgangen
04

SYMPOSIUM AUTISME

04

BRANDBLUSTRAINING

Je kent ons GielsBos! ondertussen en weet wat je nog
kunt verwachten aan hartverwarmende verhalen en
foto’s.
16

Colofon
Redactie: Guy Bruyninckx, Miranda Clijmans, Ils De Busser,
Chantal Eelen, Eddy de Kroon, Leen De Kort, Sandra Dom, Ilse Eykens,
Britt Gysen, Lieve Hallewaert, Peter Raeymaekers, Roos Van Bruggen,
Nadine Van Gestel, Luc Vanherck, Hans Wollens

Deze keer vragen we ook je erg speciale aandacht voor
een oproep naar de minder evidente, spectaculaire of
zonnige kanten van het bestaan in Het GielsBos. We
denken dat we daar echt plaats moeten voor maken.
Hans, ouder en lid van onze redactieraad, schreef
een korte, mooie en recht-voor-de-raap uitnodiging
voor. Denk er even over na…
Ondertussen: heel veel leesplezier en tot de
volgende keer!

Hoofdredactie en eindredactie: Roos Van Bruggen
Deze uitgave werd mogelijk gemaakt dankzij:
Wim De Backer, Hilde Leysen, Peter Raeymaekers, An Vermeiren
Met dank aan alle cliënten, familie, vrijwilligers
en medewerkers van Het GielsBos.

POL, BRUNO & GUY
DE DIRECTIE

Contact: Redactie GielsBos! – Vosselaarseweg 1 – 2275 Gierle
014 60 12 11 - redactiegielsbos@hetgielsbos.be
www.hetgielsbos.be
Layout en druk: www.drukkerijbartels.be - Merksplas
Foto cover © Britt Gysen
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CAR FREE DAY
Leven in Het GielsBos

3.

IN’T KORT

Bijenkorf en Waterlelie:

Symposium autisme

een voltreffer!

DONDERDAG 9 NOVEMBER 2017
13.30u tot 16.30u
Voor het derde jaar op rij organiseert Het GielsBos een
namiddag-symposium rond autisme, ditmaal over zintuiglijke
verwerking bij personen met autisme. Vaak hebben zij last
van zintuiglijke problemen. Prikkels komen te sterk binnen, of
net niet. Dit leidt dan weer tot heel wat stress en mogelijks ook tot
gedragsproblemen. In dit symposium bekijken we welke zintuiglijke
problemen zich kunnen verdoen en hoe je ze herkent aan het gedrag.
Wil je meer weten over dit symposium? Je vindt alle info en mogelijkheid tot
inschrijven op onze website www.hetgielsbos.be, onder menupunt ‘Werken
en Leren’.

AL MAANDEN AFGESPROKEN,
MAAR EINDELIJK WAS HET DAN ZO VER!
Nog vragen?
Contacteer
Luc Vanherck via
vorming@hetgielsbos.be
of 014 601 211.

Op 30 juni werd Waterlelie omgetoverd tot een waar sprookje! Niet de medewerkers van Waterlelie,
maar van de Bijenkorf zorgden dit maal voor mooie tekeningen, schilder- en knutselwerkjes om de
sprookjesachtige sfeer van het belevingszwemmen compleet te maken. Hans & Grietje liepen door het bos
naar hun peperkoekenhuisje, maar ook de 3 biggetjes en sneeuwwitje kwamen kijken en zagen onze cliënten
heerlijk genieten.
Mooie samenwerkingsverbanden moeten in de bloemetjes gezet worden, vandaar nog een oprechte
‘DANKJEWEL’ aan alle helpende handen van de Bijenkorf!

Buitengewonemensenfuif
Noteer in je agenda:

12 OKTOBER,
DE BESTE FUIF EVER
IN DE SPIEGELTENT IN TIELEN.
Daar moet je bij zijn! Tickets kosten 5 euro, en zijn verkrijgbaar via
animatiedienst@hetgielsbos.be, of in Spar winkels
in Tielen, Lichtaart en Kasterlee.
Tot dan!

Brandblustraining
WAT ALS ER IN HET GIELSBOS BRAND ONTSTAAT?

Cultuur:

Cultuur betekent voor onze cliënten: verrassing, ontroering,
verwondering, verrijking en nog veel meer. Ieder jaar zien
we het leven van onze cliënten een stukje mooier en rijker
worden door hier en daar een voorstelling bij te wonen.

een dikke pluim voor Janssen Pharmaceutica!
Bij Janssen Pharmaceutica wordt niet getwijfeld aan de verrijking die een mooie voorstelling in het
leven van onze cliënten brengt. We kunnen hen dan ook niet genoeg bedanken voor hun jaarlijkse
bijdrage aan ons cultuurbudget.
Als er dan op de terugweg van een theatervoorstelling eentje breed zit te lachen, een andere die
verzucht dat het zo plezant was… daar doen we het samen met Janssen voor! Met veel liefde,
plezier en overtuiging!

Car Free day

8 UUR LANG
LOSTEN WE ELKAAR
SUCCESVOL AF:
DE CIRKEL CHALLENGE
WERD GEWONNEN DOOR
ALLE MEDEWERKERS EN
CLIËNTEN VAN
HET GIELSBOS.
IN ONZE VOLGENDE
EDITIE BRENGEN
WE UITGEBREID
VERSLAG UIT!

