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Artistiek talent tijdens onze inclusieve speelweek (p.9). 
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Lieve lezer,

Met het jaareinde in zicht blikken we graag terug op de afgelopen maanden. Niet alleen 
de zorgsector en het onderwijs zijn voortdurend in beweging, ook in Oosterlo wordt er 
niet stilgezeten. De afgelopen maanden zagen we weer heel wat nieuwe initiatieven 
ontspruiten. Zo startten we onder meer vanaf 1 september in de zustervleugel van het 
klooster met de kamertraining, een module om jongvolwassenen voor te bereiden op 
het zelfstandig wonen. Met dit nieuwe zorgaanbod kreeg de zustervleugel alvast een 
mooie, nieuwe bestemming. Tegelijkertijd kreeg BuSO Oosterlo zijn onderwijsaanbod 
voor onderwijstype 3 erkend waardoor deze afdeling voor leerling-cliënten met ernstige 
emotionele en/of gedragsproblemen kan groeien en bloeien. Voor het eerst kennen we 
op de centrale campus van Oosterlo ook klaswerking voor secundaire leerlingen van 
OV1 type 9. Ook tal van nieuwe activiteiten werden geïntroduceerd en het startschot 
werd gegeven voor het project ‘Digitaal leren, ook ik kan dat’ in samenwerking met 
Scholen MPI Oosterlo. 

Naast vernieuwing blijven we ook inzetten op het ontwikkelen van talenten van cliënten en medewerkers. Het 
nieuwe schooljaar werd afgetrapt met een inspirerende voordracht van Bleri Lleshi, de Brusselse politiek-filosoof 
en jongerenwerker die hoop en geloof zaait voor een liefdevolle wereld. We konden opnieuw genieten van enkele 
mooie artistieke projecten zoals het kunstproject in samenwerking met vzw KunstBaan en de filmpjes van Huis Helena 
in samenwerking met Villa Basta. Vrijwilligers worden ook steeds belangrijker in het ontwikkelen van de talenten 
van onze cliënten. Zij zorgen vaak voor extra mogelijkheden tijdens sportieve activiteiten of andere vormen van 
vrijetijdsbesteding. Graag willen we hen oprecht bedanken voor hun inzet. Het is fijn om te zien hoe deze mensen zich 
met hart en ziel inzetten voor onze cliënten.

De dag van vandaag merken we echter ook heel duidelijk dat de kreet naar bijkomende GES+ plaatsen binnen de 
sector steeds luider wordt. We zijn dan ook zeer blij dat MPI Oosterlo vanaf 1 september een erkenning heeft voor 6 
GES+ plaatsen, vanaf 1 januari 2018 zelfs voor 8 plaatsen. Toch is dit binnen de zorgsector een druppel op een hete 
plaat. We zoeken dan ook naar partners in verschillende sectoren om aan de grote vraag tegemoet te kunnen komen. 
Een mooie start was alvast onze studiedag ‘Schijnwerper op GES: Huis Helena, een vuurtoren in de branding’. We 
hopen hiermee iets te kunnen betekenen binnen Vlaanderen en collega-voorzieningen te inspireren om samen op de 
kar te springen voor deze uitdagende doelgroep.

Met dit overzicht sluiten we 2017 af, maar ook in 2018 bouwen we verder aan de toekomst. We wensen u en uw 
familie alvast een prettige kerst en een gelukkig nieuwjaar. Veel leesplezier!

Nicole Knops
Algemeen Directeur

Vernieuwing, talenten en partnerschappen

Formule voor een gelukkig Nieuwjaar

   Vrij naar Peter Holvoet-Hanssen

Reis in uzelf, vang het licht van de volle maan met vier armen, zie de sterren als

zilveraaltjes in een goddelijke sigaar, streel op tijd de tijd,

maal ijs tot sneeuw, bepimpel wimpers als de vleugels van een vlinder,

spreek desnoods een avond af bij hoog water, vuur in staf, licht in grot,

ademnood: trek naar buiten, vang zeewind, de oorschelpen als vliegers,

spoor naar het laatste woud en zoek de wielewaal … 
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De kamertraining
Voorbereiding op zelfstandig wonen 

Op 1 september namen vijf dames hun intrek in de 
voormalige woning van de zusters. Deze accommodatie 
leende zich perfect voor dit project. Iedereen heeft 
zijn eigen studio met sanitair. Daarnaast zijn er nog de 
gemeenschappelijke ruimtes zoals een keuken, douche,  
badkamer en de living. Eind november nam de zesde 
cliënt zijn intrek in de kamertraining.

De kamertraining richt zich op jongeren die de mogelijk-
heid hebben om een training naar meer zelfstandigheid 
met kans op succes te doorlopen. Hiervoor is de 
motivatie van de jongere én zijn context een belangrijke 
voorwaarde. Er wordt met de jongere en zijn context 
samengezeten en een traject op maat uitgestippeld. Waar 
is hij klaar voor? Wat kan hij al? Wat loopt nog moeilijk? 
Welke ondersteuning is er nodig?

Twee trainers begeleiden de cliënten in het zelfstandig 
leren koken, in het beheren van een budget, het invullen 
van hun vrije tijd, zelfzorg en het uitvoeren van allerhande 
huishoudelijke taken. De jongere wordt steeds meer 
voorbereid op een situatie waarin de begeleider niet 
continu aanwezig is en op een doorgroei naar een vorm 
van beschermd wonen, terugkeer naar huis of zelfstandig 
wonen. Dit alles afhankelijk van de mogelijkheden en 
wensen van de jongvolwassene.

