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Voorwoord

Lieve lezers,

Wanneer we de paasklokken in de verte horen, weten we dat het weer 
tijd is voor een nieuwe Family News. Op zondag 19 maart mochten 
we heel wat enthousiaste bezoekers ontvangen tijdens Dag van de 
Zorg. De bezoekers werden voor de gelegenheid ondergedompeld in 
de verhalen van onze cliënten en medewerkers. Graag nemen we ook 
u mee in ons verhaal. We blikken terug op de voorbije drie maanden 
en nemen u graag mee in ons toekomstverhaal. We stellen ook onze 
vernieuwde website aan u voor en nodigen u alvast uit voor ons 
zomerfeest op zondag 18 juni.

We wensen u en uw familie alvast een heel fijn Paasfeest.

Nicole Knops
Algemeen Directeur
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 dan vindt ge in elke stad behoorlijk onderkomen.  
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Speelplein

De krokusvakantie is net voorbij en wij denken 
weer terug aan een fijne speelpleinweek! Het 
speelplein stond in het teken van de wetenschap. 
Onze nieuwsgierige wetenschappers Bert en 
Wim konden wel wat hulp gebruiken voor hun 
vele vragen. Kunnen wij Belgen echt pizza’s 
maken? Kan je zelf slijm maken? Zijn verstrooide 
professors echt verstrooid? En drinken koeien 
ook melk? We hebben het allemaal uitgetest en 
ja hoor: koeien drinken ook melk! Dat hebben 
we gezien op onze uitstap naar boerderij ‘De 
Hooibeekhoeve’ in Geel. Deze dag hebben we 
afgesloten met een super fijne huifkartocht met 2 
mooie paarden!

Na verstrooide professors, lekkere pizza’s en vies 
slijm zijn we klaar om ons te wagen aan een echt 
avontuur. We gaan namelijk op expeditie tijdens 
de paasvakantie. De animatoren nemen ons mee 
naar het onbewoond eiland waar ook Expeditie 
Robinson plaatsvond. We gaan proberen te 
overleven door het eiland in kaart te brengen. We 
zoeken naar de schat van de piraten en zwemmen 
in het subtropische water van Sunparks te Mol!

Wij kijken alvast uit naar deze geweldige 
avonturen!

Sarah Van de Heyning
Activiteitendienst SAS
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Dag van de Zorg

Op zondag 19 maart vond de 6de editie van  
Dag van de Zorg plaats. Voor het tweede jaar 
op rij namen we hieraan deel. Het algemene 
thema ‘Samen Zorgkrachtig’ vertaalden we 
naar de verhalen van cliënten en medewerkers. 
De interesse en het enthousiasme van de 
bezoekers was groot. Iedereen zette zijn beste 
beentje voor en zorgde voor het zonnetje in 
huis op een toch wel druilerige winterdag.

Wat was er zoal te beleven?
Huis 20, Huis 34 en Huis Helena zetten hun 
deuren open. De cliënten vertelden de bezoekers 
hoe ze wonen en leven en wat ze tijdens hun vrije 
tijd zoal doen. Ze hadden de volledige aandacht 
van de bezoekers tijdens hun verhaal. Ook de 
burgemeester kwam langs en werd heel hartelijk 
ontvangen.

In de namiddag werd er ijverig getekend in Huis 
Helena. Cliënten en bezoekers tekenden samen 
enkele stripverhalen. Iemand startte ergens op 
een groot blad met een eerste tekening, anderen 
vulden nadien aan. Resultaat: leuke, unieke en 
verrassende stripverhalen.

In De Luwte werden de bezoekers 
ondergedompeld in het ervaren van verhalen. 
Multi-sensory storytelling – een vertelvorm 
waarbij je het verhaal van kop tot teen kan 
beleven, het belevingstheater, BIM – Beleven in 
Muziek en de themadoos in verhaalvorm werden 
voorgesteld. Onze activiteitendienst SAS vulde 
aan met enkele filmpjes gemaakt door de cliënten 
en een leuk filmpje over Festival Special.
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Dag van de Zorg

Erfgoeddag zondag 23 april 2017
Thema van de Erfgoeddag voor 2017 is ‘zorg’. Een buitenkans dus voor een zorgstad als Geel 
om hieraan deel te nemen. Tal van zorggebonden organisaties stappen mee in dit project. 
Ook MPI Oosterlo. We zullen deelnemen aan de tentoonstelling in het Gasthuismuseum. 
Hier zal informatie opgenomen worden over de geschiedenis van de zorg en van MPI 
Oosterlo. Vertrekken doen we hierbij vanuit het boek ‘Van Mariadal tot MPI Oosterlo’ dat 
speciaal uitgegeven werd naar aanleiding van ons 50-jarig bestaan in 2012. U bent van 
harte welkom. De tentoonstelling is te bezoeken vanaf zondag 23 april tot en met zondag 
29 oktober.

