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Persbericht: 
Samen bouwen aan een rustruimte op wielen bij MPI Oosterlo vzw 

Dankzij de steun van BNP Paribas Fortis Foundation kon er de afgelopen maanden ijverig gebouwd 
worden aan een mobiele rust- en ontspanningsruimte voor MPI Oosterlo. Bijzonder aan het project is 
dat de wagen niet alleen bestemd is voor cliënten van MPI Oosterlo, maar dat cliënten en leerlingen 
hier ook zelf aan konden meebouwen. Het werd een aaneenschakeling van waardevolle momenten 
dankzij de gastvrijheid van bouwer Jan. Niet alleen helpers waren welkom, maar ook cliënten die eens 
wilden komen kijken werden hartelijk ontvangen. En het resultaat mag gezien worden. Op vrijdag 22 
november wordt de mobiele rustruimte voor het eerst aan het publiek getoond tijdens de wintermarkt 
van Ateljee Hagelbos. De komende maanden wordt er nog verder gewerkt aan de binneninrichting. 
Eens helemaal klaar, zal de rust- en ontspanningsruimte flexibel ingezet worden binnen MPI Oosterlo. 
Een mooi project voor en door cliënten van MPI Oosterlo. 
 
 
 

Voor de redactie 
 
Voorstelling mobiele rustruimte tijdens wintermarkt: 
De officiële onthulling vindt plaats op vrijdag 22 november om 15u tijdens de wintermarkt van Ateljee Hagelbos. 
De wintermarkt gaat door aan Ateljee Hagelbos, Hagelbos 15 in Oosterlo van 13u30 tot 19u. 
 
Bijlage: 
Foto’s van de opbouw 
 
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 vind je op www.mpi-oosterlo.be 
 
Noot aan de redactie: 
MPI Oosterlo vzw is de volledige naam. De letters MPI zijn geen afkorting en mogen niet voluit geschreven worden. 

 

Praktische informatie: 
Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met: 
Dana Keustermans – Communicatieverantwoordelijke MPI Oosterlo vzw 
 Tijdens de kantooruren: 014 86 11 40 of dana.keustermans@mpi-oosterlo.be 
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