We hopen binnenkort ook de buddywerking van start te 
laten gaan. Dit zal in belangrijke mate bijdragen tot het 
zelf invullen van de vrije tijd en het uitbreiden van het 
netwerk van de cliënt. Een buddy is een vrijwilliger die 
samen met de cliënt activiteiten doet. Hij of zij vormt 
een aanspreekpunt als de jongere hier nood aan heeft. 
We streven hierbij naar de opbouw van een duurzame 
vertrouwensrelatie. De zoektocht naar de juiste vrijwilliger 
en de juiste match met de cliënt is niet evident. Maar we 
gaan de uitdaging aan en zijn ervan overtuigd dat dit zal 
lukken.

Ann Dilliën
Clustercoördinator

In de bestaande ondersteuningstrajecten van MPI Oosterlo 
vzw ontbrak nog de mogelijkheid om jongeren een intensieve 
vorm van kamertraining aan te bieden. We stelden vast 
dat jongvolwassenen, eenmaal aan de overgang naar een 
zelfstandige woonvorm, niet altijd geleerd hebben om de 
aangeleerde vaardigheden te vertalen naar een zelfstandig, 
individueel woontraject. Hierop willen we inzetten met het 
concept van de kamertraining. Er zijn 6 studio’s beschikbaar 
voor jongeren tussen 18 en 25 jaar.

In het trainingstraject naar meer 
zelfstandigheid begeleiden de trainers de 
cliënten ook bij alle huishoudelijke taken 
zoals bijvoorbeeld het wassen van kledij.
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Focus op GES+

Onze jarenlange inspanningen om onze werking voor 
cliënten met ernstige gedrags- en emotionele stoornissen 
(GES) zichtbaar en erkend te krijgen, hebben geloond. 
Vanaf 1 september kent het Vlaams Agentschap voor 
Personen met een Handicap (VAPH) ons een erkenning 
toe voor een GES-unit met 6 GES+ plaatsen. Hoewel we 
de werking al heel lang neerzetten, krijgen we er vanaf 
1 september officieel de erkenning voor, en dus ook de 
bijkomende financiële middelen die daarvoor door de 
overheid voorzien zijn.

Het gaat echter niet om een uitbreiding, maar om 
het opwaarderen van een gewone plaats naar een 
GES+ plaats. Dit betekent immers dat we niet meteen 
open plaatsen hebben. Jongeren zullen dus maar met 
mondjesmaat kunnen worden opgenomen afhankelijk van 
de te verwachten open plaatsen in Huis Helena (binnen 
het Multifunctioneel Centrum). Vanuit de sector wordt 
nog eens benadrukt dat MPI Oosterlo een eigen plaats 
inneemt in de zorg voor deze kwetsbare en complexe 

groep van jongeren. Helaas is de lijst van voorzieningen 
waar zij terechtkunnen niet lang. Het aantal wachtenden 
daarentegen is indrukwekkend. Dit gegeven sterkt ons ook 
in onze pogingen om partnerschappen te ontwikkelen, 
niet alleen in onze sector, maar ook in andere sectoren.

Op vraag van het Agentschap Jeugdhulp en op vraag van 
collega-voorzieningen in de provincie deed MPI Oosterlo 
een aanvraag bij het VAPH voor een extra uitbreiding met 
nog eens 2 GES+ plaatsen. Vanaf 1 januari genieten we 
dan een financiering voor in totaal 8 GES+ plaatsen.

In het najaar werkten we ijverig verder om te voorkomen 
dat MPI Oosterlo straks de enige ‘rots in de branding’ 
voor deze doelgroep is in de Kempen en omstreken. We 
organiseerden onder meer een studiedag voor collega-
voorzieningen (meer info vind je op pagina 5). 

Nicole Knops
Algemeen directeur

Langverwachte erkenning GES+ plaatsen.

Matthias, bewoner van Huis Helena, heeft het voorbije 
half jaar intensief meegedaan aan een project van vzw 
KunstBaan. Samen met twee andere kunstenaars met 
een beperking zijn ze gedurende 5 weken kunst gaan 
maken op de terreinen van betonfabriek De Bonte 
in Laakdal. Op 6 oktober werden hun kunstwerken 
feestelijk voorgesteld in bijzijn van familie en vrienden. 

Artistiek project in samenwerking met KunstBaan

Over KunstBaan
KunstBaan verbindt de bedrijfswereld en de 
sociale sector door kunst. Sinds 2016 maakt 
KunstBaan bedrijfskunst met volwassenen 
met een verstandelijke beperking. Via haar 
projecten opent KunstBaan voor hen een nieuwe 
wereld. Tegelijkertijd maakt het maatschappelijk 
verantwoord ondernemen tastbaar in bedrijven, 
en levendig onder collega’s. Meer informatie vind 
je op www.kunstbaan.be. 

Focus op GES+

Na 5 weken creatief aan de slag te gaan in betonfabriek 
De Bonte onthulden de kunstenaars hun werk.
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Studiedag Huis Helena, een vuurtoren in de branding

Focus op GES+

Vrijdag 13 oktober was het zo ver. Dan brak de langverwachte dag 
aan waarop we ons verhaal van Huis Helena en van onze GES+ 
werking konden delen met collega’s van andere voorzieningen. 

We deelden onze kennis en ervaringen. Zo bespraken we 
onder meer onze visie waarin uitdrukkelijk naar voor komt 
dat hoe moeilijk het ook is we de cliënt blijven ondersteunen. 
Verder werd het pedagogisch kader toegelicht en kwam ook de 
infrastructuur en de selectie van medewerkers ter sprake. Eén van 
de hoofdopvoeders getuigde over het leven zoals het is in Huis 
Helena en een medewerker van onze activiteitendienst lichtte het 
gevarieerde en gepersonaliseerde activiteitenaanbod toe.