De ‘brandpieper’ gaat onmiddellijk af en de persoon die deze bieper die dag draagt
schiet meteen in actie. Soms is die actie naar de telefoon grijpen, maar wat als er
meteen een blusactie aan te pas komt? Wel, iedereen kan op twee oren slapen, alle
‘brandbieperdragers’ kregen in september een praktische opleiding en weten nu
perfect hoe ze een blusapparaat moeten hanteren. Een pak van ieders hart!
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ZOMER IN HET GIELSBOS
20-07-2017

Zomerkiekjes

Leen De Kort
#Paul #Bowling spelen #op de wii

DE REDACTIERAAD WAS HET ER OVER EENS: WE
WILDEN ONZE LEZERS ECHT LATEN PROEVEN
VAN ONZE ZOMER VAN 2017. WE ZONDEN
EEN OPROEP UIT NAAR ALLE HOEKEN VAN
HET GIELSBOS: BELEEF JE EEN LEUK ZOMERS
MOMENT, NEEM SNEL EEN KIEKJE EN STUUR HET
NAAR DE REDACTIERAAD. WE ONTVINGEN MEER
DAN 150 INZENDINGEN, EN ONZE AUDIOVISUELE
DIENST STOND VOOR DE MOEILIJKE TAAK OM
EEN SELECTIE TE MAKEN.
DIE SELECTIE VIND JE HIER.

12-08-2017
Saar Van Hoof (M2)
#Meen en Zion (M2) #genieten #zonnige
avond #zetelmoment #zonnebril

03-08-2017
Tinne van Eyndhoven (actiteam bs-rd)
#heerlijk knuffelen #Hilda (RD5)
#het canapeetje

06-2017
Leen Veris
#Ludo #rustpauze #zonnige dag

09-08-2017

20-07-2017

Nancy Baeyens

Tinne van Eyndhoven (actiteam)
#Miel van RD5 #geniet in het zonnetje
#handenspel

#Petanque #de Vrouwen van Venus

11-08-2017

07-2017

Ann Van Cantfort

Greet Cools

#Vandaag is rood #Joris (M4) #clown Rietata

#Rob (M3) #gevaarlijke situatie #collage De
Bijenkorf

HET LEVEN ZOALS HET IS
OP HET GIELSBOS
TIJDENS DE ZOMER
DANK AAN
IEDEREEN DIE FOTO’S
GEMAAKT EN
DOORGESTUURD
HEEFT!

18-08-2017
Lien Appels (V4)
#Vos 4 #bowlen #vrijwilligers
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ZOMER IN HET GIELSBOS
30-06-2017

27-07-2017

Leen de Kort (actiteam)

‘t Margrietje

#Samen met Peggy #puzzelen in de
woonkamer

#van links naar rechts #Vicky #Lief #Jef
#Kurt #Jef #Magda

08-2017

08-2017

Nina Sels

Eric Van Der Straeten (actiteam)

#Sofyan (V6) #schapen en geiten trainen
#klikkertraining #met vrijwilligster Sharon

#Carolien Bax en Erva (KV1) #samen
op wandel #plezier maken
22-07-2017
Leen De Kort (actiteam)

26-06-2017

#Abdulkadir #logee #pret in het ballenbad

Vera Borgmans (KV3)
#zomer #mindere kantjes#Johannes #kleine
ingreep #ziekenhuis

16-05-2017
Vera Borgmans (KV3)

26-05-2017

#Brent geniet #rustpauze #zomerse
wandeling

16-08-2017

Jos Torremans

Bie (Kiné)

#Sportspelen Special Olympics
#Liza, Gonda en Jolien
23-08-2017

24-06-2017

Nancy Baeyens

Lien Appels (V4)

#Astronaut Alexander (V6) #project
ruimte

08-2017
Nina Sels
#Jack (KV4) #stapelt met plezier stro

8.
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#Marleen #Eddy #verkleedpartijtje

#Wim (V4) #Vlaamse artiestennamiddag #’t
Zwart Goor

06-2017
Geudens Heidi (M4)
#zomernamiddag #gezellig #Rita

23-08-2017

22-06-2017

Steffi (RD3)

Christel Van Gansen

#Wolf (RD3) #pinguins

#de Lilse Bergen #Liesje #Berthoutstraat 10
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25 JAAR VOS

Mijmeringen bij

sweet 16 joost,
met onvergetel
ijk
optreden van ti
nne proost,
an vermeiren,
hilde renders
en christel verh
agen

2017

25 jaar

Vos

1998

September 1992 … 4 groepen nemen hun intrek
in de nieuwbouw van Vos, Vos 2 volgt pas later
(maart 1993). Twee typische verzorgingsgroepen
op 1 paviljoen, dat was een nieuw gegeven en
vroeg wel wat technische aanpassingen.

de jaarlijkse zomerbarbecue

We kunnen het ons nu niet meer voorstellen maar
een afwasmachine voor elke groep was in die
beginperiode geen vanzelfsprekendheid.

1997

Er stond 1 tv in de polyvalente ruimte en ’s avonds
kwamen de tv-liefhebbers daar naartoe. Voor 20
bewoners (of meer) een tv-programma vinden dat
iedereen aansprak, geen evidentie! Dat zorgde wel
eens voor onenigheid. Als we nu tellen hoeveel tv’s
er op Vos hangen/staan, komen we op een heel ander
getal uit.
De koffiekamer van weleer is ondertussen een
tweede, druk bezet vergaderlokaal geworden. De
poetsdienst is vervangen door de huishoudhulpen.
Zo kunnen we nog wel even doorgaan met kleine
en grote veranderingen die in de loop der jaren
plaatsvonden. Een aantal cliënten zijn er niet meer:
sommigen verhuisden, sommigen zijn helaas
overleden. Het heengaan van cliënten en ook het
overlijden van Nancy, woningverantwoordelijke
van Vos 5, waren ingrijpende gebeurtenissen in de
geschiedenis van Vos.

speelplezier tijdens
een wandelvakantie

2000

vos 1

1998
or

elt vo
verzam

sweet 16 joost,
dat moet gevierd worden

de foto

Toen Vos 1 en Vos 2 in 2014 naar Rozendries
verhuisden, brak een nieuw tijdperk aan. Na wat
verbouwingen deden Vos 6 (vroeger Langoor 4)
en Vos 7 (vroeger Langoor 2) hun intrede. Niet
alleen de woningen werden aangepast, binnen
de kortste keren kreeg ook de speelstraat een
ander uitzicht: meer (en soms nog niet genoeg)
zeteltjes her en der, een schommelbank, veel
muziek en vooral veel meer volk en verschillende
geluiden in de gang. Het was wat wennen maar nu
is het alsof het nooit anders is geweest.

