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Lieve lezer,

We laten de sneeuw en koude dagen stilaan achter ons. We horen de vogels fluiten, de 
natuur kleurt groen. Her en der zien we geknutselde kuikens en paaseieren opduiken. 
De paasvakantie staat voor de deur. Dat betekent dat het weer tijd is om terug te 
blikken op de afgelopen drie maanden en al even vooruit te kijken naar de zomer. We 
nodigen jullie dan ook van harte uit voor het zomerfeest op zondag 17 juni. Naast de 
klassiekers zoals de barbecue voorzien we dit jaar ook enkele nieuwigheden.

De voorbije maanden waren er weer heel wat leuke activiteiten zoals bijvoorbeeld het 
tekenproject, het sportproject en een gezellig ontmoetingsmoment van onze begeleid 
werkers. Er werd volop gesport, geknutseld, gespeeld en gedanst. Maar we werden 
ook geconfronteerd met verdriet. We moesten afscheid nemen van twee van onze 
cliënten, Jade en Rosa. Ze zullen voor altijd in ons hart blijven verder leven.

Er werd ook ijverig verder gewerkt aan een aantal grote projecten zoals pilootproject zorg, de reorganisatie van onze 
basale werking, de verdere uitwerking van de persoonsvolgende financiering en de voorbereiding van het campusplan. 
Projecten die ook de komende maanden nog op de agenda staan. Je merkt het, onze organisatie blijft in beweging.

We wensen jou en je familie heel fijne paasdagen!

Nicole Knops
Algemeen Directeur

Voorwoord: In beweging
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Lente in Ateljee Hagelbos

Schommelplezier

Maandag 5 maart werd de nieuwe schommel aan Ateljee 
Hagelbos feestelijk ingehuldigd in het bijzijn van de 
leerlingen jeugd- en gehandicaptenzorg van Sint Maria 
Geel. Dankzij hun actie ‘Het Warmste Café’ de voorbije 
twee jaar tijdens De Warmste Week, waar ook steeds 
cliënten van het Ateljee bij betrokken werden, kon de 
schommel aangekocht worden. En ja hoor, de schommel 
is een groot succes. Enkelen testen hem al meteen uit. 
Vanaf nu is er dus ook heel wat schommelplezier aan 
Ateljee Hagelbos en dat met zicht op de dieren van ons 
buitenatelier.

Daar is de lente … daar is de lentefuif 

Ieder jaar vindt er een lentefuif plaats voor cliënten van een aantal voorzieningen uit de Zuiderkempen. Elk jaar 
zorgt een andere voorziening voor de organisatie. Dit jaar waren wij, MPI Oosterlo vzw, aan de beurt. Een kleine 
groep zette zich rond tafel en al gauw hadden we een fijn concept. 

De cliënten van Ateljee Hagelbos knutselden de versiering, leerlingen van het vijfde jaar jeugd - en gehandicaptenzorg 
van Sint Maria Geel kwamen hen een handje helpen. Het was een fijne middag voor de cliënten en een leerrijke 
ervaring voor de leerlingen. Met prachtige werkjes als resultaat!

Woensdag 7 maart was het dan zo ver. De kelen werden gesmeerd, de dansbenen getraind. Kortom alles wat we nodig 
hadden voor een fijn feest, vol zang, dans en enthousiasme was aanwezig. 500 enthousiaste dames en heren maakten 
er een gezellige namiddag en avond van. In de namiddag kregen we de dagcentra over de (dans)vloer en ’s avonds 
waren de huizen aan de beurt.

Voor de fuif trokken we naar zaal Elsum in Geel. De bakker zorgde voor koffiekoeken als tussendoortje. De meisjes en 
jongens van de Chiro van Klein Vorst voorzagen ons van drank en propere glazen. En vrijwilligers van Spie brachten 
iedereen de juiste koffiekoek en zorgden dat alles weer afgeruimd en proper werd. Er waren zelfs een aantal vrijwilligers 
die zich aan een dansje waagden met één van de cliënten. Sommige vrijwilligers waren zo enthousiast dat ze nog 
langer bleven en ook de avondshift voor hun rekening namen. Voor de vrolijke noot zorgde Gary Gielen. Met zijn piano 
en forse stem loodste hij ons van het Schlagerfestival naar Tomorrowland en van Rock Werchter naar ‘10 om te zien’. 
Het publiek hing aan zijn lippen. Bijna elk lied dat gevraagd werd, klonk wat later uit de boxen en werd uit volle borst 
meegezongen. De bijpassende choreografieën mochten uiteraard ook niet ontbreken.

Een geslaagde editie. Het aftellen naar de volgende lentefuif is alvast begonnen.
Janina Maes

Diensthoofd Dienst Activiteiten
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Afscheid van Jade Hanssens 

Zondag 21 januari stond de wereld even stil … 

Jade, ons 9-jarig vlinderprinsesje, verloor de strijd in een ongelijk gevecht.
Haar strijd was zwaar, maar Jade was moedig, ze vocht als een kleine leeuwin.
Op momenten dat artsen geen hoop meer gaven, krabbelde ze weer overeind,
zette ze kleine stapjes vooruit, kon ze weer net iets meer dan de dag voordien. 

We mochten haar niet zo lang kennen, maar ze maakte een grote indruk op ons,
net als haar ouders. Het was een meid met een sterk karakter, met een ongelooflijke 
wilskracht. Een meisje dat wist wat ze wilde, een doorzettertje, dat op alle mogelijke 
manieren werd verzorgd, gesteund en bejubeld door haar ouders.

We gaan zoveel van onze mooie meid missen … 
haar stevige armen rond onze nek, 
haar stiekeme lachje,
haar fronsende blik,
haar hoofdje op onze schouder.