Uiteraard was er ook een grote rol weggelegd voor onze cliënten. 
Weken op voorhand waren zij al bezig met de voorbereiding voor 
deze studiedag. Samen met Villa Basta maakten ze 4 filmpjes 
waarbij de bovenvermelde thema’s op een ludieke wijze aan bod 
kwamen. De filmpjes waren fantastisch en werden goed gesmaakt 
door het publiek. Als kers op de taart kwamen de cliënten ook de 
dag zelf filmen. Ze polsten naar de reacties van de deelnemers 
aan de hand van een hoed vol met vragen. En ja hoor, ook hier 
maakte Villa Basta een leuk filmpje van. 

En niet te vergeten. Tijdens de middagpauze verrasten de cliënten 
van Ateljee Hagelbos onze gasten met heerlijke, zelfgemaakte 
cupcakes. 

Kortom, een geslaagde dag. We hopen dat we onze collega’s 
hebben kunnen inspireren en dat we op deze manier een deur 
openen naar partnerschappen om samen rotsen in de branding 
te vormen voor deze boeiende groep van GES+ cliënten. De 
deelnemers waren alvast sterk onder de indruk van onze aanpak 
en van het enthousiasme van onze medewerkers.

Dana Keustermans
Communicatieverantwoordelijke

De cliënten filmden niet enkel het leven zoals het is in Huis 
Helena, maar ook op de studiedag werd er gedraaid.

De cliënten van Ateljee Hagelbos zorgden voor heerlijke, 
zelfgemaakte cupcakes.

De interesse binnen de zorgsector voor de 
aanpak van Huis Helena was groot. 
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Sportief talent 

Het Niké Community Impact Fund stimuleert sportief talent

Er staan 4 projecten op de planning: 
1. De wekelijkse tafeltennismomenten verder uitbouwen. 
2. Outdoor adventure organiseren tijdens de 

zomerperiode.
3. Zaalvoetbal en zaalhockey opstarten en verder 

uitbouwen.
4. Wintersporttraject uitstippelen en organiseren. 
Het wintersportproject trachten we begin 2018 te 
realiseren. De eerste 3 projecten zijn volop aan de gang. 
De activiteiten zijn één voor één een succes.  

Tafeltennis
Het nieuwe tafeltennismateriaal zorgde voor een enorme 
boost: een betere techniek en een grotere motivatie. 
Doordat dit materiaal onze cliënten in staat stelt 
motorisch fijner te spelen is de drang om bij te leren en 
beter te spelen heel erg gegroeid. Winnen is niet langer 
het belangrijkste. Ze willen ook van elkaar leren waardoor 
hun sociale vaardigheden verder ontwikkeld worden. En 
wist je dit al? De plaatselijke tafeltennisclub heeft het 
talent van één van onze cliënten ontdekt waardoor hij nu 
de kans krijgt om in het reguliere systeem mee te trainen.

Outdoor adventure
Afgelopen zomer trok onze Dienst Activiteiten 4 maal naar 
een hoogteparcours om daar samen met in het totaal 
31 cliënten te gaan klimmen. Tijdens het klimmen werd 
het duidelijk voor de cliënten dat ze elkaar ook kunnen 
ondersteunen, elkaar naar een hoger niveau kunnen tillen 
en elkaar kunnen motiveren om niet op te geven. 

Zaalvoetbal en zaalhockey
Recent werden onze zaalvoetbal- en zaalhockeymomenten 
opgestart. Dit heeft enkele maanden tijd gekost: enerzijds 
omdat het zoeken van een zaal geen evidentie bleek te zijn 
en anderzijds omdat we deze werking wilden opstarten 
met vrijwilligers. Enkele studenten van de Thomas More 
Hogeschool campus Geel zijn bereid gevonden om hun 
vrije tijd hiermee te vullen. Op deze manier leren we 
toekomstige opvoeders en sociaal werkers met een 
andere bril naar o.a. GES+ jongeren kijken. We willen hen 
meegeven dat ook GES+ jongeren veel kunnen realiseren 
als dit in de correcte context gebeurt en dat sport een 
heel belangrijk deel van hun leven kan uitmaken. Wij 
willen hen, net als de opvoeders die meegaan, bedanken 
voor hun inzet!

Bert Claes
Medewerker SAS

Enkele maanden geleden werd er een nieuwe samenwerking opgestart met Niké, waarbij we via het Niké 
Community Impact Fund ook financieel ondersteund worden. Het doel is drievoudig: 
1. Jongeren, inclusief onze GES+ jongeren, de kans geven om sportief te genieten, te trainen en te verbeteren.
2. Aan de hand van sport werken aan het groepsgevoel en de sociale vaardigheden bij deze jongeren.
3. De beeldvorming over GES+ jongeren verbeteren, zowel binnen als buiten onze organisatie.

Samen op een sportieve 
manier grenzen verleggen 
en vertrouwen opbouwen 
tijdens het klimmen.
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Kula, een basis voor verdere samenwerking

“Zoveel mogelijk zicht krijgen op de dagdagelijkse werking in 
de voorziening en een ‘fond’ leggen voor samenwerking”, dat 
was de missie van Dorien en Lieve tijdens hun bezoek aan een 
voorziening voor mensen met een verstandelijke beperking in 
Kula. Vol enthousiasme gingen ze aan de slag.

‘De ontvangst na een vermoeiende reis was hartelijk’, vertelt 
Dorien. ‘We werden verwelkomd door de jongeren met een 
stralende glimlach. Nieuwsgierige en opgetogen blikken vulden 
onze harten meteen met warmte. We werden ook wel onmiddellijk 
geconfronteerd met de moeilijke situatie daar. Het gebrek aan 
persoonlijke spullen voor cliënten en aan dagvullende activiteiten 
viel op. Desondanks zagen we al snel dat er binnen het begeleidend 
team mensen zijn die trachten het verschil te maken en daar 
focusten we op.’ 
Fotografie en het gebruik van beelden bleek een deuropener in 
deze missie. Hoewel het werk in Kula nog niet echt begonnen is, 
werden er belangrijke stappen gezet in de verdere samenwerking. 
Het contrast met onze eigen werking in Oosterlo is groot. We zien in 
Kula nog niet dat cliënten gewoon mogen zijn wie ze zijn. De vraag 
blijft hoe we hier op weg kunnen gaan naar een betere kwaliteit van 
leven voor deze personen met hun eigen noden en verlangens. We 
zetten ongetwijfeld door en werken verder aan de uitbouw van dit 
project.