Ook op de centrale campus was er veel te zien. 
Zo gaven de psychopedagogen een boeiende 
infosessie omtrent het opvoedingsmodel ‘Nieuwe 
Autoriteit’. Enkele Begeleid Werkers kwamen 
hun verhaal doen en maakten indruk met hun 
filmpje dat verslag bracht van een dag begeleid 
werken in meerdere arbeidsposten. We kregen 
een beeld van wat Begeleid Werken inhoudt 
en hoe dit door de cliënten ervaren wordt. Bij 
het speelplein kon er meegewerkt worden aan 
het knutselen van een knikkerbaan. Een leuke 
activiteit die je eigenlijk overal kan doen. Je 
hebt enkel potloden, plakband, knikkers, een 
wc-rolletje en een tafel, die je schuin zet, nodig. 
Plezier voor groot en klein.

Tenslotte presenteerde het Ateljee enkele van 
de producten die de cliënten gemaakt hebben 
en kon er geluisterd worden naar onze verteller 
Frans die de bezoekers onderdompelde in 
Kamishibai. U vraagt zich waarschijnlijk af wat 
Kamishibai is. Kamishibai is een traditionele 
Japanse vertelvorm. ‘Kami’ betekent papier en 
‘Shibai’ betekent drama of letterlijk ‘Papieren 
drama’. In een houten kastje worden gekleurde 
prenten getoond die cruciale momenten uit 
het verhaal afbeelden. De kinderen luisterden 
geboeid naar het mooie verhaal.
Het was een zeer geslaagde dag.

Dana Keustermans
Communicatieverantwoordelijke
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Nieuwe website

Rechtstreeks bellen via 014 86 11 45

Nieuwe website
Begin maart werd onze volledig 
vernieuwde website gelanceerd. Ook 
vanop een mobiele telefoon en een tablet 
is de website nu makkelijk toegankelijk. 

Je vindt er een duidelijk overzicht van ons 
aanbod aan de hand van pictogrammen 
in de rubriek ‘Ik zoek ondersteuning’. 
Ook bredere informatie omtrent onze 
organisatie zoals wie we zijn, wat we doen, 
onze projecten en partners vind je in de 
rubriek ‘Wie zijn we’. Solliciteren kan nu 
via een formulier op de website. Er wordt 
ook aandacht besteed aan stagiaires en 
vrijwilligers. Via nieuws en activiteiten blijft iedereen op de hoogte van de actualiteit binnen MPI 
Oosterlo. Je vindt er ook heel wat leuke en nieuwe foto’s van onze cliënten. 

Nieuwe publicaties
Op de website vind je onder ‘publicaties’ ook onze beschikbare brochures. De algemene 
informatiebrochure werd helemaal vernieuwd. Ook het jaarverslag van 2016 vind je hier terug. 

Sociale media
Op de website wordt ook verwezen naar onze Facebookpagina en Twitteraccount. 
Beide vind je terug onder de naam MPI Oosterlo. Ook hier kan je ons volgen. Zo blijf 
je via deze weg ook op de hoogte van wat er gebeurt.

Om onze telefonische dienstverlening verder te optimaliseren, 
werd er vanaf februari een extra nummer in gebruik genomen 
namelijk 014 86 11 45. Met dit nummer kan je rechtstreeks 
een leefgroep of contactpersoon bellen via het rechtstreekse 
toestelnummer. Alle cliënten hebben een gepersonaliseerd 
kaartje gekregen waarop duidelijk vermeld staat op welk 
toestelnummer ze bereikbaar zijn. Is de situatie in het weekend 
anders dan in de week? Dan werd dit ook duidelijk vermeld. 