Het afscheid kwam heel erg onverwacht. Er was geen tijd om ‘dag’ te zeggen,
geen tijd voor een laatste knuffel, geen tijd voor een laatste zoen.
Het voelt raar nu zonder Jade. We missen haar, zouden nog zoveel willen zeggen.

Maar, net als haar mama en papa, herinneren we heel veel fijne Jade-momentjes.
Samen zoeken we naar woorden om het gemis een plaatsje te geven, en ze blijft 
voor altijd dicht bij ons. In gedachten zal ze steeds bij ons zijn en in elke vlinder die 
ons pad kruist, zullen we die deugnieten-oogjes zien, de warme Jade-knuffel voelen 
en weten ‘onze mooie Jade-dame brengt kleur in onze wereld die nu zo donker lijkt’.

Begeleiding De Luwte

Jade, 

Als een rupsje geboren, 

om als vlinder verder te gaan …

Als een leeuw gevochten, 

om sterk in het leven te staan …

Als een schat was jij voor ons allemaal,

dankbaar voor jouw bestaan …

Als een vlinder weggevlogen, 

om naar de hemel te gaan ...

Als een ster aan de hemel,

zal jij voortbestaan …
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Afscheid van Rosa Van Bylen

Lieve Rosa,

Rosa woonde een hele tijd bij ons in Tongerlo. Je kwam er ‘op vakanse’ zei 
je zelf. Tongerlo werd al vlug een thuis voor je. Met je eigen grote kamer, 
jouw plaats aan de kop van de tafel en een kast vol kleren… Jij, Rosa, met 
je eigen persoonlijkheid, leefde je leven samen met de andere bewoners. 

Je ging werken in Ateljee Hagelbos, bij Elly en Jan. Dat deed je graag. 
Pas twee jaar geleden besliste je zelf om met pensioen te gaan. ‘Ikke 
pensioen, nemieje werken,’ zei je tevreden en fier. Vanaf toen genoot je 
van een rustiger leven, op je eigen tempo. 

Iedereen die minstens even groot was als jij, noemde je steevast “klaane”. 
Je had ook altijd gelijk. Niemand die daar iets mee inzat, want jij was het 
moederke des huizes, die het hart van iedereen gestolen had.

Rosa, jij hebt ons al die jaren veel geleerd. Jij hebt ons levenswijsheid 
bijgebracht want jij was zo speciaal. Zo leerde jij ons om:

• Met eerlijkheid terug te kijken naar vroeger en naar de familie
Bladerend in je fotoboeken vertelde je over vroeger. Je sprak over ‘ons moeke’ 
en ‘samen koeien melken’. Je kon met veel liefde vertellen over je familie en 
over vroeger.

• Te genieten van het leven
Uitslapen, een lekker badje, dansen, zingen, lekker eten, hosties en spekjes 
snoepen, anderen trakteren met sjoekes of taart. Allemaal kleine dingen die 
jouw leven zo gelukkig maakte. 
Je verjaardag. De belangrijkste dag van het jaar, hij kon niet vlug genoeg komen. 
Een groot feest en iedereen mocht komen. “Ikke trakteren, alleman komen,” 
zei je trots en fier. Je was nog maar pas verjaard en je was al plannen aan het 
maken om ‘binnenkort’ weer te verjaren. Je kroon zat steeds in je handtas, je 
wist maar nooit dat 29 juni dit jaar wel eens vroeger zou vallen … 
Jij kon genieten van het leven, Rosa.

• Sterk te zijn en niet op te geven
Je kwam ons helpen als je zag dat er ons iets niet lukte. “Gaaget suske? Wacht, 
kom es hie...“ zei je dan en nam het over. Voor jezelf was je streng, je deed en 
kon alles zelf. Wanneer het moeilijk was, zei je wel eens: “Smerrige bullen” en 
dan bleef je doorgaan tot het wel lukte. 

• Laat zien dat je iemand graag ziet
Beide duimen in de lucht en een brede glimlach, om te tonen dat alles super 
was. “Ikke danke!” Hoe dikwijls heb je deze twee worden niet uitgesproken, ze 
waren zo belangrijk voor jou.
En niet te vergeten, al die knuffels, ze waren zo oprecht en welgemeend. Ene 
als we toekwamen, ene als we vertrokken en tussendoor ook nog wel enkele. 

“Klaane”, lieve Rosa,
Danke om bij ons in de groep te zijn geweest en al deze mooie momenten met ons 
te delen.

Begeleiding Huis Tongerlo
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Ontmoetingsmoment
Begeleid Werken Zuiderkempen 

Afgelopen vrijdag was er voor de begeleid werkers 
en coaches van de Zuiderkempen een ontmoetingsdag.
Hierbij konden we elkaar dus ontmoeten met een brede lach.
Uiteindelijk waren er een 28-tal personen.
Die hebben de jobcoaches met een mooie fotokader kunnen belonen.

Maar eerst kwamen we dus bijeen.
Hoe het ging lopen, wist geen één.
Alleen dat we lekker gingen eten.
Als je zelf mee mocht helpen, kan je dat zeker weten.
Hiervoor wil ik de jobcoaches nog eens danken.
Want als ik kan helpen met koken, kan ik wel van vreugde janken.

Uiteindelijk hielp ik met het snijden van de groenten, 
die hulp kwam goed van pas.
Nadien deed ik ook nog de afwas.
Bedie hielp ik ook nog met het maken van lekkere cake.
Nu ik weet hoe zij het doet, ga ik hem ook zo eens maken in de week.
Na de voorbereidingen,
waren het de andere begeleid werkers die we ontvingen.
En zo konden sommigen weer een praatje met elkaar slaan.
Of met een lekker fris drankje aan de kant staan.
Ook konden we één voor één leuk op de foto gaan.
Nadien was het tijd voor het eten.
De spaghetti gemaakt door Bedie, zullen we niet snel meer vergeten.