2012

Maar zelfs na al die jaren zijn er ook veel dingen
hetzelfde gebleven op Vos.
De jaarlijkse barbecue en andere activiteiten en
festiviteiten waar cliënten zo van kunnen genieten.
Onze cliënten, die het werken op Vos uitdagend,
plezant, vermoeiend, afwisselend,… maken. En de
vele medewerkers (de ene al een langere periode
dan de andere) die met veel inzet, betrokkenheid en
enthousiasme voor hen zorgen!
We zijn benieuwd wat de volgende jaren zullen
brengen. Of we over 5 jaar iets zullen schrijven over
30 jaar Vos of dat er ondertussen andere plannen zijn,
we zullen zien en houden jullie zeker op de hoogte.

An
Vermeiren

the summer of 2012

een deugddoende
wandelvakantie

2001

estafette, een activiteit
voor het hele paviljoen
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25 JAAR VOS

2012

Verveling op Vos? Nooit!

sportdag. als het
kriebelt moet je
sporten!

Op 25 jaar tijd gebeurt er heel wat. De sector in evolutie,
mensen die komen en gaan.

1993

Maar er zijn ook begeleidsters die vanaf dag één op Vos
werkten, en er nu nog steeds het beste van zichzelf geven. Geen
beter geplaatste mensen om over veranderingen te praten.

hoog bezoek van
gouverneur kinsbergen

20 jaar werken
op vos, met de
glimlach!

Professionalisering is de rode draad in het verhaal van de voorbije geen barbecue is compleet
25 jaar. Kwaliteitshandboeken, handelingsplannen, efficiënt zonder waterpret
werken werden de belangrijke thema’s. De ‘jeugdbewegingsfeer’ van vroeger werd verlaten en ingeruild voor het
ernstige werk. Hoewel nog vrolijk, met wat heimwee, wordt
verteld over het plezier dat we hadden, naar de gezellige
momenten in de koffiekamer, die, toegegeven, soms wat
te lang duurden.
En dan de opkomst van de computer. Te traag, te moeilijk,
te veel tijd, weer vergeten waar wat stond, weer opeens
‘alles weg’ … we hebben al heel wat afgezucht. Maar,
(helaas?) niet tegen te houden. Gedaan met het knippen
en plakken in je dossier, gedaan met het
laten uittikken van een verslag, gedaan
met de romantiek van de winkelwagen.
Nu moet je goed nadenken of je potje
volgende week opraakt of niet, anders
een week geen choco. Gelukkig doet
Luc meer dan zijn best om ons bij de les
te houden.
En uiteraard, de impact van het
Masterplan Wonen op ons paviljoen.
Vos 1 en 2, twee verzorgingsgroepen,
verhuisden en werden deel van
Rozendries. Twee groepen van
Langoor namen hun plaats in. Nieuwe
cliënten, nieuwe collega’s. Onze coördinator werd
mee betrokken in de plannen en vertrok, om na een
jaar weer terug te komen. Pedagogen kwamen en
verdwenen weer, ook een rode draad tijdens 25 jaar
Vos.

200

4

2003
2003
wandelvak

antie in Ne

derland

de jaarlijkse zom

erbarbecue

picnic compleet met
huifkartocht

2016

sportdag voor iedereen!

2009
Eddy
de Kroon

ijsjes bij
boer Jan

Langoren
na 20 jaar
Vossen?
Ander paviljoen, andere sfeer ?
Spannend, in tijden van
verhuistoestanden.
Nee, dat viel allemaal reuze mee!

Er is inderdaad veel veranderd. En volgend jaar staat
er opnieuw een verhuis gepland: Vos 5 gaat naar
Grasland.
Dynamiek genoeg op Vos, genoeg om ons ook de
volgende 25 jaar niet te vervelen.

Hoe worden

2003

2013

We werden door de overgebleven Vossen
verwelkomd met een prachtig versierde voordeur!
Wat een kleur!
Een fijn welkom dus.
Natuurlijk moest iedereen aan elkaar wennen: zowel de cliënten als de
begeleiders.
Het hielp dat de indeling en het interieur van de woning hetzelfde was als
onze vorige stek. We voelden ons meteen helemaal thuis! Ook kunnen we
nog steeds genieten van een grote gang. Zo’n gang geeft op één of ander
manier toch een gevoel van verbondenheid.
Dus… om een lang verhaal kort te maken: na een paar jaar kunnen
we zeggen dat Langoren toch Vossen kunnen worden !!!
(Behalve misschien het staartje? Maar daar werken we aan !)

Vos 7
(voorheen
langoor 2)

Leven in Het GielsBos
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DOSSIER: HULPVERLENEN MET GOESTING
EEN TEAM MET VEEL

GOESTING!

Schildpad 6

In maart 2016 kregen we de vraag of
Het GIelsBos wilde deelnemen aan een
project dat doorging met Europese
middelen. We stelden ons kandidaat en ...
yes! We dachten meteen aan Schildpad
6, een jong en vrij nieuw samengesteld
team met enthousiaste mensen, die
volop hun weg samen vorm aan
het geven waren. Wat volgde
Guy
lees je hieronder!