Dorien Boeckx - Hoofdopvoedster 4.1 & 
Lieve Verbeken - Hoofd Psychopedagogische Dienst

Bulgaarse stagiair, Nasko, start mee het éénpersoons koken op
In oktober verwelkomden we Nasko, student 
psychologie aan de universiteit van Plovdiv. Hij was 
vooral actief binnen onze Dienst Activiteiten, maar 
nam ook deel aan de Engelse les in de MTM-klas 
van BuSO Oosterlo en hielp mee in verschillende 
leefgroepen. Zo zorgde hij mee voor een fijne 
schoolvrije leefgroepdag tijdens de pedagogische 
studiedag van BKLO Oosterlo. Nasko startte ook het 
kookproject ‘éénpersoons koken’ mee op in Ateljee 
Hagelbos. Hij maakte samen met twee cliënten 
enkele individuele, lekkere en gezonde maaltijden. 
Op het menu stond onder meer een omelet met 
groentjes, tomatensoep, spaghetti bolognaise, 
pasta carbonara en een ovenschotel met puree, 
gehakt en groentjes. De communicatie tussen de 
cliënten en Nasko verliep voor dit project in het 
Engels. Het was een fijne samenwerking.

Samenwerking met Bulgarije gaat verder

Het gebruik van foto’s vormde een deuropener in het 
contact met de Bulgaarse cliënten in Kula.

Ook de samenwerking met Bulgarije blijft verder gaan. We blijven een grote waarde hechten aan het uitdragen en 
uitwisselen van kennis en ervaring, ook op internationaal vlak. Zeker daar waar zorg onder druk staat, willen we ons 
steentje bijdragen om de kwaliteit van leven van personen met een beperking te vergroten. 



8 - Family News -  Kerst 2017

Welkom Dr. Joke Uijterwaele
Op 14 juni zorgde de Medische Dienst voor een warm 
afscheid met koffie en taart voor Dr. Van Sanden die nu 
van zijn welverdiend pensioen kan genieten. Dr. Paul Van 
Sanden kwam gedurende de afgelopen 25 jaar één keer 
per maand consultatie doen bij onze Medische Dienst als 
revalidatie-arts. Hij zorgde voor advies over motorische 
problemen, voorschriften voor orthopedische schoenen, 
een zitschaal voor een rolstoel, een orthopedische 
driewieler enzovoort. Vanaf september 2017 neemt Dr. 
Joke Uijterwaele zijn taak over en houdt ze maandelijks 
consultatie bij ons. Zij is specialist Fysische Geneeskunde 
en Revalidatie en werkt ook in het Sint-Dimpna Ziekenhuis 
Geel.

Opstart OV1 type 3 bij BuSO Oosterlo

BuSO Oosterlo wil een school in groei blijven. Er wordt 
bewust gekozen om in te spelen op maatschappelijke 
tendensen en de steeds veranderende doelgroep 
binnen het Buitengewoon Onderwijs. Onderwijs bieden 
aan jongeren met steeds zwaardere en complexere 
problematieken behoort tot de missie en opdracht. 
Daarnaast wordt het aanbod bestendigd dat er in het 
verleden reeds was voor type 2 en type 9 leerlingen. 
Thamara de Nijs, directeur BuSO Oosterlo, licht de 
nieuwe werking toe.
 
Klas Kastanje
‘Momenteel is er 1 klas OV1 type 3, voor kinderen met 
een emotionele of gedragsstoornis. Er werd gekozen voor 
de naam Kastanje als klasnaam. Net zoals deze vrucht, 
hebben ook veel van deze leerlingen zich doorheen 
de jaren, gehuld in een ruwe bolster. Het vraagt tijd en 
expertise van de teams onderwijs en zorg om doorheen 
dit harnas te geraken. Dit gaat natuurlijk niet zonder enige 
slag of stoot.

Ondertussen zijn we 3 maanden aan de slag met de 
leerlingen van OV1 type 3. Met vallen en opstaan 
hebben de leerkrachten en opvoeders samen met de 
orthopedagogen de voorbije periode hard gewerkt aan het 
creëren van een plek waar deze jongeren zich goed voelen 
en waar iedereen mag zijn wie hij of zij in wezen is. We 
hopen dat zowel leerlingen, leerkrachten als opvoeders 
verder hun draai zullen vinden en dat het wederzijds 
respect en het vertrouwen in elkaar en in zichzelf begint 
te groeien.’

Visie op klaswerking
‘Door gefaseerd en zeer geïndividualiseerd te werken, 
wordt er getracht te komen tot een maximaal niveau van 
welbevinden en zelfontwikkeling. We blijven dagelijks met 
een kritische bril naar onze werking kijken en brengen 
verbeteringen aan waar nodig. We vinden het belangrijk 
om leerlingen deel te laten nemen aan klassikale 
momenten, maar een groot deel van het aanbod bestaat 
uit individuele activiteiten of activiteiten in kleine groep 
(2 à 3 leerlingen).’

De toekomst?
‘Dat BuSO Oosterlo in de toekomst wil blijven inzetten 
op deze doelgroep staat als een paal boven water. Dit 
schooljaar ligt de focus vooral op het komen tot een goed 
gefundeerde en uitgebouwde klaswerking. We zijn ons 
ervan bewust dat Kastanje nog een klas in opstart is en dat 
er nog veel werk aan de winkel is. We hopen echter binnen 
afzienbare tijd om samen met het MFC (Multifunctioneel 
Centrum) van MPI Oosterlo een gerespecteerde en 
gekende speler te worden binnen het onderwijsveld en 
zorg wanneer het gaat over het werken met deze zeer 
kwetsbare jongeren.’