Als je de leefgroep of een contactpersoon wilt bereiken, bel je voortaan 014 86 11 45. Druk op 1 en 
geef het toestelnummer in. Zo kom je direct bij de juiste persoon terecht. 

Heb je nog geen gepersonaliseerd kaartje ontvangen, laat het ons weten. Dit kan via mail naar 
communicatie@mpi-oosterlo.be of bel 014 86 11 40 en vraag naar Dana Keustermans. Je kan 
hiervoor ook altijd bij de opvoeder of hoofdopvoeder terecht.
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Persoonsvolgende Financiering

Achter de schermen wordt er nog ijverig gewerkt aan de implementatie van de  
persoonsvolgende financiering voor onze volwassen cliënten. In februari communiceerden 
we reeds via een brief de stand van zaken. Graag herhalen we nog even de belangrijkste 
punten:

• Het opstellen van een individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO) voor de huidige cliënten 
werd uitgesteld. Het VAPH, Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, heeft 
meegedeeld dat zij de budgetten voor een grote groep gebruikers gaat herberekenen. En dit 
is het geval voor alle gebruikers die op 31 december 2016 door MPI Oosterlo ondersteund 
werden. Van zodra de budgetten definitief berekend zullen zijn, contacteren we u en worden de 
overeenkomsten opgemaakt.

• De budgetten zijn opgemaakt op basis van de ondersteuning die de vorige jaren gegeven werd. In 
de transitie, de omschakeling naar persoonsvolgende financiering, heeft het Vlaams Agentschap 
bekeken hoe een zorggarantie kon gegeven worden aan de huidige gebruikers. Dit op basis 
van de zorgzwaarte en de intensiteit van de zorg. De totaalsom van uw budget is hiervan een 
berekening. 

• Het Vlaams Agentschap en de Minister van Welzijn hebben in december echter ook beslist 
om de budgetten van bestaande gebruikers in een voorziening te beperken tot de subsidies 
van deze voorziening voor het jaar 2016. Deze budgetten zijn in wezen onvoldoende om de 
bestaande ondersteuning te dekken. Dit was ook in het verleden de realiteit. Het had te maken 
met historische tekorten in de subsidiëring. Het tekort is voor elke voorziening anders. 

• Zolang u met de ondersteuningsvraag in onze voorziening blijft, is dit geen probleem. We 
garanderen dat de huidige ondersteuning kan behouden blijven. Dit kan echter enkel op basis 
van het volledige budget. Het vrij beschikbaar gedeelte maakt hier integraal deel van uit. We 
zullen de ondersteuning daarom ook aanrekenen onder de vorm van een voucher en voorlopig 
niet met cashbudgetten werken. Voor cliënten die ook ondersteuning krijgen van een andere 
voorziening, wordt er verder afgestemd tussen de voorzieningen.

An Bellemans
Directeur Zorg

Tevredenheidsbevraging en ouderraden

Half maart kregen de ouders en wettelijk vertegenwoordigers van onze cliënten 
met woon- en dagondersteuning een tevredenheidsbevraging toegestuurd. 
De dienstverlening is de kern van onze opdracht. We hechten dan ook veel 
belang aan uw mening. Moest u ons de vragenlijst nog niet terugbezorgd 
hebben, kan dit nog tot donderdag 20 april. Wij danken u alvast voor uw medewerking.

Ook kandidaten voor het lidmaatschap van de ouderraden en de gebruikersraad kunnen zich nog 
steeds melden. We ontvangen graag alle kandidaturen voor donderdag 20 april.
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Plannen 2017

‘Bestijg den trein nooit zonder uw valies met dromen dan vindt ge in elke stad behoorlijk 
onderkomen’, uit ‘Bericht aan de reiziger’ van Jan van Nijlen.
Zo begon de beleidsplandag. Op vrijdag 24 februari 2017 verzamelden de directie en diensthoofden 
van MPI Oosterlo op een rustige locatie in Averbode om terug te blikken naar 2016, maar vooral om 
nieuwe plannen te maken voor 2017.

Voor 2017 lanceerde de directie de Assisi-strategie. Hiermee dagen we ons als organisatie uit om 
flexibel in te spelen op wat zich aandient, samen te werken, te specialiseren, te investeren en te 
inspireren.