Het traject beloofde een brede waaier aan
werkvormen, verschillende perspectieven en
beloofde het ondersteunen van zelfzorg, vertrouwen
en persoonlijke veiligheid als rode draad. Zo kwam
het dat we met gans het team een zestal keer samen
kwamen, en verschillende thema’s bespraken. We
overlegden, dachten na, discussieerden o.a. over
energiegevers en energienemers. Van de grootste
energienemer onderzochten we dan wat mogelijke
oplossingen kunnen zijn. Ook vergeleken we de
waarden en normen van ieder individueel teamlid
met de waarden en normen van het team. Wat zijn de
talenten van elke teamlid? Wat ligt er in de toekomst
en wat zijn onze dromen voor onze cliënten? We
bespraken ook modellen die ons kunnen helpen op
een andere manier naar onze cliënten te kijken.
Hoewel de trajectbegeleider bijna geen ervaring had
met onze cliënten, kon hij ons wel de juiste vragen
stellen, probeerde hij zich in te leven in onze werking
en kon hij ons nieuwe inzichten bijbrengen. Fijn!
Er zaten zeker interessante invalshoeken bij. Het is
ook nooit verkeerd eens tijd uit te trekken om met het
ganse team na te denken over datgene wat wij willen
zijn, datgene wat we als team willen bereiken. We
kwamen tot het besluit dat we het best goed doen!
We komen overeen in hetgeen we willen bereiken
met ons team. De individuele verschillen tussen
de teamleden zijn een sterkte. We kunnen deze
benoemen en bespreken. Het was leuk om elkaar op
deze manier nog iets beter te leren kennen!

Schildpad 6

Bruyninckx

En toen werd ons team zomaar uitgenodigd om het
traject “Effectief hulpverlenen met goesting*” te
volgen. Het was weliswaar nog een proefproject
met verschillende zorg-organisaties, maar wie
zegt er nu nee tegen ‘goesting’? Door deel te nemen
hielpen we ook mee aan hun onderzoek naar wat
het welbevinden, de motivatie en de effectiviteit
van de professional kunnen versterken.

Toch hadden we ook een kritische noot bij dit
proefproject: er was niet echt een probleemoplossing
of doel voor ons team zelf aan het traject gekoppeld.
Er werden een aantal interessante tools gebruikt,
maar we bleven op onze honger zitten wat betreft
een duidelijk plan van aanpak voor het team.
Dit maakte dit, toch wel tijdrovende, traject tot een
wat onsamenhangend geheel zonder echte conclusie,
wat we jammer vonden.
Maar niet getreurd, ook uit deze ervaring hebben we
heel wat geleerd, al was het maar dat we ons team
nog meer waarderen dan voorheen!
(*) Dit traject werd begeleid vanuit Hefboom vzw,
i.s.m. het Vlaams Welzijnsverbond, SOM en LUCAS.

“Een traject
volgen breng
t altijd
wel iets bij.
Maar opvoed
er/
begeleidster
zijn doe ik to
ch
nog steeds
op Schildpad
6 zelf. Sam
en met al
mijn collega’
s, die vaak
goed maar so
ms ook al
eens slecht
geslapen
hebben. Sam
en met
alle cliënten
die al
eens een aa
ngename
rustige, een
vrolijke
luidruchtige
of een
ronduit
moeilijke
schreeuwerig
e
dag
hebben. Sam
en met alle
ouders, die
ook allemaa
l
verschillend
zijn. Je hebt
dan
ook nog leuk
e zonnige dag
en en
je hebt van d
ie grijze dag
en waarop
het alleen m
aar regent.
Werken, als
een team, op
Schildpad 6
is elke dag
opnieuw een
uitdaging. Ik
werd alvast
hartelijk welko
m geheten in
dit team.
Het team va
n Schildpad
6 is wat in
verandering,
zoals waarsch
ijnlijk heel
wat teams va
n Het GielsB
os. Het is
knap van dit te
am dat ze zich
aanpassen
aan nieuwe
mensen, zich
opnieuw inw
telkens
erken, op zoek
gaan
naar hun kw
aliteiten en hu
n
teamwerking
ook weer
proberen
aanpassen
aan nieuwe
ideeën.
Chapeau!”

Marianne
Wuyts

VERTELT
6-team is een
“Het Schildpad
ousiast team.
jeugdig en enth
druk op sfeer
Ze leggen de na
achten altijd
en warmte. Ze tr
ing in thema
opnieuw de won
met kleur,
aan te kleden
lwerkjes. Er
foto’s en knutse
de cliënten
wordt veel met
poppenkast
geknuffeld,
en enkele
gespeeld, ... Ge
el: zwemmen,
activiteit is te ve
en,... Weer of
wandelen, fiets
dag doen zij
geen weer: elke
en iets aan
hun best de cliënt
g wat op
te bieden, hun da
orden
te fleuren. Er w
aakt.
veel grapjes gem
zo
is
Humor
ordt
belangrijk! Er w
De
veel gelachen.
de
wor n
cliënten
vuur
veel
met
dit
verdedigd in
jn
zi
team. Soms
e
ltj
ze een tikke
ze
en
onzeker, twijfel
gen
da
e
ig
m
m
So
wat.
ltj
ie es,
loopt alles op w
omenten
en sommige m
de soep te
lijkt alles plots in
s een team, op
lopen. Werken, al
een
ke dag opnieuw
Schildpad 6 is el
m
.
eer.. et
en dit elke dag w
do
Ze
g.
in
ag
td
ui
g! “
heel veel goestin

Schildpad
6
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ROCK VOOR SPECIALS
Geen alledaags
festival

Marc aan het
werk met zijn
collega’s.

Op de website van Rock voor Specials lezen we
waarom dit festival al 20 jaar een vaste waarde is
voor mensen met een beperking:
“Ondanks het feit dat alle Belgische festivals hun
best doen om het bezoek van specials (en hun
begeleiders) aangenamer te maken, blijkt voor
velen de stap naar een ‘gewoon’ festival nog te
groot.”
“Het is de bedoeling van het festival om personen
met een verstandelijke beperking te laten genieten
van hedendaagse (rock)muziek op een normaal
open air festival en zo het cliché te doorbreken
dat ze enkel openstaan voor het Nederlandstalige
populaire genre.”
“Op Rock voor Specials krijgt het publiek een
echte festivalervaring (met professionele PA,
festivalcatering, randanimatie en zelfs een
camping), aangepast aan hun specifieke noden.”