Daarna kregen we een filmpje rond begeleid werken te zien.
Jobcoaches goed in elkaar gestoken, dat verdient een tien.
Later deden we een vragenronde rond het thema “Jezelf zijn”.
Met het liedje “Zijn” van Gers Pardoel gaven de jobcoaches 
alvast het startsein!
Dit verliep bloedserieus en zonder al te veel gein.
Antwoorden op de vragen met kaartjes groen en rood.
Tijdens deze vragen gaf je werkelijk jezelf bloot.
Al moet dit niet voor iedereen evident zijn geweest.
De antwoorden van deze personen bewonder ik het meest.

Want we hebben elk onze grenzen weer verlegd!
Iedereen verdient respect op zijn eigen manier gezegd!
Zo, de moeilijke vragen zullen we maar snel vergeten.
Die avond werd er ook nog dessert gegeten.

Lekkere mini cakes met daarbij een bol ijs!
Dat het een topavond was, het gedicht ervan is een bewijs.
Verder kregen we een leuk cadeau mee naar huis.
De fotokader met eigen foto en het refrein van het liedje “zijn” 
kreeg alvast een mooi plekje thuis.
Lieve Susy, Sien, Raf en Bedie voor jullie nog een klein “cadeau’ken”
Namelijk de woorden: “Jullie hebben de ontmoetingsavond toch maar 
weer ferm in elkaar gestoken.”

Eind januari vond het ‘Gezellig Ontmoetingsmoment’ van onze dienst Begeleid Werken Zuiderkempen plaats in Ateljee 
Hagelbos. Het thema van deze editie: ‘Hoe zie ik mezelf?’ In de voormiddag werd er geknutseld met een aantal begeleid 
werkers. Ze maakten een kader met zowel innerlijke als uiterlijke kenmerken van zichzelf. ’s Avonds voegden de andere 
begeleid werkers zich bij het gezelschap en smulden ze samen van Bedie’s overheerlijke spaghetti. Het thema werd 
verder besproken. Het werd voor iedereen een geslaagde dag. Kim Peetermans, één van onze begeleid werksters, vatte 
deze dag zelfs samen in een mooi gedicht:
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Basale werking vernieuwd 

Evoluties in zorg en onderwijs hebben echter gevolgen 
op de cliënten/leerlingen die door ons begeleid worden. 
Heel wat onder hen hebben meer en meer individuele 
begeleiding nodig en dit vanuit soms totaal verschillende 
problemen. Onder invloed van deze evoluties groeide de 
situatie dat groepen zeer verscheiden zijn samengesteld 
en teams daardoor moeilijk een duidelijke werking 
kunnen uitbouwen die op alle cliënten afgestemd is. 
Hetzelfde voor de klassituaties die met GIW verbonden 
zijn. Eén van de belangrijke gegevenheden is dat kinderen 
en jongeren met een meervoudige problematiek een 
ander leefklimaat nodig hebben dan kinderen en jongeren 
met een emotionele problematiek. Vanuit dit gegeven 
willen we veranderingen realiseren zodat leefklimaat en 
omstandigheden in onze geïntegreerde werkingen aan de 
verschillende noden van de twee groepen een aangepast 
antwoord kunnen geven.  

Om hieraan tegemoet te komen, werd een proces 
opgestart met als doel: een duidelijke, gedragen en 
ondersteunende visie, een intensieve samenwerking met 
gezinnen, sterke, gespecialiseerde teams, afgestemd op 
de cliëntenprofielen, verregaande samenwerking tussen 
onderwijs en zorg en een infrastructuur die de werking 
voldoende kan ondersteunen. 

De pedagogen werken een samenhangend, 
ondersteunend kader uit voor de twee kinderprofielen. 
Hierbij wordt veel belang gehecht aan het bieden van 
perspectieven in de ondersteuning van kinderen en 
jongeren met complexe problemen. Perspectieven 
die gezinnen en begeleiders kunnen dragen in hun 
volgehouden ondersteuningsinspanningen. 

De grote referentiekaders die voor de ganse organisatie 
gelden, worden voor deze groepen extra benadrukt en 
vertaald in concrete lijnen:

Rechten van de mens met een beperking en kwaliteit van 
leven vanuit volgende principes:
• Volwaardig burgerschap: mensen ondersteunen zodat 

ze zelf beslissingen kunnen nemen en volwaardig 
kunnen deelnemen aan de samenleving.

• Herhaaldelijk proces van evalueren of we ons op de 
juiste vraag richten.

• Vermaatschappelijking van de zorg: ondersteuning 
vanuit een zinvolle plek in de samenleving.

• Gedeelde zorg en ondersteuning: ondersteunen 
vertrekkende vanuit eigenaarschap van de gezinnen. 

Centraal staat het belang van het voorspelbare leven: 
in tijd, ruimte, basisbehoeften en ervaringen. Het is 
de begeleider die telkens opnieuw voorspelbaarheid 
binnenbrengt rekening houdend met de signalen 
die het kind geeft, met zijn of haar basisbehoeften. 
‘Voorspelbaarheid als mantra’. De begeleider zorgt voor 
het emotioneel comfort en reguleert. Door rekening te 
houden met de gevoeligheden van een kind via rituelen 
schept de begeleider de voorwaarden opdat een kind zich 
aan hem kan hechten. 

Vanuit deze algemene kaders werken we nu aan de 
vertaalde visie en aangepaste therapeutische leefklimaten.  
Met de ouders worden de concrete voorstellen tijdig 
opgenomen en besproken. Het is belangrijk dat ieder het 
proces kan doorlopen, samen met zijn of haar kind en het 
team. 

In september 2018 moet dit alles uitmonden in een 
vernieuwde, frisse en kwaliteitsvolle start waarbij ook 
infrastructuurmaatregelen en randvoorwaarden worden 
uitgewerkt. In de zomereditie van onze Family News 
beschrijven we de concrete uitwerking.