Adapteren  flexibel zijn en soepel inspelen op wat zich voordoet
Specialiseren blijven leren, complexiteit beheersen
Samenwerken zowel binnen de organisatie als in de regio
Investeren degelijke en flexibele infrastructuur
Sociaal ondernemen  een inclusieve organisatie
Inspireren met hart en ziel er voor gaan

Strategische projecten:
Voor de komende jaren werden er 6 strategische projecten gedefinieerd. Zorgvernieuwing en 
bedrijfsvernieuwing zullen cruciaal zijn voor deze projecten.

• In Oevel bouwen we een autisme specifieke campus uit. De 
bestaande schoolinfrastructuur wordt grondig gerenoveerd en 
we maken er een leef-, werk- en onderwijsomgeving van voor 
kinderen en jongeren met ASS, Autisme Spectrum Stoornis. 
Maar we willen nog breder gaan: we willen er samenwerken met 
andere organisaties die vorming komen geven rond autisme, 
we willen een gedeelte van onze ambulante diensten er een 
plek geven, we willen een naschools- en vakantieaanbod doen. 
Kortom, we willen een expertisecentrum autisme worden waar 
verschillende functies een plek vinden.  Meer informatie vind je 
in het artikel op pagina 13.

• We werken verder aan het Pilootproject Zorg in Geel. Er werd 
een maquette gemaakt voor het gebouw dat door MPI Oosterlo 
gebouwd zal worden. We bouwen 32 kamers voor ouder 
wordende mensen met een beperking. We kiezen voor zorg die 
meegroeit met de mensen zelf en voor contacten met andere 
ouderen. Dit project is zorgvernieuwend, inclusief en creëert een 
nieuwe samenwerking met ouderenzorg.

• In 2017 starten we met het campusplan Oosterlo: de renovatie van de gebouwen voor onze 
minderjarige cliënten. Tegen het einde van 2017 moeten we in beeld hebben wat we willen en 
hoe we dit zullen realiseren. We zullen hierin proberen tegemoet te komen aan de verwachtingen 
omtrent een modernere infrastructuur en hoger wooncomfort.
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• We willen het samenwerkingsverband Tauzorg intensifiëren. Samen 
met OpWeg in Herentals, De Schakel in Balen en Den Brand van Mol, 
Herentals en Lier zullen we duidelijker definiëren wat we samen willen 
doen en hoe we dit extern communiceren. De 4 organisaties vullen elkaar 
aan en zo willen we een uitgebreid dienstverleningsaanbod creëren om 
een antwoord te bieden op alle zorgvragen.

• In Hulshout is er een groep ouders die samen willen zoeken hoe ze een mooie toekomst kunnen 
geven aan hun zonen en dochters met een beperking. Ze zoeken steun bij MPI Oosterlo om dit 
proces te begeleiden. 

• En het werk rond Huis Helena is niet af. We dienen te consolideren 
wat we daar hebben neergezet en nog beter te worden in wat we 
doen.

Focus vanuit Zorg
Binnen zorg staan zorgvernieuwing en volhouden centraal. Door vol te houden, bieden we de cliënt 
de kans om uiteindelijk aan zichzelf te werken. We kiezen hier bewust voor en laten niet los.

Volgende plannen liggen op tafel voor 2017:

• Eén gezamenlijk ondersteuningsplan ontwikkelen voor cliënten in afstemming met de belangrijke 
ondersteuningspartners: één kind, één plan. Ouders zijn hierbij de sturende partners. 

• Visie op ouderenzorg uitwerken waarbij de inhoudelijke werking van Pilootproject Zorg (PPZ) 
wordt ontwikkeld als sluitstuk op gans onze ‘seniorenwerking’. De effecten van PPZ op de 
bestaande ondersteuning van de bewoners zullen we in kaart brengen.

• In voorbereiding van het nieuwe campusplan voor de minderjarigen wordt verdergewerkt aan 
de visie op doelgroepen en hun ondersteuningsnood in de nabije en verdere toekomst. De 
samenwerking met de scholen zal hierbij een belangrijk onderdeel vormen. We werken verder 
rond dubbeldiagnose, volgen de evoluties rond ASS en ontwikkelen gespecialiseerde modules.

• We volgen de evoluties op vlak van agressiepreventie en herstel na agressie. We zoeken 
alternatieve paden voor prikkelreductie en blijven streven naar het verminderen van time out 
gebruik. 