EN DE FORMULE
KENT SUCCES!
Wim
De Backer

Mogen we u voorstellen:
onze eigen

Service & groendienst

“VOOR UW ZORG GAAN WE VER.”
‘De mannen van den hof’, zo worden ze in de GielsBosvolksmond al wel eens genoemd. We kenden hen al
jaren als nijvere snoeiers, maaiers, vegers, planters
en nog veel meer. En dat ‘veel meer’, dat is sinds kort
nóg meer geworden.
Onder de subtiele leiding van teamleider Dirk ging
het team dit voorjaar nadenken over hun werk in Het
GielsBos. Ze beseften dat ze overal kunnen snoeien
en maaien, maar dat werken bij Het GielsBos toch nog
meer is dan dat. Ze hebben dan wel groene vingers,
ze hebben ook een hart voor de zorg. Dus breidden ze
spontaan hun diensten uit.

Ook cliënten van Het GielsBos nemen al bijna 20
jaar deel aan het Rock voor Specials festival. En ja,
we gaan ieder jaar voor de complete ervaring: vele
mooie optredens, frieten, kebab, bier en cola, dansen,
fuiven, chillen, nog meer dansen… Veldbed, slaapzak,
tent… Rock voor Specials is een festival dat we niet
willen missen!

Paul: Wij helpen ook graag
bij het Paardenproject.

Ronny: Wij maaien gras,
ontluchten gazons en
snoeien waar nodig.

Marc: Ik spring
overal in waar
nodig!

En dit jaar werd het festival voor een bekend
GielsBos-gezicht nóg bijzonderder!
Sinds dit jaar is ook één van onze cliënten officieel
vrijwilliger op Rock voor Specials. Elke dag rijden er 2
teams vrijwilligers rond op het festival die het terrein
netjes houden. ‘Onze’ Marc is voortaan één van hen.
Uitgedost met werkhandschoenen, fluo-vestje en
veel goesting trok hij met zijn team het festival rond.
Hij hielp mee de containers ledigen, zorgde dat er
goed gesorteerd werd en voorzag de lege containers
weer van nieuwe zakken. Als beloning hiervoor kreeg
Marc een uniek Rock voor Specials medewerkers
T-shirt, een medewerkers-inkombandje en ging
hij mee backstage eten aan het buffet. Da’s mooi
meegenomen, maar Marc doet het vooral voor de eer
van zijn werk! Natuurlijk is het niet alleen werken, ook
Marc pakt gelukkig zijn portie optredens mee en gaat
op tijd een danske plaatsen.

Zie je dus voortaan een collega in een groen T-shirt
op het domein, dan weet je dat deze groene mannen
graag ingeschakeld worden voor bv. vervoer van
cliënten, of om praktisch bij te springen waar nodig.
De nieuwe teamnaam verklapt hun bedoelingen:
Service & groendienst. En wat komt er nu op de
eerste plaats?

Koen: We rijden ook naar de
woningen in Beerse, Lille en
Tielen om de handen uit de
mouwen te steken!

Peter: Het is een groot
domein, we onderhouden
het als onze eigen hof.

Paul: Wij vervoeren graag
cliënten, daarvoor zijn we
de servicedienst!

Dirk: Als het gesneeuwd
heeft, maken we de
wegen vrij.

Jonas: We houden de
binnentuintjes netjes.
Peter: Iemand moet de
septische putten reinigen!

Joris: Nieuwe woonerf?
Wij zorgen voor de
aanleg van de tuinen.

Gust: Op vrijdag kom ik
het kot dweilen.
Ludo: Wij verplaatsen
met plezier tafels en
stoelen waar nodig.
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Groetjes van
de Service & Groendienst!
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WAT IS

JOUW VERHAAL?
HET GIELSBOS IS TENSLOTTE
GEEN PONYKAMP.

Zora danst en zingt!

De apotheose van 10 jaar Briezz!
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Jani wordt opvoeder!
(met een poster voor de fans)

Ziehier enkele ronkende titels uit de laatste edities
van “GielsBos!”. Toffe titels, wervende titels. Leuke
teksten ook, gelardeerd met kleurrijke foto’s. Het lijkt
soms alsof we in het GielsBos van het ene geweldige
hoogtepunt naar de andere nog veel straffere climax
fietsen. Een vakantiekolonie vol met blije gezichten
en prachtige activiteiten. En “Dag Allemaal” mag
langskomen om exclusief verslag te doen.

Vandaar een hele warme en open oproep van de
redactieraad, aan alle ouders, aan alle zussen en
broers,… Laat ons weten hoe JIJ het leven van
jouw “specialleke” in Het GielsBos ervaart. Waar
heb je het moeilijk mee? Wat is je grootste angst?
Ben je ergens van geschrokken? Maar ook: Wat vind
je geweldig? Waar ben je dankbaar voor? Deze
verhalen hebben ook hun plaats in “GielsBos!”

Dat beeld van Het GielsBos, dat “joepiejeebeeld”, dat
klopt natuurlijk niet. Het GielsBos verstrekt vooral
zorg en ondersteuning aan heel kwetsbare mensen
met een aparte, moeilijke problematiek. In Het
GielsBos vinden dagelijks leuke, hartverwarmende
activiteiten en ontmoetingen plaats, maar er
worden ook pampers ververst, soms moeizaam
oplossingen gezocht, doorligwonden verzorgd,
klappen uitgedeeld, antipsychotica verstrekt, enz.…
Het GielsBos is helemaal geen vakantiekolonie, en
dààr mag het in “GielsBos!” ook over gaan.
Om dat te kunnen waar maken, om die persoonlijke
ervaringen te brengen, hebben we mensen nodig
die daar iets over willen delen met de lezers.

BENIEUWD
NAAR JULLIE
VERHALEN!
18.
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Wil je hierover vertellen? We hebben sinds kort terug
een ouder in onze redactieraad, die zich graag hier
over wil buigen. Neem dus contact op de redactieraad
via redactie@hetgielsbos.be,
en we horen elkaar snel!