Thamara de Nijs
Directeur BuSO Oosterlo
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Speelfijn op het Speelplein

Kunstweek

De aftrap van de zomer begon met de 
Kunstweek. Een hele week werden 60 kinderen 
met en zonder beperking ondergedompeld 
in het thema ‘Ruimtevaart’. Met dank aan 
vele workshopbegeleiders, animatoren en 
coördinatoren werd het een onvergetelijke 
week vol met kunstige workshops. 

Er werden ruimtecakejes gemaakt. We 
bouwden een heus ruimteschip en we volgden 
het verhaal van een eenzaam buitenaards 
wezen dat op zoek was naar een nieuwe thuis 
in ons zonnestelsel. We hebben ook raketten 
afgeschoten en onze schietkunsten laten zien 
in de lasershootarena! Onze muzikale talenten 
en onze toneeltalenten konden we volop laten 
zien. We hebben zelfs stopmotionfilmpjes 
gemaakt en ruimtecricket gespeeld. Kortom 
het was een TOP-week. Wij kijken al uit naar de 
volgende kunstweek, jullie ook? 

Kunstweek 2018 : 16 – 20 juli 2018

Met steun van Cera.

Sarah Van de Heyning
 Medewerker SAS

Na de geweldige Kunstweek kwamen er 6 weken 
speelplein aan. Er waren veel nieuwe gezichtjes, zowel 
nieuwe animatoren als nieuwe kinderen. Er werd heel 
wat afgespeeld in verschillende thema’s. We vlogen van 
het thema ‘wetenschap’ naar ‘Hawaï’ en verder naar 
‘Harry Potter’. Iedere dinsdag, woensdag en donderdag 
was het spelen geblazen. De laatste dag van de week 
gingen we dan op uitstap. We gingen naar Raf & Otje in 
Turnhout, zwemmen in Sunparks te Mol, klimmen in het 
avonturenpark, waterfietsen in de Halve Maan in Diest 
en nog veel meer! 

Omdat we er niet genoeg van kregen, was er ook 
speelplein in de herfstvakantie. Twee daagjes, 
maar met een super leuke uitstap naar Speelstad in 
Wechelderzande. 

Wij zien jullie graag terug in 2018. In de krokusvakantie 
zal het speelplein weer helemaal klaar staan om de 
kinderen een onvergetelijke vakantie te bezorgen. 
De jaarplanning kan je vinden op de website van 
MPI Oosterlo bij ‘Ik zoek ondersteuning - Vrije tijd  -  
Speelplein’. Meer foto’s zijn te zien via de facebookpagina 
van het speelplein: Speelplein MPI Oosterlo. 

Sarah Van de Heyning
 Medewerker SAS
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Vrijwilligers in de kijker
Dinsdag 5 december was het de Internationale Dag van de Vrijwilliger. 
Een grote dankjewel aan alle vrijwilligers die zich belangeloos inzetten 
voor onze cliënten. Dankzij hen kunnen we het activiteitenaanbod blijven 
vergroten. Denk bijvoorbeeld aan het nieuwe aanbod van toegankelijke 
cinema dat dit najaar van start is gegaan dankzij vrijwilligers van de 
Thomas More Hogeschool of de zaalvoetbal en zaalhockey.

Goedemiddag Jan, je bent vrijwillige fietsbegeleider. 
Wat houdt dit juist in?
Op woensdagnamiddag verzamelen we bij MPI Oosterlo 
samen met een aantal vrijwilligers en cliënten en trekken 
we eropuit voor een fietstochtje met de mountainbike. 
We doen een toer naar Averbode of Herselt. En we gaan 
ene drinken, net als alle andere wielertoeristen (lacht).
In het weekend gaan we af en toe ook naar de cross. Er 
zijn 10 wedstrijden geselecteerd waar ook de G-sporters 
aan kunnen deelnemen. We halen de cliënten en de 
fietsen op en brengen hen naar het parcours. We zorgen 
er ook voor dat de fietsen in orde zijn en organiseren 
indien mogelijk een opwarming. Tijdens de cross rijden 
de vrijwilligers achteraan ook mee om de G-sporters te 
helpen daar waar nodig. Nadien brengen we iedereen 
weer terug. In de zomer doen we iets gelijkaardig maar 
dan op de baan. Dan gaan we naar wielerwedstrijden 
waar er ook een reeks is voor G-sporters.

Wanneer en waarom startte je met vrijwilligerswerk?
Ik startte met vrijwilligerswerk toen ik op pensioen ging, 
zo’n 6 à 7 jaar geleden. Altruïsme vind ik belangrijk en 
ik wilde dan ook iets doen voor iemand anders zonder 
hiervoor iets in ruil te krijgen. Ik ben me ook zeer 
bewust van de grote nood aan vrijwilligers. Bovendien 
is het plezant en leer je ook nieuwe mensen kennen. Zo 
ga ik af en toe ook een toertje fietsen met de andere 
vrijwilligers. 

Hoe ben je bij MPI Oosterlo terecht gekomen?
Ik ken MPI Oosterlo en de scholen al lang. Mijn dochter 
heeft ook een beperking en ging hier altijd naar school. 
We komen ook nog elk jaar naar het zomerfeest. Toen 
ik zag dat ze fietsbegeleiders vroegen, heb ik contact 
opgenomen. Ik fiets graag en doe dit regelmatig in mijn 
vrije tijd. 