• De transitie van minderjarigen naar een persoonsvolgende financiering en het effect op de 
organisatie van zorg wordt gevolgd. 

• We zetten in op getalenteerde medewerkers, bieden kaders aan en stemmen functies af op de 
evoluties in de zorg. 

• We doen dit niet alleen: samenwerken en onze rol in netwerken nog verder verdiepen, blijft het 
motto. Maar ook in de buurt onze plek vinden. We willen hier zorgvuldig mee blijven omgaan en 
inzetten op samenwerking met partners in het dorp, o.a. via het project BuitenMaten. 

Marianne Vergeyle
Adjunct Beleid

Plannen 2017
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Arbeidsinteresse-test

Cliënten namen deel aan Studiedag Mediander

De medewerkers van  Begeleid Werken Zuiderkempen werken 
met verschillende partners samen aan de herwerking van een 
bestaande Arbeidsinteresse-test. Een arbeidsinteresse-test 
peilt aan de hand van foto’s naar de interesse van de kandidaat 
Begeleid Werkers. Binnen deze samenwerking mochten we 
de voorbije 2 weken Russiche bezoekers ontvangen vanuit de 
voorziening Volgograd Regional Rehabilitation Center for Disabled 
Children “Nadezhda” en de universiteit Volgograd State Technical 
University. 

Tijdens een eerste bezoek hebben ze kennis gemaakt met onze 
gehele organisatie en meer specifiek met de dienst Begeleid 
Werken. Tijdens een tweede bezoek werd een proefversie van de 
herwerkte Arbeidsinteresse-test uitvoerig getest door een aantal 
van onze cliënten. Deze test leverde waardevolle informatie 
waarmee studenten informatica van de Volgograd State Technical 
University aan de slag kunnen om de nieuwe Arbeidsinteresse-test 
verder op punt te stellen. Samen blijven we verder ontwikkelen en 
leren.

Raf Hensbergen 
Begeleid Werken

Donderdag 23 februari hebben we met enkele cliënten 
deelgenomen aan de studiedag van Mediander, een 
samenwerkingsverband van organisaties waar MPI Oosterlo 
deel van uitmaakt. Tijdens deze dag konden onze cliënten 
eens stil staan bij: ‘Wat maakt mij gelukkig?’ en ‘Welke 
zorgvragen heb ik?’. De jongeren namen in de voormiddag 
deel aan verschillende workshops. Ze konden onder meer 
een masker maken, zich inleven in het leven van Jackson 
Pollock en zijn schilderkunsten en een collage maken. 

’s Middags stond er ons een lekkere maaltijd te wachten 
waardoor we in de namiddag weer volop aan de slag konden 
gaan. We werden helemaal door elkaar geschud en maakten 
kennis met andere organisaties, scholen en leerlingen, 
opvoeders, directieleden enz. Er werd veel nagedacht over 
wat onze cliënten belangrijk vinden. En zij kregen natuurlijk 
ook de tijd om hierover na te denken en dit toe te lichten aan 
iedereen. 

Het was een leuke en leerrijke dag voor zowel de jongeren, 
begeleiders als directieleden.

Sarah Van de Heyning
Activiteitendienst SAS



Pasen 2017 - Family News - 11

Studiedag Mediander: Charter

Samen doen. Onderweg naar de toekomst.

De studiedag vertrok vanuit de  
vraag hoe we onze organisaties en 
scholen vormgeven in tijden van 
vermarkting. Naast het programma 
voor cliënten en leerlingen werden 
er ook enkele boeiende sprekers 
uitgenodigd. 

Bij de sprekers viel Bleri Lleshi op, 
filosoof en mensenrechtenactivist, 
documentairemaker en jongerenwerker 
in Brussel. Hij doceert ook aan de 
UCLL. Vooral zijn sterk engagement 
voor jongeren maakte indruk. Zijn 
aandacht voor de manier waarop de 
zorgen van jongeren worden opgepikt, 
hun realiteiten worden beluisterd en 
hoe wordt omgegaan met sociale ongelijkheid was inspirerend. Hij schreef een essay: ‘Liefde in 
tijden van angst’. We zoeken een manier om zijn verhaal naar MPI Oosterlo te brengen. 