An Bellemans
Directeur Zorg

Jaarverslag 2017

In 2017 trokken we met een valies vol dromen naar Assisi. Uiteraard niet 
letterlijk maar figuurlijk. Benieuwd hoe deze reis verlopen is? Je leest er alles 
over in ons jaarverslag 2017. 

Je vindt het jaarverslag op onze website onder 
‘Wie zijn wij – Publicaties – Jaarverslag’.

Geïntegreerd werken (GIW), verregaande samenwerkingsvormen tussen onderwijs en zorg, zijn in MPI Oosterlo 
reeds lang een traditie. 
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Speelplein Speelfijn
De krokusvakantie zit er al weer op, 
het speelplein was helemaal top!
Valentijn viel in het midden van de week, 
dat vroeg natuurlijk om koekjes en cake.
De clown vond met carnaval zijn kleren niet meer, 
maar we zochten en vonden ze weer.
Allemaal verkleden was zeer fijn 
met daarna een heuse circusshow op het plein. 

Er staan nu al 6 animatoren klaar om te spelen, 
dus tijdens de paasvakantie moet niemand zich vervelen. 
Sssssstt, de animatoren keken al even in de map. 
En weet je? Safaripark De Beekse Bergen staat op het 
programma voor de uitstap!

We laten jullie zeker weten hoe het was, 
vele groetjes van het speelplein en het SAS.

Sarah Van de Heyning
Medewerkster Speelplein en SAS

Persoonsvolgende Financiering
Nieuwe IDO’s voor meerderjarigen
Bij het begin van elke begeleiding of ondersteuning komt 
MPI Oosterlo met de gebruiker en zijn familie overeen 
wat de begeleiding inhoudt, wat de kostprijs ervan is, 
welke afspraken er worden gemaakt, wat de rechten en 
plichten zijn van elke partij enzovoort. Dit noemen we de 
dienstverleningsovereenkomst of afgekort de IDO.
Naar aanleiding van de overgang naar een 
persoonsvolgende financiering (PVF) heeft de overheid 
bepaald dat ook elke meerderjarige cliënt die begeleid 
werd vόόr 31 december 2016 een nieuwe overeenkomst 
met de vergunde zorgaanbieder moet sluiten, en dit 
tegen 31 maart 2018.  

Sommigen zullen zich afvragen waarom dit nu eigenlijk 
moet? De overheid heeft immers ook bepaald dat deze 
gebruikers de garantie krijgen dat de begeleiding of 
ondersteuning die ze kregen gewoon verdergezet zou 
worden.  
Toch is het nodig om in de IDO ook het puntenbudget 
op te nemen dat de gebruiker toegekend kreeg vanaf 1 
januari 2017. Op die datum werd het budget van MPI 
Oosterlo door de overheid verdeeld over alle op dat 
moment aanwezige gebruikers. Ook is het goed dat 
in de IDO wordt opgenomen welke ondersteuning er 
geboden wordt en wat de frequentie van het zorggebruik 
is, want daar is het persoonsgebonden puntenbudget 
aan gekoppeld. Dit budget wordt dan als waarde van de 

voucher doorgegeven aan het Vlaams Agentschap voor 
Personen met een Handicap (VAPH).  

Een nieuw model van IDO was ook een goed moment 
om alles nog eens na te kijken en te zorgen dat elke 
overeenkomst up-to-date is. Sommige meerderjarigen 
worden immers al vele jaren bij ons ondersteund. Zo 
wordt alles nog eens nagekeken.

Waarom nu pas en niet bij de invoering van de 
persoonsvolgende financiering op 1 januari 2017? Omdat 
er om allerlei redenen nog een herberekening diende te 
gebeuren van de individuele budgetten en de definitieve 
berekening van het VAPH pas in het begin van 2018 klaar 
was.    

MPI Oosterlo heeft er samen met de gebruikersraad voor 
gekozen om gebruik te maken van de overgangsmaatregel 
over het aanrekenen van woon- en leefkosten. We 
kunnen nog enige tijd verderwerken met het systeem van 
de wettelijke eigen financiële bijdrage. Toch zullen we, ten 
laatste vanaf 1 januari 2021, moeten overstappen op de 
aanrekening van de werkelijke kosten die het dagelijks 
leven en wonen in Oosterlo met zich meebrengen. We 
houden u verder op de hoogte.  

Patrick De Meulemeester
Directeur Bedrijfsvoering
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Pilootproject Zorg
Levensloopbestendig wonen

Programma:
• 98 zorgflats met 1 slaapkamer, 18 individuele aan 

elkaar geschakelde woningen en 52 plaatsen in 6 
groepswoningen

• Wanneer een bewoner zorgbehoevend wordt, komt 
de zorg naar hem toe. De flat of de woning krijgt dan 
een RVT-zorglabel zoals in een woonzorgcentrum. 
De groepswoningen zijn er sowieso voor wie 
zorgbehoevend is.

• gemeenschapscentrum met publieke voorzieningen:
- 2 dagverzorgingscentra 

• een dagverzorgingscentrum voor ouderen
• een dagverzorgingscentrum voor mensen met 

jongdementie 
- kinderopvang of crèche
- een lokaal dienstencentrum

• 30 plaatsen voor MPI Oosterlo in 4 leefgroepen 
van 7 of 8, voor ouderwordende cliënten met een 
verstandelijke beperking, of ouderdomsproblematiek

• MPI Oosterlo bekommert zich verder om 
zelfstandig wonende NAH-cliënten, cliënten met 
Niet-Aangeboren Hersenletsel, in de geschakelde 
woningen.

In de loop van de voorbije jaren informeerden we reeds verschillende keren over Pilootproject Zorg. Het was vaak 
een moeilijk traject, maar na 5 jaar kunnen we de eindfase ingaan. We stellen graag het project nog eens voor en 
houden je verder op de hoogte van de stand van zaken.