Wat is jouw leukste ervaring als vrijwilliger?
Ik startte mijn vrijwilligerswerk als begeleider van de 
fietsuitstap naar Zolder. Op maandag was het parcours 
van Zolder gereserveerd voor G-sporters. Dit was heel 
leuk voor de mannen. Ze kunnen hier alleen rondrijden, 
je moet ze enkel de startrichting aangeven en weg zijn 
ze. Ideaal om hun hoofd leeg te maken en zich uit te 
leven. Momenteel wordt dit niet meer georganiseerd. 
Enerzijds wel jammer, maar anderzijds vergde het ook 
een grote inspanning van de begeleiders.

We spraken met Jan Vandecruys, vrijwilliger bij onze mountainbike-
activiteit op woensdag en bij Avalympics.

Wens je meer informatie omtrent vrijwilligerswerk bij MPI 
Oosterlo, neem dan contact op met Janina Maes 
via janina.maes@mpi-oosterlo.be of 014 86 11 40.

Vrijwilligerswerk is zoals een goed kopje 
koffie. Je raakt eraan verslaafd. Want na 
al die jaren is de grootste voldoening 
een dikke knuffel en het eindeloos 
enthousiasme. 

Marie-José, vrijwilligster 

Voel jij je ook geroepen om als vrijwilliger aan de slag te 
gaan of ken je iemand die dit met hart en ziel wil doen? 
Bekijk dan zeker onze website bij ‘vacatures – vrijwilligers’. 
Voortaan zullen onze vrijwilligersvacatures ook te vinden zijn 
op vrijwilligerswerk.be. Momenteel zijn we alvast dringend 
op zoek naar een vrijwilliger die zich wil inzetten voor ons 
kledingwinkeltje.

Links: Jan 
Vandecruys, 
vrijwilliger bij 
onze activiteit
‘mountainbiken’
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Het belang van relaxatie  

Rust bevordert de ontwikkeling
Om het brein van een kind te laten ontwikkelen is er rust nodig. 
Daarom is het ook onze taak om voor de kinderen rust te brengen 
en te werken rond relaxatie. Doorheen de dag gebeuren er al veel 
dingen impliciet om de rust voor de kinderen zoveel mogelijk te 
bewaren. Denk maar aan de voorspelbaarheid en duidelijkheid 
die verkregen wordt door de nodige structuur te hanteren. Ook 
relaxatiemomenten zoals snoezelen, ademhalingstechnieken, 
handmassage enzovoort kunnen ervoor zorgen dat de kinderen 
doorheen de dag meer rust in hun ‘drukke’ hoofdje vinden. Voor elk 
kind is het anders wat aangewezen is en wat werkt. ‘Ik heb ervaren 
dat relaxatie voor sommige cliënten soms nog wat onwennig is, 
maar dat ze er wel van kunnen genieten eenmaal ze dit kennen’, 
vertelt Hanne.

Contact met dieren zorgt voor ontspanning
Ook het contact met dieren zorgt voor rust en daarom trok Hanne 
in oktober en november samen met enkele cliënten naar de 
kinderboerderij De Heihoeve in Geel. Deze boerderij biedt namelijk 
de mogelijkheid aan kinderen en jongeren om deel te nemen aan 
een borstelnamiddag met paarden en pony’s in het midden van 
een groene omgeving. Hierbij worden de kinderen gestimuleerd 
om in direct contact te komen met dieren. Het contact met dieren 
is laagdrempelig en zorgt ervoor dat de kinderen zich kunnen 
ontspannen en tot rust kunnen komen. ‘Tijdens deze uitstap heb 
ik ervaren dat cliënten er echt van kunnen genieten om een pony 
te borstelen en hier tegen te praten, ook al krijgen ze geen reactie 
terug. Enkele kinderen hebben zelfs op een paard gezeten. Het was 
zeker de moeite waard.’ voegt Hanne nog toe.

Hanne Van den Vonder 
Stagiaire Psychopedagogische Dienst

BuitenMaten genomineerd voor Dorpskracht

Zoals jullie weten maken MPI Oosterlo en Scholen MPI Oosterlo mee deel uit van het Oosterloos 
partnerschap BuitenMaten. In de zomer mochten we heel wat bezoekers verwelkomen op de 
tweede editie van de Jaarmarkt BuitenMaten. Het was heerlijk genieten onder een stralende zon. 
De oude ambachten en de biologische en handgemaakte producten vielen in de smaak. Cliënten 
van Ateljee Hagelbos bemanden een stand met hun zelfgemaakte producten en ook heel wat 
leefgroepen kwamen op bezoek. Het was weer een geslaagde editie.

We zijn ook zeer trots dat BuitenMaten genomineerd werd als project voor de provincie Antwerpen 
voor Dorpskracht 2017, een wedstrijd van de Vlaamse Landmaatschappij. De ingediende 
dorpsprojecten moeten de leefbaarheid van het dorp verbeteren en duurzame dorpsontwikkeling 
stimuleren. Een project dat op het lijf geschreven is van BuitenMaten. De 5 genomineerden kregen 
begin december een plaatsbezoek van de juryleden. Weldra zal de eerste, tweede en derde plaats 
bekend gemaakt worden. We wachten samen met jullie in spanning af, maar het is alvast een 
mooie erkenning van de missie en realisaties van BuitenMaten.

Relaxatie, het vinden van rust in een maatschappij boordevol prikkels, is voor ieder van ons belangrijk. Zeker ook 
voor de kinderen bij MPI Oosterlo die vaak nog veel gevoeliger zijn voor allerhande prikkels. In het teken van deze 
relaxatie trok Hanne Van den Vonder, masterstudente orthopedagogiek, met enkele cliënten naar de kinderboerderij 
De Heihoeve in Geel.
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Op bezoek bij de zusters

Afscheid van Marianne

In de zomer van 2015 verhuisden de 3 overgebleven 
Oosterlose zusters Augustine, Josepha en Tarcitia 
van het domein van MPI Oosterlo naar het klooster 
van de zusters Franciscanessen in Herentals. In Huis 
20 wonen heel wat cliënten die de zusters nog goed 
gekend hebben. De zusters herinneren hen vaak aan 
hun jeugdjaren. Bijna wekelijks krijgen de begeleiders 
de vraag hoe het met de zusters gaat en wanneer ze 
nog eens bij hen op bezoek mogen gaan. Ook na een 
bezoek deze zomer bleef de vraag komen. De zusters 
werden gecontacteerd en op vrijdag 17 november 
trokken Sonja, Hans, Marleen en Jeanne met twee 
begeleiders opnieuw naar Herentals om de zusters te 
bezoeken.