Naar aanleiding van de studiedag werd ook een Mediander Charter gepresenteerd ‘Ondernemen 
vanuit Franciscaans perspectief’. Hierin wordt beschreven in welk soort ondernemerschap 
Mediander-voorzieningen in zorg en onderwijs geloven. Enkele fragmenten uit het Charter 
‘Ondernemen vanuit Franciscaans perspectief’ is onze bijdrage om de wereld tot een goede plek te 
maken voor iedereen. We zorgen ervoor dat mensen in verbondenheid het schoonste van zichzelf 
kunnen ontdekken en delen. In dienst van personen met een beperking ondernemen we in vier 
domeinen: zorg en begeleiding, onderwijs, vorming, sensibilisering.

•	 ‘Wat kan ik voor u doen?’, is de eerste vraag die wij stellen aan wie op onze onderneming een 
beroep doet. Deze vraag stellen wij ook aan elke medewerker die zich engagerend verbindt met 
iemand die op ons beroep doet. 

•	 ‘Wat mag ik van u leren?’ als kernvraag wijst erop dat we een lerende organisatie zijn. 
•	 ‘Vanuit een engagement voor een solidaire, diverse en inclusieve samenleving hebben we 

onvoorwaardelijke aandacht voor iedereen, bijzonder voor de meest kwetsbaren. In respect en 
vertrouwen begeleiden we mensen in het realiseren van hun droom.’

Het Charter werd in de namiddag onderzocht op kernwoorden in groepsgesprekken. Samen met 
cliënten, ouders, bestuurders en medewerkers zochten we de essenties van wat cliënten ons vragen 
en op welke manier we daar met z’n allen een antwoord op kunnen formuleren. 

Dinsdag 12 december volgt nog een studiedag als sluitstuk op deze zoektocht naar eerlijk en 
daadkrachtig ondernemen. Het Charter dat op 23 februari gepresenteerd werd is nog een werkversie 
dat de volgende maanden zal worden verfijnd en bijgestuurd op basis van verdere gesprekken. 
In december wordt dan het eindwerk gepresenteerd aan een zeer ruime groep belangstellenden in 
een colloquium. Bedoeling is om hier ook vertegenwoordigers op uit te nodigen die met beide voeten 
in de maatschappij staan en mee kunnen inzetten op actie om weer een stapje dichter te geraken 
bij de inclusieve samenleving waar ieder zijn eigen plek vindt en waar ruimte gemaakt wordt voor 
verschil en verbinding. 

An Bellemans
Directeur Zorg
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Musical Amarantha

Nieuwe hoofdverpleegkundige

In januari presenteerde Kunst & Geest de musical Amarantha. 
Ook enkele cliënten van MPI Oosterlo speelden hierin mee. 
Onze activiteitendienst SAS mocht samen met enkele 
kinderen de generale repetitie bijwonen. Ze hadden allemaal 
één woord: wauw! 

Iedereen heeft met volle verwondering gekeken en gelachen. 
‘Ik kreeg letterlijk kippenvel als ik zag dat ze allen zo goed 
werden begeleid door de andere kinderen in de musical’ vertelt 
Sarah Van de Heyning. De andere kinderen herkenden de 
gezichtjes meteen: ‘He Sarah, dat is Nona van de kunstweek 
en Linus, Mirre en Lenka van mijn school!’

De kinderen deden geweldig goed mee met het dansen en 
het zingen van de liedjes. Een dikke proficiat. Echt wauw!

Sarah Van de Heyning
Activiteitendienst SAS

Half februari mochten we Barbara Steverlynck 
verwelkomen, onze nieuwe hoofdverpleegkundige. 
Barbara volgt hiermee Maria Hendrix op die nu van 
haar welverdiend pensioen kan genieten. 

Voordien werkte Barbara bijna 20 jaar bij het Wit-Gele 
Kruis. Zo kwam ze regelmatig bij MPI Oosterlo langs. 
Hierdoor kent Barbara al een deel van de cliënten. Ze 
kijkt ernaar uit om ook kennis te maken met de andere 
cliënten.
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Campus Oevel

Van een historisch schoolgebouw naar een 
leer- en leefomgeving voor kinderen en 
jongeren met Autisme Spectrum Stoornis 
(ASS). Dat willen we realiseren op campus 
Oevel.

