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Verbindende sport- en beweegweek bij MPI Oosterlo met dank aan het Nike 
Community Impact Fund  

 

Met het project ‘Sport uit uw kot’ organiseert de dienst vrije tijd van MPI Oosterlo een 
sport- en beweegweek. Niet alleen voor de bewoners en medewerkers van MPI Oosterlo, maar ook voor 
de leerlingen en medewerkers van de scholen op hun centrale campus. Hiermee willen ze niet enkel 
meer mensen aan het sporten krijgen, maar wordt het ook een groot verbindingsmoment waarop 
iedereen elkaar op een sportieve wijze beter leert kennen. Er is voor ieder wat wils: snoezelwandeling, 
rolstoeldansen, boerengolf, tennisinitiatie, 80’s aerobics, wandel- en fietstochten en veel veel meer. 
 
‘We zijn ontzettend blij dat we via het Nike Community Impact Fund, beheerd door de Koning 
Boudewijnstichting, financiële steun ontvangen hebben voor het organiseren van spel, sport en 
lichaamsbeweging ter bevordering van een actieve en inclusieve gemeenschap. Het is fantastisch hoe 
ook zij sport en spel toegankelijker willen maken, zeker voor kwetsbare groepen. En dat al onze 
medewerkers, zowel vanuit zorgondersteuning als logistieke en administratieve ondersteuning, onze 
bewoners en de leerlingen van de school kunnen aanmoedigen om hun volledig potentieel te bereiken 
door middel van sport en spel maakt het helemaal compleet.’ licht Hilde Claes, algemeen directeur MPI 
Oosterlo, toe. 
 
Dat de knaldrang na een lange coronaperiode groot is, blijkt duidelijk uit de cijfers. Ze kregen maar liefst 
1069 inschrijvingen voor de diverse sport- en spelactiviteiten, en dat zonder de buikschuifwedstrijd van 
woensdag. Een drukke maar sportieve week dus op de campus van MPI Oosterlo. 

 
Aan de redactie 
 
Achtergrond bij MPI Oosterlo vzw: 
MPI Oosterlo vzw is een dynamische organisatie die enerzijds ondersteuning biedt aan kinderen, jongeren en 
volwassenen met een verstandelijke beperking en anderzijds haar expertise ook inzet voor kwetsbare kinderen en 
jongeren binnen jeugdhulp. We bieden een grote verscheidenheid aan ondersteuningsvormen in alle domeinen 
van het leven: wonen, werken, leren, vrije tijd, sport en cultuur. Een 400-tal enthousiaste en bevlogen 
medewerkers begeleiden meer dan 500 cliënten in het ontwikkelen van hun talenten en gaan samen met hen, en 
tal van partners, op weg naar hun plek in onze maatschappij door zorgzaam vast te houden. We staan voor 
vernieuwing en hechten veel belang aan zelfbepaling en inclusie. We zijn een organisatie met zoveel gezichten en 
verhalen als er cliënten zijn. 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. 
 
Foto’s: op te vragen  
 
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 
 Na de kantooruren: 014 86 11 45 (toestelnummer 799) 
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