Wat is Pilootproject Zorg?
Pilootproject zorg werd 5 jaar geleden geselecteerd 
door Vlaams minister Jo Vandeurzen en de Vlaamse 
bouwmeesters als één van de vijf pilootprojecten die 
zorg opnieuw een vanzelfsprekende plaats moeten 
geven in de stedelijke ruimte. Op nog geen 400 meter 
van het stadscentrum van Geel zal een innovatieve 
woonomgeving voor ouderen gebouwd worden. 
Hiervoor slaan Astor vzw en MPI Oosterlo de handen 
in elkaar. Streefdoel zijn betaalbare woningen waarbij 
verschillende vormen van zorg geïntegreerd worden. 
Pilootproject Zorg is een vernieuwend project waar 
inclusie centraal staat. Senioren met en zonder beperking 
zullen hier samenleven. Het domein zal ook voorzien in 
een aantal publieke functies zodat ook bezoekers en 
inwoners van stad Geel hier terecht kunnen.

Levensloopbestendig wonen
Met dit project wordt er ingezet op levensloopbestendig 
wonen. De bewoners krijgen de garantie dat ze los 
van hun zorgbehoefte, nu en in de toekomst, kunnen 
blijven wonen in hun eigen woongelegenheid, volgens 
eigen ritme en gewoonten. De bewoner bepaalt zelf 
wat hij wil en wat hij nodig heeft. Zo heeft hij zijn leven 
zelf in handen en wordt er vraaggestuurd gewerkt. 
Een bewoner kan een beroep doen op zijn netwerk 
van familie en vrienden, poetshulp inschakelen, 
zorgondersteuning vragen, enzovoort. Betaalbare zorg 
voor de bewoners staat centraal. Hierbij willen we 
samen inzetten op het gemeenschapsleven, zelfzorg, 
mantelzorg en vrijwilligerswerk.

Stand van zaken
De bouw van onze woning op de site in Geel loopt 
momenteel een kleine vertraging op. Een eerste 
archeologische screening wees uit dat er een 
middeleeuwse waterput op het domein aanwezig 
is. Die waterput ligt net op de plaats waar we onze 
nieuwbouw willen zetten. Er volgen archeologische 
opgravingen. Een groot deel van ons perceel wordt 
in april tot minstens 70 cm afgegraven. De grond 
wordt ter plaatse onderzocht. De vondsten worden 
wetenschappelijk onderzocht in externe laboratoria 
(datering, samenstelling van de vondsten en resten, …). De onderzoekskosten zijn ten laste van de bouwheer, van MPI 
Oosterlo dus, wat ook een serieuze financiële impact heeft. Als alles volgens plan verloopt, starten in mei de eigenlijke 
bouwwerken. De opening van het gebouw wordt voorzien in september 2019. We houden jullie zeker op de hoogte 
van de verdere ontwikkelingen.
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BuitenMaten wint Dorpskracht

Op zondag 25 februari mocht het Oosterloos 
partnerschap BuitenMaten de eerste prijs ontvangen 
in de wedstrijd Dorpskracht. Deze wedstrijd werd 
georganiseerd door de Vlaamse Landmaatschappij 
(VLM) in opdracht van minister Joke Schauvliege 
om de leefbaarheid van het dorp en duurzame 
dorpsontwikkeling te stimuleren. De jury had lof 
voor de manier waarop de twaalf organisaties van 
het partnerschap BuitenMaten op een duurzame 
en geïntegreerde manier samenwerken om de 
leefbaarheid van Oosterlo te verhogen.

Het was een hele eer voor de partners van BuitenMaten 
om deze prijs in ontvangst te nemen. De feestelijke 
prijsuitreiking vond plaats in de Sint-Lucia kerk in 
Oosterlo in het bijzijn van heel wat vertegenwoordigers 
van het verenigingsleven van Oosterlo, burgemeester 
en schepenen van de Stad Geel en genodigden van de 
Vlaamse Landmaatschappij. De Betties, het inclusieve 
koor van Huis Perrekes zorgde samen met ons eigen 
huiskoor Gelijkgestemd voor een hartverwarmende 
ontvangst. Op een koude februarizondag deed dat 
extra deugd. 

“De manier waarop Oosterlo inwoners met een beperking en personen met dementie nauw 
betrekt bij de dorpsgemeenschap, is hartverwarmend. Het partnerschap BuitenMaten is 
een verdiende winnaar en wordt dan ook als voorbeeldpraktijk naar de Europese wedstrijd 
doorgestuurd,” aldus minister Schauvliege. 

Na de officiële prijsuitreiking trok het voltallige 
gezelschap naar ontmoetingscentrum Bonten Hannen. 
De genodigden werden getrakteerd op heerlijke 
biologische hapjes, biologische vruchtensappen en 
speltbier. Een vijftal cliënten van Ateljee Hagelbos 
hielpen bij het opdienen. Het verheugde hen ook dat 
ze Guy konden helpen met zijn draaiorgel. Het werd 
een gezellig samenzijn om een prachtige dag af te 
sluiten. En als kers op de taart was ook PlattelandsTv 
aanwezig die een heel mooie reportage maakte 
van Oosterlo. Deze reportage is te bekijken op het 
Youtube-kanaal van de Vlaamse Landmaatschappij: 
https://youtu.be/ZP7lkHHKnCs

Dana Keustermans
Communicatieverantwoordelijke

1.

2.

3.

Foto 1: Dirk De Schutter nam de prijs, als vertegenwoordiger 
van BuitenMaten, in ontvangst en sprak een mooi 
dankwoord uit.

Foto 2: De Betties en Gelijkgestemd zorgden voor een 
hartverwarmende ontvangst en maakten meteen de 
kracht van BuitenMaten en Oosterlo duidelijk.  
Inclusie ten top.