Hans
Wollens

Roos
Van
Bruggen

Guy
Bruyninckx

VAKANTIE:
(ONT)SPANNEND?
ZOMER, GROTE VAKANTIE! VEEL KINDEREN EN JONGEREN
SLAKEN EEN VREUGDEKREET BIJ HET HOREN VAN HET
WOORD VAKANTIE.
Bij de ouders klinkt deze vreugdekreet vaak al wat
afgezwakt. De “grote vakantie” is immers ook een
lange periode om te overbruggen. En dat geldt des
te meer voor ouders van kinderen met een beperking.
Misschien hebben zij zelf ook heel erg behoefte aan
vakantie om ‘bij te tanken’ en een periode ‘zorge(n)
loos’ zijn?
Voor de kinderen en jongeren met een beperking
zelf valt de zekerheid van de school of het (semi)
internaat tijdelijk weg. Voor sommigen waarschijnlijk
ontspannend, voor anderen misschien net heel
stresserend. Want wat moeten ze beginnen met
al die vrije tijd die ze zelf moeilijk kunnen invullen?
Speelpleinen of reguliere vakantieopvang is vaak niet
haalbaar.
De hulpvragen van deze ouders en kinderen komen
terecht bij ons zorgloket. Wij proberen op deze
vragen een zo passend mogelijk antwoord te zoeken.
In vele gevallen slagen we daarin, maar jammer
genoeg moeten we elk jaar ook heel wat mensen
teleurstellen en doorverwijzen.
Onze collega’s in Het GielsBos tonen ieder jaar een
grote bereidheid om extra inspanningen te doen.
Daar nemen wij onze hoed voor af, want voor
onze begeleiders is het eveneens vakantietijd.
Teamleden nemen beurtelings verlof en het is vaak
een hele puzzel om uurroosters rond te krijgen. Niet
vanzelfsprekend om net in deze periode een tandje
bij te steken. We vinden het dan ook gepast om
iedereen te bedanken die de voorbije maanden
weer een steentje heeft bijgedragen tot de opvang
van zomercliënten in dagopvang en logeren.
We ontvingen deze zomer heel wat bekende
gezichten, en ook enkele nieuwkomers. Het zijn er
zoveel dat we hen niet allemaal kunnen voorstellen.
Op de voorpagina zag je alvast AYANLEH, een
9-jarige levendige jongen die hier vaak komt logeren
in weekends en vakantie vierde op onze woningen
Klaverveld 1, Bosheuvel 3 en Schildpad 4.
Ilse
Eykens

Ayanleh

ABDULKADIR (Zie foto op p. 8) is
ook al een vertrouwd gezicht als
logee op Vos 3, Klaverveld 1 en sinds
kort ook Bosheuvel 5. Abdul beleefde
een top-moment in ons ballenbad!
RICK is een graag geziene jongen als
dagopvang-cliënt in onze woningen in
Beerse. Hij staat altijd klaar om mee het
vervoer van cliënten te doen met het busje.

Junior

JUNIOR kennen we ook al jaren. Vroeger
poetste hij samen met de medewerkers van de
onderhoudsploeg en kwam hij helpen op woningen.
Sinds vorige zomer heeft hij zijn vaste vakantiestek
op de Bijenkorf en werkt hij daar mee in de ateliers.
WARRE EN WILLEKE zijn nieuwe gezichten op de
Bijenkorf. Zij kwamen telkens op maandag naar de
dagopvang. Warre is een geïnteresseerde lezer
van dit tijdschrift en zou het geweldig vinden
om er zelf in te staan. Ziezo Warre, bij deze
Warre en
is dat geregeld, geniet van jouw foto!
Willeke
LAURA EN LIESBETH van het mobiteam organiseerden enkele halve
dagen opvang en uitstapjes voor
hun cliënten die doorheen het
jaar begeleiding krijgen. Dit
leverde ook leuke kiekjes op!
Op het eind van dit
artikel gekomen, stellen
we terug de vraag:
‘vakantie: spannend of
ontspannend?’. En we
komen tot de conclusie
dat het voor onze cliënten
in tijdelijke opvang hier
toch vooral leuk en
ontspannend was!

Laura
en
Liesbeth

Heb jij nog een

goed idee?

SINDS 2014 IS ZE TERUG TE VINDEN IN DE HAL VAN HET ONTMOETINGSCENTRUM: ONZE IDEEËNBUS.
ONLANGS KREGEN WE DE VRAAG WAT ‘DAT GEVAARTE’ DAAR NOG STAAT TE DOEN?
DAAROM EEN BEETJE HISTORIEK!

INCLUSIE?
HEB JIJ DE
TEVREDENHEIDSMETING
INGEVULD?
IEDER JAAR GAAN WE AAN DE SLAG MET EEN NIEUW ONDERWERP VOOR EEN TEVREDENHEIDSMETING
BIJ ONZE CLIËNTEN EN HUN FAMILIE. DIT JAAR KOZEN WE VOOR EEN MOEILIJK ‘MEETBAAR’ ONDERWERP:
INCLUSIE. HOE KRIJGT INCLUSIE VORM BINNEN DE WERKING VAN HET GIELSBOS? HOE ACTIEF LATEN
WE DE ‘BUITENWERELD’ BINNEN, EN HOE HARD TREDEN ONZE CLIËNTEN MEE NAAR DIE BUITENWERELD,
NEMEN ZE DEEL AAN DE SAMENLEVING DIE BUITEN DE VEILIGE MUREN VAN HET GIELSBOS LEEFT?
Het resultaat, zoals te verwachten was, is niet in een
notendop samen te vatten. We doen toch een poging.
In totaal reageerden 33 groepen op onze oproep om
deel te nemen aan deze tevredenheidsmeting. 18
groepen gaven aan tevreden te zijn. 11 groepen vonden
dat het beter kon, maar wat er was vonden ze wel
goed. Twee groepen gaven aan ontevreden te zijn.
Nog twee groepen gaven aan dat inclusie voor hen
niet van toepassing is omdat hun cliënten in zichzelf
gekeerd zijn en niet gericht op de maatschappij.
De meeste inclusie vinden we op het domein van
sport, werk en hobby/vrije tijd. Onze vrijwilligers
spelen hierbij een onschatbare rol, en we zijn hen
hier bijzonder dankbaar voor. Maar ook particulieren,
winkels, bedrijven, verenigingen, scholen en
gemeenten, buurtwerk, mutualiteiten en zelfs het
leger laten onze cliënten toe om de handen uit
de mouwen te steken, en deel te nemen aan het
dagdagelijkse leven in de maatschappij.
We polsten ook naar de randvoorwaarden die nodig
zijn om inclusie mogelijk te maken. Hierin is vooral
een duidelijke communicatie heel belangrijk: met de
vrijwilligers, met de jobcoaches, met de begeleiding,

