
     

 

 

 

 

  

Persbericht, 28 november 2016 

 

Leerlingen Sint-Maria-Instituut Geel organiseren Warmste Café voor MPI Oosterlo vzw 

 

De leerlingen van het 5de en 6de jaar Jeugd- en Gehandicaptenzorg van het Sint-Maria-Instituut Geel 
organiseerden het Warmste Café ten voordele van MPI Oosterlo vzw. MPI Oosterlo is een 
dienstencentrum voor personen met een verstandelijke beperking. Het werd een warm en inclusief 
project. Enkele cliënten van MPI Oosterlo kwamen een handje toesteken. 

De refter van het Sint-Maria-Instituut zat goed gevuld. De leerlingen hadden naast drank ook voor 
wafels, cake en snoep gezorgd. Alles ging vlot de toonbank over. De cliënten van het 
activiteitencentrum van MPI Oosterlo verkochten zelfgemaakte spulletjes en hielpen de leerlingen met 
de verkoop van drank en cake. Het werd een fijne samenwerking tussen de leerlingen en de cliënten 
van MPI Oosterlo.  

Het idee om iets voor MPI Oosterlo te doen in het kader van De Warmste Week kwam tijdens een 
studiebezoek van het 5de jaar Jeugd- en Gehandicaptenzorg aan MPI Oosterlo. Een gans team 
enthousiaste leerkrachten zetten hun schouders mee onder het project. ‘Toen we hoorden dat MPI 
Oosterlo meedeed aan De Warmste Week werden we dadelijk enthousiast. We wilden vooral de 
handen in elkaar slaan. We vatten het plan op om er een inclusief project van te maken, samen met de 
cliënten van MPI Oosterlo. Voor onze leerlingen is het een prachtige kans om in een dergelijk project 
te kunnen samenwerken met mensen met een beperking.’, vertelt Ellen Vreys, leerkracht van het Sint-
Maria-Instituut Geel.  

Deze actie sluit ook perfect aan bij de Internationale Dag van Mensen met een Beperking op zaterdag 3 
december 2016. Deze dag werd in 1992 in het leven geroepen door de Verenigde Naties om de 
mensenrechten en gelijke kansen voor mensen met een beperking hoog op de agenda te houden. 
Uitgangspunt is het blijven streven naar een inclusieve en toegankelijke maatschappij. ‘Inclusie dragen 
we bij MPI Oosterlo hoog in het vaandel. We zetten onze schouders mee onder heel wat inclusieve 
projecten. Een initiatief zoals dat van het Sint-Maria-Instituut in Geel kunnen we alleen maar 
toejuichen.’ vertelt Dana Keustermans, communicatieverantwoordelijke van MPI Oosterlo vzw. 

 
Achtergrond bij MPI Oosterlo vzw: 
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 info op www.mpi-oosterlo.be of volg ons op Facebook of Twitter 
 
Noot aan de redactie: 
MPI Oosterlo vzw is de volledige naam. De letters MPI zijn niet langer een afkorting en mogen niet voluit geschreven 
worden. 
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