Foto 3: Patrick wijst de filmploeg van PlattelandsTv de weg in 
zijn woning en naar Ateljee Hagelbos.
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Campusplan
Een klavertje vier

Sporten 
bij Nike

Elke maand gaan we samen 
met een groepje jongeren 
sporten bij Nike. Door deze 
leuke samenwerking kunnen we 
iedere maand een andere sport 
aanbieden. De jongeren krijgen 
van werknemers van Nike een 
initiatie in de sport die zij goed 
beheersen. Zo stond er al atletiek, 
rope skipping, omnisport en 
badminton op het programma. 

De badmintonactiviteit ging 
door in de vernieuwde sporthal 
van Nike. Als eerste de sporthal 
gebruiken … wat een eer! Na een 
korte rondleiding, genoten we 
van badminton en van een lekker 
tussendoortje. Dankjewel Nike!

Benjamin Tas
Medewerker Dienst Activiteiten-SAS

Een klavertje vier brengt geluk, zeggen ze. Maar er zijn meer redenen 
waarom we deze titel aan het campusplan voor zorg en onderwijs in de 
toekomst geven.

Wie MPI Oosterlo bezoekt, merkt het: onze gebouwen aan de Eindhoutseweg 
25 zijn dringend aan vernieuwing toe. Ze lukken er niet zo goed meer in om 
al onze evoluties te volgen en onze dynamiek een plaats te geven. Vorig jaar 
werkten we aan onze toekomstvisie voor onderwijs en zorg aan kinderen en 
jongeren met een beperking, al dan niet met bijkomende problemen. Dit 
jaar vertalen we deze visie naar bouwplannen. De ganse campus wordt in 
deze vertaling meegenomen. Het wordt wel een proces van enkele jaren. 
Rome werd niet in één dag gebouwd, voor MPI Oosterlo is dit niet anders. 
Ondertussen proberen we de huidige situatie zo goed als mogelijk af te 
stemmen op de dagelijkse noden. 

In onze visie ontwikkelden we het idee van een klavertje vier. We bouwen de 
campus op rond vier functies: 
• ondersteuning en onderwijs aan kinderen en jongeren met uiteenlopende 

noden in gemeenschappelijke omgevingen,
• onderwijs en ondersteuning die plaatsvinden in gescheiden leer- en 

leefomgevingen, 
• vormen van kortverblijf en hotelfuncties,
• en tenslotte onthaal en expertise. 

In verschillende groepen worden de toekomstige noden momenteel bekeken 
en vertaald naar infrastructuurvereisten. De bevindingen worden in een 
rapport opgenomen en dit rapport zal een eerste basis vormen om met de 
architecten in gesprek te gaan.

De nieuwe campus zal er moeten in lukken om op belangrijke evoluties 
in te spelen. Een campus in een inclusieve samenleving draagt zorg voor 
de contacten met de omgeving en de samenhang met tal van sectoren. 
Het gezin als belangrijkste samenwerkingspartner krijgt niet alleen vorm 
doorheen onze begeleidingen, maar ook in onze gebouwen. Op de campus 
van de toekomst worden intensieve trajecten gelopen die voorbereiden 
op een zo zelfstandig mogelijke toekomst. Vanuit verregaande beschutting 
moeten jongeren kunnen evolueren naar inzetten van eigen krachten en 
talenten. Veiligheid en volgen vanop afstand zullen in balans moeten worden 
gebracht. We blijven hierbij steeds gericht op de unieke vragen die kinderen 
stellen: voor sommigen zullen de verzorgende klimaten op de voorgrond 
treden, voor anderen zullen de uitdagende, ontwikkelingsgerichte klimaten 
het voortouw nemen. Maar steeds gaat het over kansen scheppen en de 
groeikansen die aanwezig zijn prikkelen.

Ten slotte willen we de campus ombouwen tot een samenhangend 
geheel met oog voor open ruimte. Kinderen en jongeren hebben nood 
aan recreatieruimtes. Door gebouwen efficiënt in te plannen willen we de 
beschikbare oppervlakte maximaal benutten als sport- en spelruimte. 

An Bellemans
Directeur Zorg



12 - Family News -  Pasen 2018

Ateljee Hagelbos stelde tentoon
Tijdens de maand maart kon je in Kasteel KaNeel 
enkele kunstwerken bewonderen van cliënten van 
ons activiteitencentrum Ateljee Hagelbos.

Toen de cliënten vernamen dat hun werken 
tentoongesteld gingen worden, reageerden ze 
heel enthousiast. Ze gingen meteen aan de slag. 
“Het is leuk om te schilderen. Ik heb ook nieuwe 
technieken aangeleerd”, vertelt Steven één van 
de cliënten van Ateljee Hagelbos. Vicky vindt het 
niet alleen fijn dat de werken getoond worden aan 
andere mensen, maar ze benadrukt ook dat de 
kunstwerken te koop zijn. Weten dat ze iemand blij 
maken met hun eigen kunstwerk maakt hen trots 
en geeft hen heel wat voldoening.

Een begeleidster van Ateljee Hagelbos, vertelt hoe 
de werken tot stand komen. “De werken worden 
gevoelsmatig opgebouwd waardoor ze een 
veelzijdig karakter en uitzicht krijgen. De cliënten 
worden nauw betrokken in het ganse proces zodat 
hun idee rond hun eigen creatie stilaan kan groeien. 
Er wordt ook met meerdere cliënten samen aan 
één kunstwerk gewerkt, ieder volgens zijn of haar 
capaciteiten en talenten. Dit levert niet alleen een 
prachtig werk op, maar stimuleert tegelijkertijd het 
sociaal contact.”