met de verenigingen, met de cliënten, met personeel
zodat iedereen zich goed blijft voelen in de zorg
rond onze cliënt. Verder moet alles ook logistiek
piekfijn geregeld zijn: inschrijven, materiaal voorzien,
vervoer regelen, …
De bevraagden gaven aan dat er op vlak van inclusie
al heel wat veranderd is ten opzichte van vroeger,
maar er is zeker en vast nog behoefte naar meer. Er
zijn nog heel wat openstaande vragen, meer bepaald
bij moeilijkere doelgroepen.
Het werd een uitgebreide bevraging met veel
informatie over alle leefgroepen. Het eindrapport
is beschikbaar voor iedereen. Elke leefgroep kan
bekijken wat ze hier uit kunnen halen voor zichzelf, of
kan zich laten inspireren door inclusieprojecten van
andere leefgroepen.

Wil je het uitgebreide en gedetailleerde
resultaat van de bevraging inkijken?
Stuur een mailtje naar
hilde.leysen@hetgielsbos.be.

In Het GielsBos krijgen we regelmatig bezoek van het
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
(VAPH). Zij nemen onze werking onder de loep, en
hebben daar het volste recht toe. In 2013 namen zij
onze klachtenprocedure onder de loep. Die was tot
in de puntjes uitgewerkt want we registreren alle
mondelingen en schriftelijke klachten. Maar toen kwam
de vraag van het VAPH om een platform te creëren
waar onze gebruikers suggesties, opmerkingen en
voorstellen kwijt kunnen.
Na enig overleg werd onze ideeënbus geboren.
Onze ondersteunende dienst knutselde een origineel
concept in elkaar. En toch… bijna 4 jaren verstreken,
en er kwamen slechts een handvol suggesties.
Vandaar onze oproep aan alle gebruikers, familie en
personeel: heb je ideeën of suggesties die de werking
van Het GielsBos ten goede komen? Misschien heb
je een suggestie om beter suggesties te ontvangen!
Laat het ons weten.

Stuur een mailtje naar
idee@hetgielsbos.be,
of deponeer een briefje in de ideeënbus,
in de gang van het OC.

Je suggestie wordt sowieso in acht
genomen, en indien wenselijk ook
vertrouwelijk behandeld.
We kijken er naar uit van jou te horen,
want een frisse blik is altijd welkom.

✁
Ja, ik heb een goed idee! Mijn suggestie:
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................

Hilde
Leysen

.................................................................................................................................................................................................................................
Naam:.....................................................................................................................................................................................................................
Wie ben ik (ouder van, vrijwilliger, bezoeker,...):................................................................................................................................
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Je kan me bereiken via (tel, email,...):......................................................................................................................................................

Er was eens een meisje,
zo vrolijk zo olijk, zo fel zo
snel.
Met als kenwijsje … pas op,
kijk uit!
Ik heb geen waarschuwingsbel!
Dat meisje was zo echt zo oprecht,
met open snoet en goed gemoed.
Haar lach, haar verdriet keelde ze uit,
puur en ongezoet.
Ze fladderde als een vlinder op een snoepreisje,
dat meisje,
onstuimig, goedluimig.
En viel de achtbaan even stil,
dan plofte ze in haar zeteltje.
Als een uitgezongen fluitketeltje.
Haar omhelzing, zo innig, zo vinnig, vol vuur van
korte duur.
Spreken deed ze met haar ogen, uniek en speciaal.
Dat meisje, zo mooi, ze had het allemaal...
Er was eens… een meisje in de fleur van haar leven,
dat stilaan wat gas terug moest geven
Eerst een stijve arm, dan wat slechter te been.
Tot ook beetje bij beetje de glans in haar ogen
verdween.
Nu ligt haar lichaam neer, met gesloten ogen en
gesloten lippen,
Te rusten na het gewoel, stil en teer.
En ja … ik heb verdriet maar zing geen klaaglied.
Want mijn herinnering is zoet,
aan dat meisje, veel te fel,
scherp door de bocht, veel te snel.
Alles gevend in overvloed,
Maar ik zeg rustig en bedaard.

ANNELEEN, DANK JE WEL.
JIJ WAS HET ALLEMAAL WAARD.

Merel 3

Lieve Manuel,

Geboren

Getrouwd

Als 26-jarige kwam je in 2000 naar Egel 4, je
woonde toen al 6 jaar in Het GielsBos.

5 mei: LEVI, zoontje van Sandra Fransen
(begeleidster/opvoedster) en Herman Ducheyne

1 juli: Shari Branckaerts (begeleidster/opvoedster)
en Tom Vervloet

11 juni: MILAN, zoontje van Saskia Baert
(medewerkster PPD) en Don Wijnands

8 juli: Karine Campers (huishoudhulp) en Gert Diels

Jij was een stille levensgenieter…
Jij genoot op jouw manier van
het leven, en gaf zelf aan
wat je wilde.

24 juni: OLIVIA, dochtertje van Stefanie Van Herck
(begeleidster/opvoedster) en Marnix Kersemans
27 juni: MIEN en FLOR, dochtertje en zoontje van
Joke Smeyers (begeleidster/opvoedster) en Jef
Caymax

Wandelen,
fietsen,
zwemmen waren je
favoriete bezigheden,
als je maar buiten
kon zijn. En zelfs als
jij niet naar buiten
kon, vond je het fijn
om door het venster
te kijken. Als het
zonnetje scheen, was
je gelukkig… Overal
was je graag gezien.