Begeleidster Rita vertelt over het bezoek:
‘We spraken met de zusters af dat wij voor de 
versnaperingen gingen zorgen. Op weg naar Herentals 
maakten we een stop om koeken en een heerlijke 
taart te kopen. We werden hartelijk ontvangen 
door de zusters. Onze bewoners genoten van het 
optreden van zuster Yvonne die voor de gelegenheid 
de liedjes ‘Het derde been van Vandersteen’ van Vader 
Abraham en ‘Minirokje’ van Tony Corsari bracht. En ja 
hoor zuster Yvonne deed dat heel goed, ze was zelfs 
helemaal verkleed. We zongen met z’n allen mee. 
Na het optreden hadden de zusters de koffie al klaar 
staan. Er werd veel verteld en gelachen. De glimlach 
op het gezicht van Zuster Tarcitia zegde genoeg. Zuster 
Josepha haalde herinneringen op aan haar tijd als 
kleuterleidster in het BLO. Zuster Augustine wist nog 
goed welke kapoen Marleen was. Voor Sonja, die de 
zusters ook in Oosterlo vaak bezocht, was het één van 
de beste bezoeken. Er werden heel wat herinneringen 
van vroeger opgehaald. Ook de medezusters genoten 
duidelijk van het gezelschap. Tegen vier uur was het tijd 
om afscheid te nemen. Iedereen kreeg nog drie zoenen 
en Marleen nodigde de zusters uit in Huis 20.’

Rita Verwimp
Opvoedster Huis 20

Op woensdag 
22 november is 
Marianne Horemans, 
de eerste bewoner 
van MPI Oosterlo, 
overleden. We zullen 
haar herinneren als 
een levendige dame 
steeds bereid mee 
te zorgen voor de 
anderen.

Lieve Marianne,

Op de eerste zondag van september 1981 was het zover: 
de werking in het huis te Tongerlo ging van start. Ook 
voor jou Marianne was dit al weer een nieuw begin.

Je verbleef al enige tijd in MPI Oosterlo. Jij was zelfs het 
eerste meisje dat bij zuster Francine binnen het MPI werd 
opgenomen, je kreeg er het ‘nummer 1’! In Tongerlo 
poetste je je eigen kamer, je hielp in de keuken, dekte 
tafels, deed de afwas … Jij kon niet stilzitten. ’s Avonds ging 
je typen op je grote groene typmachine. Bladen rolden 
door de machine, wat er op stond was niet zo belangrijk, 
als ze maar vol letters stonden. Intussen schalden de 
Vlaamse schlagers uit de boxen van je platendraaier, want 
je had altijd weer de nieuwste liedjes bij. Zo had je ook 
wel honderd cassettes vol met muziek. Die had je nodig 
om diskjockey te spelen op de vele verjaardagsfeestjes in 
huis.

Je was een vrolijke en blije meid. Wie herinnert zich niet 
jouw mooie en oprechte lach… Maar je belangrijkste 
en mooiste karaktertrek was toch ‘het zorgen voor de 
anderen’. Jij stond altijd paraat want jij wilde iedereen 
helpen.

Maar dan kwam de tijd dat jij, na 31 jaar, opnieuw moest 
verhuizen. Maar al vlug voelde jij je thuis in Huis 20 met 
de nieuwe bewoners. Ook daar ging je weer voor iedereen 
‘zorgen’… en werd er tot op de laatste dag uitzonderlijk 
goed voor jou gezorgd. Zorg geven aan anderen, werd 
zelf zorg aanvaarden. Zinnen werden woorden, woorden 
werden moeilijker verstaanbaar tot het wel heel stilletjes 
werd in Huis 20 … 

Marianne, we zullen je missen, maar we hebben voor 
altijd mooie herinneringen aan een warme, babbelende, 
zorgende vrouw. Weet dat we je nooit zullen vergeten.

Bewoners en begeleiding van Huis Tongerlo en Huis 20.1
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Digitaal leren is ook voor kinderen met een verstandelijke 
beperking zeer belangrijk. Het biedt hen heel wat 
mogelijkheden om spelenderwijs hun cognitieve 
capaciteiten verder te ontwikkelen. Dankzij de visuele 
verduidelijking op het scherm kunnen meer kinderen 
hieraan participeren. Door het gebruik van beelden 
worden oefeningen en spelletjes concreter en duidelijker, 
waardoor het ook de stress verlaagt bij het leren. 
Deze tools geven begeleiders de mogelijkheid om te 
differentiëren tussen de kinderen afhankelijk van hun 
kunnen en hun nood.

Het omgaan met multimedia is een belangrijk leerdoel in 
de school. De installatie van 5 smartboards, verdeeld over 
BKLO Oosterlo en BuSO Oosterlo, draagt hier in belangrijke 
mate toe bij. Om de smartboards zo optimaal mogelijk 
te gebruiken binnen de lesuren werd de pedagogische 
studiedag van BuSO eind november aan dit onderwerp 
gewijd. Naast de smartboards werden er ook 20 tablets 
aangekocht. Hierop kan geoefend worden in de klas. Maar 

ook in de leefgroepen zijn er tablets beschikbaar zodat in 
de vrijetijdsmomenten verder geoefend en ontdekt kan 
worden. 