Op vrijdag 1 september 2017 startte dr. Bieke 
Van Hout als tweede huisarts. De komst van 
Huis Helena zorgde met 40 extra cliënten ook 
voor extra werk voor dr. Guy Demaeght. Daarom 
komt Bieke het team van artsen versterken. Zij is 
aanwezig bij MPI Oosterlo op dinsdagvoormiddag 
en donderdagnamiddag. Op die momenten 
doet zij consultaties samen met één van onze 
verpleegkundigen. 

Tweede huisarts: Dr. Bieke Van Hout
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Wintersportproject

Tekenproject met Thomas More

Ons tekenproject in samenwerking met Thomas More 
Hogeschool is weer gestart! Samen met striptekenaar Conz 
maken 12 tekenaars van BuSO Oosterlo en van Huis Helena 
dit jaar echte tekenfilmpjes! Ze ontwerpen hun eigen 
superheld alter ego en laten deze de gekste avonturen 
beleven. 

Op vrijdagavond 18 mei 2018 tonen ze hun werk in 
Cultuurcentrum de Werft tijdens de voorstelling van ‘De 
kleine parade’. Jullie komen toch ook?

Bert Claes
Medewerker Dienst Activiteiten - SAS

In samenwerking met Nike zijn we de afgelopen maanden met enkele jongeren gaan snowboarden. Drie keer reden we 
met een vol busje naar de skidôme in Rucphen. Met z’n allen heel enthousiast om ons beste beentje voor te zetten op 
de skipiste. Met vallen en opstaan probeerden we het snowboarden onder de knie te krijgen, en met succes. Eén ding 
kunnen we nu wel vaststellen: snowboarden is top!

Gijs Weyen
Stagiair Dienst Activiteiten - SAS
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Dienst Maatschappelijk Werk informeert

Tegemoetkoming voor voetverzorging
Bij de meeste mutualiteiten ontvang je een tegemoetkoming 
voor voetverzorging door een pedicure of podoloog. Heb je 
een erkende handicap, en dus een attest van de FOD Sociale 
Zekerheid of een erkenning door het Vlaams Agentschap 
voor Personen met een Handicap (VAPH), dan ontvang je 
bij sommige mutualiteiten een hogere tegemoetkoming of 
heb je recht op meer consultaties per kalenderjaar. Om de 
terugbetaling te bekomen, bezorg je de officiële voldane factuur 
of het terugbetalingsformulier aan jouw ziekenfonds. Ieder 
ziekenfonds hanteert andere voorwaarden. Om de voorwaarden 
van jouw ziekenfonds te kennen, kan je best contact opnemen 
met jouw ziekenfonds.

Het Magenta-project helpt bij 
zorg-werk-leven-balans
Graag stellen we ook het Magenta-project aan jullie voor. 
Magenta organiseert workshops voor ouders van een kind 
met een beperking of een chronische ziekte waarin gefocust 
wordt op de zorg-werk-leven-balans.

Een zorgenkind? Nooit gedacht dat het jou zou overkomen?
Je was bezig met werk, leuke momenten met je partner en 
kinderen, vrienden, je huis inrichten, hobby’s en de minder 
leuke klussen die je erbij moet nemen. Druk, druk, druk! En dan 
staat je wereld heel even stil. Je kindje heeft een ernstige ziekte/
handicap/beperking/stoornis. Misschien ben je de eerste die 
het opgemerkt heeft en heb je al een hele zoektocht achter de 
rug. Misschien kwam de boodschap voor jou als een complete 
verrassing en vraag je je nog af of het wel echt zo is.

En dan wordt het weer druk, druk, druk. Doktersbezoeken, 
intensief bezig zijn met behandelingen en medicatie, voeding 
aanpassen, je afstemmen op de ontwikkelingsmogelijkheden 
van je kind, ... Er is een duidelijke, verhoogde zorg voor het 
kind nodig. Tussendoor ook tijd maken voor een hele nieuwe 
papierwinkel: aanvragen verhoogde kinderbijslag, een 
dossier bij de mutualiteit indienen, terugbetalingen van de 
hospitalisatieverzekering aanvragen, …

Mensen vragen je: “Hoe hou je het vol?” Soms vraag je jezelf 
ook af of je het wel zult volhouden of zie je het niet meer zitten. 
Andere dagen sta je versteld van je eigen kracht.

Het Magenta-project is er voor ouders van kinderen met 
een handicap of chronische ziekte. De werk-leven-balans 
is al een moeilijke evenwichtsoefening voor gezinnen met 
gezonde kinderen. Een zorg-werk-leven-balans vinden is nog 
veel complexer. Magenta wil ouders en professionelen hierin 
ondersteunen met een uniek vormingsaanbod. 
Meer informatie is terug te vinden op www.magentaproject.be.

European Disability Card
Met de zomervakantie toch al in het vooruitzicht 
herinneren we jullie graag aan de European 
Disability Card (EDC). Met deze kaart wil men de 
toegang tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding 
voor personen met een handicap bevorderen. 
Heb je een attest van de Federale Overheidsdienst 
(FOD) Sociale Zekerheid of een erkenning door 
het Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap (VAPH) dan kan je deze kaart gratis 
aanvragen bij deze instanties. 

De organisaties die de EDC aanvaarden, 
maken de voordelen kenbaar via hun eigen 
communicatiekanalen zoals website en folders. 
Ze bepalen zelf welke voordelen ze toekennen 
op vertoon van deze kaart. Het kan gaan 
om kortingen, maar ook om audiogidsen, 
voorbehouden plaatsen, enz. Op de website 
www.eudisabilitycard.be vind je allerlei praktische 
informatie: welke organisaties aanvaarden de 
kaart, wie kan de kaart aanvragen, hoe kan je 
de kaart aanvragen, in welke landen is de kaart 
geldig, … Heb je toch nog vragen omtrent deze 
kaart, kan je uiteraard ook steeds terecht bij jouw 
maatschappelijk werker.