7 juli: JANNE, dochtertje van Dorien Vets
(begeleidster/opvoedster) en Kristof Thijs
11 juli: JOAQUIN, zoontje van Margriet De Haene
(medewerkster Open Aanbod Begeleiding) en Simon
Knapen
16 juli: LIAM, zoontje van Laura De Leeuw
(medewerkster actiteam)
19 juli: RIK, zoontje van Kathleen Verbist
(begeleidster/opvoedster) en Pieter Van Rooy

In 2016 verhuisden we naar
Bosheuvel 2… en daar werd je
assertiever: je ging zelf op zoek
naar een spelletje en je durfde al
eens een koekje meepikken dat niet voor
jou bedoeld was.

Dank je wel voor alle mooie momenten die we met
jou mochten beleven. We gaan je enorm missen, je
blijft voor altijd het zonnetje in ons hart.

Glenn komt drie dagen per week
in dagopvang op Vos 5.

Wat was je altijd het zonnetje in huis met je grote, bruine, twinkelende ogen en
je guitige, lieve glimlach. Je kon toch zo genieten van een gezellige activiteit
of wat aandacht alleen voor jou. Kraaiende geluidjes kon je maken, wanneer
Marokkaanse muziek door de ruimte weergalmde. Wat kon je schaterlachen, als
we verzonnen woordjes zoals “machalachala” tegen je zegden. In zoveel mooie
herinneringen blijf je in gedachten bij ons. Je werd gedreven door een sterke
wilskracht. Je had de wil om te blijven leven, alhoewel je lichamelijk achteruit
ging.
Te vroeg en veel te jong ben je van ons heengegaan.
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Rozendries 1

9 juni: Jef Belmans, vader van Nele Belmans
(medewerkster actiteam)
18 juni: Mariëtte Vermeulen-Smeekens,
schoonmoeder van Britt Van Gestel (medewerkster
logopedie)
24 juni: Fons Verswijvel, vader van Paul Verswijvel
(medewerker onthaal) en May Verswijvel
(huishoudhulp)
30 juni: Jef Van Gorp, schoonvader van Annie
Willems (medewerkster actiteam)
9 juli: Fons Oris, schoonvader van Gerda Boulliard
(medewerkster dagopvang Gierle)
9 juli: Manuel Meeus (Bosheuvel 2)
18 juli: Amina Elyakoubi (Rozendries 1)
28 juli: Maria Wuyts, moeder van Anne Geenen
(medewerkster dagopvang Gierle)
31 juli: Anneleen Van Schil (Merel 3)

Nieuwe gezichten

Lieve Amina, Mieneke, Ons Mientje.
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17 augustus: NORE, dochtertje van Caroline
Vangestel (begeleidster/opvoedster) en Jef
Donders

We hebben ook gezien hoe je kon genieten van de
bezoekjes van je familie. Eerst samen met je papa
die voor jou door het vuur ging. Daarna waren je
mama, Marc, Dirk, Esther en Joris de belangrijkste
personen in je leven. Je lach als je hen zag was
onbeschrijfelijk en toch lachte je ook als je weer
terug op Bosheuvel 2 kwam en dat maakte ons blij…

Bosheuvel 2

We kunnen alleen maar hopen dat waar je ook mag zijn,
je nog steeds het zonnetje bent.

28 juli: NIENE, dochtertje van Anke Theuns
(begeleidster/opvoedster) en Tim Debie

Overleden

in Het GielsBos

6 augustus: Maria Hiel, moeder van Guy
(Bosheuvel 1) en Daniël (Vos 4)
26 augustus: Jan Lauryssen, vader van Evi
Lauryssen (begeleidster/opvoedster)

Luis verblijft op Rozendries 2.

3 begeleidingen werden opgestart
door het mobi-team.

WELKOM!

Tijdelijke opvang
We verwelkomden
drie nieuwe logeerders:

Robbe, Axelle en Erojan.
Willeke, Warre, Lies en Melanie
kwamen voor het eerst naar
dagopvang de Bijenkorf.
(zie ook p.19)

Hey, ik ben

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!

Ode aan
Anneleen

Rebecca

en verblijf sinds 1 augustus op Schildpad 5.
Ik ben een hele sociale meid,
begroet graag iedereen
die ik tegen kom en vind
het heerlijk als er dan
respons komt! Ik
kan het heel goed
uitleggen en vind
het geweldig
om even een
babbeltje te
slaan als je
even tijd zou
hebben.

Groetjes
Rebecca
Leven in Het GielsBos
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AGENDA
28 SEPTEMBER
INTEGRATIESPORTDAG IN HET GIELSBOS

7 OKTOBER
SPORTDAG I.S.M. PERSONEELSVERENIGING
JANSSEN PHARMACEUTICA IN HET GIELSBOS

11 OKTOBER:
BRUNCH VOOR DE CLIËNTEN IN HET ONTMOETINGSCENTRUM

12 OKTOBER:
BUITENGEWONEMENSENFUIF 20-01U IN SPIEGELTENT TIELEN

5 NOVEMBER:
VRIJE BOS- EN NATUURLOOP T.V.V. DE WERKGROEP
GEHANDICAPTENZORG ZONDER GRENZEN IN HET GIELSBOS

9 NOVEMBER:
SYMPOSIUM AUTISME 13U30 – 16U30
IN HET ONTMOETINGSCENTRUM

30 NOVEMBER:
HERDENKINGSPLECHTIGHEID OVERLEDEN CLIËNTEN
HET GIELSBOS IN HET ONTMOETINGSCENTRUM

5 DECEMBER:
SINTERKLAASFEEST IN HET ONTMOETINGSCENTRUM

14 DECEMBER:
KERSTMARKT IN HET ONTMOETINGSCENTRUM

21 DECEMBER:
KERSTFEEST IN DE SPORTHAL

BOERDERIJDAG
Op 6 juli kwam
The Far West weer tot leven
op onze boerderij!

