
 

 

 

 

  

 

Persbericht: 19 juni 2016 – Opening Huis Helena tijdens zomerfeest in Oosterlo 

 

Huis Helena opent officieel haar deuren tijdens het zomerfeest in Oosterlo 
 
MPI Oosterlo vzw opent zondag 19 juni haar nieuwste woonproject ‘Huis Helena’ in het bijzijn van 
minister Jo Vandeurzen. Dit verblijf biedt een antwoord aan de nood voor gespecialiseerde zorg voor 
personen met een verstandelijke beperking en bijkomende problemen. Deze feestelijke opening 
kadert ook mee in het zomerfeest van MPI Oosterlo vzw en scholen. 
 
Een eigen plek 
“Huis Helena, genoemd naar de zuster-stichteres van MPI Oosterlo in 1961, is een eigentijds complex 
geworden met 40 studio’s die samen een aangename, heldere woonomgeving bieden aan de rand van 
een woonwijk in Oosterlo-dorp,” vertelt Nicole Knops, algemeen directeur van MPI Oosterlo vzw.  
 
Het woonproject biedt plaats aan 40 jongeren en volwassenen met een beperking en bijkomende 
problemen.  Deze personen blijven vaak zeer lang op de wachtlijsten voor gehandicaptenzorg staan 
omwille van de nood aan gespecialiseerde ondersteuning. Zowel de infrastructuur als de zorg moeten 
aangepast zijn aan hun vragen naar rust, structuur en duidelijkheid. De ruime studio’s zorgen ervoor 
dat de omgeving prikkelluw is, wat stressverlagend werkt.   
 
In samenspraak met elke bewoner wordt een eigen levenstraject uitgebouwd. Het doel: de wereld 
rondom hen eenvoudiger maken. Velen onder hen hebben het immers moeilijk om de wereld te 
begrijpen. Ze worden vaak ook zelf niet begrepen door de omgeving. Soms is een bijkomende handicap 
hiervan de oorzaak. Soms blijven kwetsuren, opgelopen in het verleden, hun tol eisen.  
Huis Helena wil de bewoners vooral terug vertrouwen schenken in zichzelf en ze opnieuw laten 
geloven in hun eigen kunnen. Een eigen plek, midden in de samenleving, zet hen alvast stevig op weg.    
 
De bewoners centraal 
“We streven naar duurzame relaties. Ook tijdens moeilijke momenten willen we er zijn voor de 
bewoners,” voegt An Bellemans, directeur Zorg van MPI Oosterlo vzw toe. Er wordt ook sterk ingezet 
op communicatie met de bewoners. Elke bewoner heeft een individuele begeleider. Dit is zeer 
belangrijk voor de voortdurende verduidelijking, het in perspectief zetten van de dingen en het kijken 
naar de keuzes en de gevolgen hiervan voor de bewoners. De kwaliteit van leven van de bewoners 
staat centraal. Hun vaardigheden worden aangesproken voor zaken in en om het huis zoals 
bijvoorbeeld het beheer van het moestuintje.  “Met Huis Helena geven we de bewoners de zekerheid 
dat ze er niet alleen voor staan. Er zijn mensen die onvoorwaardelijk voor hen kiezen, die mee op zoek 
gaan naar betekenisgeving en invulling van een eigen levenstraject. En zo timmeren we aan een 
hernieuwd vertrouwen”, besluit An Bellemans. 
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Zomerfeest: een feest voor de ganse dorpsgemeenschap 
Zondag 19 juni wordt niet enkel Huis Helena feestelijk geopend, maar vindt tevens het jaarlijks 
zomerfeest van MPI Oosterlo en scholen plaats. Een feest voor de ganse dorpsgemeenschap.  
Thema dit jaar is ‘Kunst in de kijker’. Het werk van onze kunstenaars zal tentoongesteld worden in de 
scholen en in Ateljee Hagelbos. Vanaf 11u30 kan er genoten worden van muziek en animatie. Zo is er 
een springkasteel, worden er workshops gehouden, … Ook de Koninklijke Harmonie Oosterlo is 
opnieuw van de partij voor de muzikale ondersteuning. En aan de innerlijke mens wordt eveneens 
gedacht met een tea-room, sangria-bar, biertent, bar-ateljee en barbecue . Nieuw dit jaar is de veiling 
van spullen en meubilair uit het klooster. Deze veiling gaat door om 17u in de kapel van het klooster. 
 
 

 
 
 
 
 
Achtergrond bij MPI Oosterlo: 
MPI Oosterlo vzw is een dienstencentrum voor kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking, al 
dan niet met bijkomende problemen. 
We bieden verschillende trajecten en ondersteuningsvormen aan in alle domeinen van het leven: wonen, werken, leren, 
vrije tijd, sport en cultuur. Inclusie staat hoog in ons vaandel. We werken vanuit principes als ‘volwaardig burgerschap’ en 
‘kwaliteit van leven’. 
 
Meer informatie op www.mpi-oosterlo.be en www.huishelena.be  
Volg ons op Facebook en Twitter 
 