Op de site in Oevel, gelegen aan Loofven 
3-5 in Oevel - Westerlo, willen we een brede 
campus uitbouwen die verschillende aspecten 
integreert zoals onderwijs, expertise, vorming, 
leven met autisme. We vertrekken van een 
onderwijsfunctie met 2 kleuterklassen, 
6 lagere schoolklassen en 2 klassen voor 
jongeren middelbaar onderwijs.  In totaal praten 
we over een 60 tot 80 leerlingen en een 12-tal 
leerkrachten.  Het is niet de bedoeling dat 
kinderen hun ganse schoolcarrière in de school 
blijven.  We willen een transitschool zijn waar 
kinderen die in het regulier onderwijs vastlopen, 
een rustpunt vinden in het aangepaste aanbod. 
Kinderen kunnen daar handvatten vinden om 
met hun beperkingen en mogelijkheden terug 
te stromen naar een ‘gewone’ school. We 
willen deze kinderen duidelijke ankerpunten en 
veiligheid bieden, wat hen de kans geeft het 
nodige gevoel van zelfvertrouwen en stabiliteit te 
ontwikkelen. Vertrekpunten van de begeleiding 
zijn erkenning, aanvaarding, waardering en 
respect voor elk individu. 

Ook in schoolvakanties willen we een specifiek 
aanbod kunnen doen naar kinderen met ASS. 
We willen de schoolcampus ook kunnen 
gebruiken voor een speelpleinwerking voor 
kinderen en jongeren, aangepast aan hun noden 
en behoeften. We dromen ook van inclusieve 
modellen, waarbij het huidige aanbod van 
de lokale verenigingen, die zich nu reeds 
in de lokalen bevinden zoals muziekschool, 
tekenacademie, judo, …, zich openstelt voor 
kinderen en jongeren met ASS. We willen 
verenigingen handvatten bieden om met deze 
doelgroep om te gaan. 

Ook ambulante en mobiele diensten voor 
minderjarigen, kamertraining en vormingswerk 
voor volwassenen hopen we in de toekomst 
op campus Oevel te realiseren. Zo willen we 
fungeren als een expertisecentrum voor 
autisme in de regio. 

Kortom Campus Oevel wordt meer dan een 
school. Dit is uiteraard nog niet voor morgen, 
maar we bouwen volop aan deze toekomstdroom 
voor campus Oevel.

Marianne Vergeyle
Adjunct Beleid

Knuffelhonden

In Ateljee Habelbos worden ook heel wat belevingsactiviteiten 
aangeboden. Eén daarvan zijn de knuffelhonden van Shijyaa. 
In februari kwamen 4 vrijwilligers van het Shijya-team met hun 
hond langs. 

De honden zijn heel sociaal en maken vlug contact met de 
cliënten. De gunstige invloed van dieren op mensen is reeds 

meermaals bewezen, maar het is 
gewoon ook een heel fijne activiteit. 
Er werd volop geknuffeld. De cliënten 
genoten.
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L.ink-project: netwerken

Het is algemeen geweten dat een netwerk 
rond een persoon erg belangrijk is. Het zorgt 
ervoor dat die persoon zich ondersteund 
voelt, een babbeltje kan slaan, iemand heeft 
bij wie hij/zij te rade kan gaan bij problemen 
en dergelijke meer. De netwerken van onze 
cliënten zijn echter vaak klein, daarom vinden 
we het belangrijk het netwerk te versterken 
en uit te breiden. In het L.ink-project, geleid 
door Odisee Hogeschool in Brussel, gaan 
we hier effectief mee aan de slag. 

Verschillende werknemers van Huis Helena 
hebben reeds een vorming gevolgd en zijn aan 
de slag gegaan met een aantal van hun cliënten. 
Begeleiders vullen samen met de cliënten een 
inclusieweb in (zie afbeelding). 

Na het invullen van het inclusieweb, is het 
de bedoeling dat iedere begeleider volgens 

een andere methodiek aan de slag gaat om 
het bestaande netwerk te versterken of uit te 
breiden. Bij de ene gaat het om het contact 
met de zus te versterken, door bijvoorbeeld de 
verwachtingen van het contact op te schrijven in 
een brief. Bij de andere worden de vrijwilliger en 
het pleeggezin ingeschakeld om na te denken 
wat ze kunnen betekenen in het netwerk van de 
cliënt. 