MOBIB-kaart
De gratis abonnementen bij De Lijn voor personen 
met een handicap worden geleidelijk aan 
vervangen door een MOBIB-kaart. 

Sommige personen met een handicap hebben 
recht op een gratis netabonnement van De Lijn. 
Tot 24 jaar krijgen ze een Buzzy Pass, vanaf 25 jaar 
een Omni-pas. Dat zijn kartonnen abonnementen. 
Die worden dit voorjaar vervangen door MOBIB-
kaarten. De overgangsperiode loopt tot 31 maart. 
Tot dan zullen de Lijncontroleurs geen boete 
uitschrijven als mensen met een handicap gratis 
reizen maar nog geen MOBIB-kaart kunnen tonen. 
Je werd per brief verwittigd dat je de kaart zou 
ontvangen. Je hoefde ze niet zelf aan te vragen, 
maar diende er wel 5 euro voor te betalen. Eens 
je dat gedaan hebt, krijg je de MOBIB-kaart 
thuisgestuurd.

Voor vragen over je abonnement kan je terecht op 
het infonummer van De Lijn 070 220 200 of bij je 
maatschappelijk werker.

(bron: Visie)
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BuSO Oosterlo

Nieuwe website

Sinds kort heeft BuSO Oosterlo een nieuwe 
website. Momenteel wordt de website nog verder 
uitgebouwd en de informatie aangevuld. Neem 
gerust al eens een kijkje op www.buso-oosterlo.be.

Ook op Facebook kan je BuSO Oosterlo 
vanaf nu volgen. Vanop de website kom je 
via het Facebookicoontje rechtstreeks op de 
Facebookpagina van BuSO Oosterlo. Je kan ook 
direct naar Facebook gaan en daar BuSO Oosterlo 
ingeven. Blijf op de hoogte en volg ons. Wij kijken 
alvast uit naar al jullie likes.

Thamara de Nijs
Directeur BuSO Oosterlo

Nationale Pyjamadag

Vrijdag 9 maart was het de derde editie van de Nationale Pyjamadag van Bednet. Ook BuSO Oosterlo deed mee uit 
solidariteit met zieke kinderen en jongeren. We maakten een promofilmpje om Baba Yega naar Oosterlo te krijgen. 
We vielen net buiten de prijzen voor ons filmpje, maar onze inzet werd beloond met een leuke sfeerfoto die getoond 
werd op Ketnet. 

Thamara de Nijs
Directeur BuSO Oosterlo

Bekijk het promofilmpje 
naar aanleiding van de 
oproep van Baba Yega op 
de Facebookpagina van 
BuSO Oosterlo.
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Kalender schooljaar 2017-2018

BKLO Oosterlo BuSO Oosterlo

Paasvakantie: van maandag 2 april tot en met 
zondag 15 april

Paasvakantie: van maandag 2 april tot en met 
zondag 15 april

Feestdag Paasmaandag: maandag 2 april

Facultatieve verlofdag: maandag 30 april Facultatieve verlofdag: maandag 30 april

Feestdag Dag van de Arbeid: dinsdag 1 mei Feestdag Dag van de Arbeid: dinsdag 1 mei Feestdag Dag van de Arbeid: dinsdag 1 mei

O.H. Hemelvaart: 
donderdag 10 mei en vrijdag 11 mei

O.H. Hemelvaart: 
donderdag 10 mei en vrijdag 11 mei

Feestdag O.H. Hemelvaart: donderdag 10 mei
Vervangende Feestdag (Nationale Feestdag):
vrijdag 11 mei

Feestdag Pinkstermaandag: maandag 21 mei Feestdag Pinkstermaandag: maandag 21 mei Feestdag Pinkstermaandag: maandag 21 mei

Schoolbussen rijden voor BKLO op 25 mei Evaluatiedag: vrijdag 25 mei

Pedagogische studiedag: woensdag 6 juni Schoolbussen rijden voor BuSO op 6 juni

Schooljaar eindigt op vrijdag 29 juni Schooljaar eindigt op vrijdag 29 juni

  
  Oudercontacten BuSO:
  dinsdag 19 juni
  maandag 25 juni: overgangers BLO - BuSO
  dinsdag 26 juni 

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

Zomerfeest: zondag 17 juni 2018
  
  Oudercontacten BKLO:
  donderdag 14 juni
  maandag 25 juni: overgangers BLO - BuSO
 

Er wordt momenteel nog ijverig gewerkt aan een 
vernieuwde formule van het zomerfeest. Uiteraard blijven 
de klassiekers: een heerlijke barbecue, de frituur voor 
de kleine honger, gezellig keuvelen op het terras van de 
Sangria-bar of in de grote tent, prachtige tentoonstellingen 
van BKLO en BuSO Oosterlo, leuke spelletjes op de 
speelplaats van BKLO Oosterlo en een gezellige bar in 
Ateljee Hagelbos. De kinderen kunnen zich ook weer naar 
hartenlust uitleven op het springkasteel.

Toch hebben we dit jaar ook heel wat nieuwe elementen. 
Zo kan je genieten van verschillende optredens op 
verschillende locaties, zowel op het domein als in de 
Sint-Lucia kerk. Koor Gelijkgestemd, Harmonie De 
Eendracht en de groepen Shy Guys en De Nootoplossing 
zijn alvast van de partij. Verder kan je ook kijken naar 
onze G-dansers en misschien zelf wel even een danspasje 
plaatsen. Wij zijn alvast heel enthousiast om er samen 
een fantastische dag van te maken! De uitnodiging met 
meer informatie volgt nog. Wees er zeker bij!

Zomerfeest
Noteer alvast zondag 17 juni in jullie agenda. 
Dan vindt naar goede gewoonte het zomerfeest van MPI Oosterlo en Scholen MPI Oosterlo plaats. 

Benieuwd naar de combinatie van onze twee thema’s voor 2018?

Recyclage en Muziek