De begeleiding onderneemt nu de nodige 
stappen, op het tempo van de cliënt en van het 
netwerk, om als eindresultaat een versterkt of 
verbreed netwerk te verkrijgen. Wordt dus zeker 
vervolgd! 

Tine Vangerven
Psychopedagoog
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Bezoek in Huis 20

In de leefgroep 2.1 in Huis 20/1 wordt er altijd 
fel uitgekeken naar bezoek. Onderstaande 
tekst geeft dit prachtig weer.

Een bezoekje nu en dan,
Met kerst of zomaar op een dag,
Gepland of onverwacht,
Het brengt de dag een onverwachte lach,
Zo een gemakkelijk ingrediënt,
Overal en altijd beschikbaar,
Je bent welkom, 
we openen de deur, de koffie staat klaar, 
een knuffel, een woord, een klein gebaar, 
of gewoon er even zijn! 
Twijfel niet, stel niet uit.
Maak van iemand zijn dag
Eentje met een brede lach!

Studenten op bezoek

Eind januari kreeg Ateljee Hagelbos een tiental 
studenten ICT van Thomas More op bezoek. 
Eén van hun opdrachten was om een website te 
ontwikkelen voor een non-profit organisatie. Een 
80-tal studenten kozen voor de winkel van ons 
Ateljee. Een kleine delegatie studenten kwam de 

sfeer opsnuiven en maakte kennis met enkele 
van onze cliënten. De cliënten waren blij met 
de aandacht voor hun werkzaamheden. Enkele 
gaven zelfs een interview met bijbehorende 
fotoshoot. Het was een fijne kennismaking en 
een mooi project.
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Kalender schooljaar 2016-2017

Paasvakantie
van maandag 3 april tot en 
met maandag 17 april 2017

Paasvakantie
van maandag 3 april tot en met 
maandag 17 april 2017

Feestdag Paasmaandag
maandag 17 april 2017

Feestdag Dag van de Arbeid    
maandag 1 mei 2017

Feestdag Dag van de Arbeid    
maandag 1 mei 2017

Feestdag Dag van de Arbeid    
maandag 1 mei 2017

Schoolbussen rijden voor 
BKLO-leerlingen

Evaluatiedag
vrijdag 19 mei 2017

O.H. Hemelvaart
van donderdag 25 mei tot en 
met vrijdag 26 mei 2017

O.H. Hemelvaart
van donderdag 25 mei tot en 
met vrijdag 26 mei 2017

Feestdag O.H. Hemelvaart:   
donderdag 25 mei 2017
Vervangende feestdag 
Nieuwjaar:  
vrijdag 26 mei 2017

Pedagogische studiedag                          
woensdag 31 mei 2017

Schoolbussen rijden voor 
BuSO-leerlingen

 

Feestdag Pinkstermaandag
maandag 5 juni 2017

Feestdag Pinkstermaandag
maandag 5 juni 2017

Feestdag Pinkstermaandag
maandag 5 juni 2017

Schooljaar eindigt 
vrijdag 30 juni 2017

Schooljaar eindigt 
vrijdag 30 juni 2017

  
  Oudercontacten:
 
  Do. 13/6/17: individueel - evaluatie
  Ma. 26/6/17: overgangers BLO-BuSO

  
  Oudercontacten:
 
  Di. 20/06/17 en di. 27/6/17
  Ma. 26/6/17: overgangers BLO-BuSO

BKO-BLO Oosterlo BuSO Sint-Mariadal

Zomerfeest: zondag 18 juni 2017 

Op zondag 18 juni vindt het zomerfeest van MPI Oosterlo en scholen plaats. Traditiegetrouw 
zorgen we samen met de scholen weer voor een dag vol plezier en vertier. Ook de barbecue 
mag dit jaar niet ontbreken. De leerlingen van de scholen zijn alvast aan de slag gegaan met 
het nieuwe thema namelijk de 4 elementen: water, vuur, lucht en aarde. Alle details vind je 
op de uitnodigingen die in de loop van mei verdeeld zullen worden. Noteer alvast de datum 
in jouw agenda! Tot dan.

V.U.: Nicole Knops - Eindhoutseweg 25 - 2440 Geel