Bij onze Dienst Activiteiten loopt dit project eveneens 
door. Hier leren kinderen en jongeren gecontroleerd 
omgaan met computers tijdens hun vrije tijd. Wat zijn 
leuke websites om op te surfen? Hoe gebruik ik sociale 
media op een veilige manier? Er wordt ook stilgestaan bij 
leeftijdsadequaat gamen. Wat zijn leuke games? Welke 
games zijn verantwoord? En games zijn niet alleen leuk 
voor de kinderen, maar ze ontwikkelen zo ook motorische 
en digitale vaardigheden via de computer. Uiteraard is er 
steeds een begeleider aanwezig die hen kan helpen en 
begeleiden in de digitale zoektocht. Dankzij dit project 
gaan er heel wat deuren open voor onze kinderen en 
jongeren in onze toch wel digitale samenleving.

Dana Keustermans
Communicatieverantwoordelijke

digitaal leren, ook ik kan dat

Ouderraden

Spelenderwijs hun 
cognitieve capaciteiten 
ontwikkelen dankzij 
tablets.

Multimedia is alomtegenwoordig en niet meer weg te denken in de huidige maatschappij. Dankzij de steun van het 
Digital Belgium Skills Fund (DBSF) schakelt het project ‘Digitaal leren, ook ik kan dat’ van MPI Oosterlo en Scholen 
MPI Oosterlo naar een hogere versnelling. Hiermee komt digitale inclusie weer een stap dichterbij.

We hechten veel belang aan betrokkenheid van ouders op 
onze dagelijkse werking. Ouders zijn uiteraard erg begaan 
met het reilen en zeilen van hun kind zowel in de school 
als bij de ondersteuning in MPI Oosterlo. Maar niet alleen 
die dagelijkse zorg voor zoon of dochter houdt bezig. 
Ouders volgen ook de evoluties vanuit de overheid en de 
gevolgen die dit heeft voor onderwijs en dienstverlening. 
Daarom organiseren we onze gebruikersraad en de 
ouderraden. Waar de gebruikersraad vooral de ouders zal 
boeien die de meer formele kant van de organisatie willen 
volgen, zal de ouderraad eerder de aandacht trekken van 
diegenen die de concrete werking in klassen en groepen 
van nabij willen volgen. 

Onderwerpen voor een ouderraad zijn bijvoorbeeld: 
• informatie over het busvervoer
• de verschillende functies beter leren kennen die met 

de kinderen werken en hoe ze samenwerken over de 
grenzen van school en dienstverlening heen

• informatie over voeding en diëten
• toelichting bij de nieuwe evoluties en hoe ze te 

begrijpen.

In het voorjaar 2018 starten we met een eerste ouderraad 
nieuwe stijl voor de ouders van de minderjarigen. We 
plannen jaarlijks drie ontmoetingen waarbij we in de 
eerste bijeenkomst de onderwerpen vastleggen voor het 
jaar dat volgt op basis van de interesse van de ouders. 
Het onderwerp waarmee we starten: ‘Het alfabet van 
onderwijs en zorg in 2018. Wie is er nog mee?’
We nodigen een spreker uit die het onderwerp zal 
inleiden. De uitnodigingen volgen in het voorjaar 2018. 

Voor het familiecomité werken we een gelijkaardige 
werkwijze uit. Dit comité is samengesteld uit families van 
onze volwassen cliënten.

An Bellemans - Directeur zorg
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Dienst Maatschappelijk Werk informeert

Bewindvoering

In samenwerking met Gezin en Handicap ging op 
20 september de infoavond door over de huidige 
beschermingsmaatregelen voor o.a. personen met een 
handicap. Tot je kind 18 jaar wordt, geldt het ouderlijk 
gezag. Vanaf dan is je kind ‘meerderjarig’, ongeacht 
wat zijn of haar beperking is. Dit wil zeggen dat hij of 
zij geacht wordt bekwaam te zijn tot alle handelingen 
in het burgerlijk leven met alle rechten en plichten van 
een volwassene: handtekening zetten, keuzes maken, 
beslissingen nemen, geld beheren … Sommige personen 
met een beperking kunnen dit niet, of niet alleen. Wil 
je dat je kind met een beperking beschermd wordt? 
Dan moet je hiervoor zelf initiatief nemen. Er zijn twee 
mogelijkheden.

Zorgvolmacht en bewindvoering
Een zorgvolmacht is een eenvoudige overeenkomst. 
Elke wilsbekwame persoon kan deze afsluiten, ook 
personen met een handicap mits goede begeleiding. Een 
zorgvolmacht heeft echter enkel betrekking op geld en 
goederen. Je regelt dit het best via de notaris. De persoon 
die de volmacht geeft, blijft nog altijd handelingsbekwaam.

Bewindvoering dient aangevraagd te worden bij de 
vrederechter die de minst ingrijpende maatregel zoekt 
om de kwetsbare persoon optimaal te beschermen. 
De vrederechter bepaalt de handelingen waarvoor de 
persoon onbekwaam is, dit zowel met betrekking tot de 
persoon als tot gelden en goederen. Bij onbekwaamheid 
maakt de vrederechter nog een onderscheid tussen: 
- ‘bijstand’, de bewindvoerder treedt samen op met 
- ‘vertegenwoordiging’, de bewindvoerder treedt op in 
   naam en voor rekening van. 

De bewindvoerder behartigt de belangen van 
de beschermde persoon en bevordert zoveel als 
mogelijk de autonomie van de persoon. Er kan ook 
een vertrouwenspersoon aangesteld worden. De 
vertrouwenspersoon ondersteunt de beschermde 
persoon op maat. Hij of zij moet alle informatie krijgen en 
overleg hebben met de bewindvoerder en heeft zo ook 
toezicht op de bewindvoerder.

De bescherming start vanaf de 18de verjaardag, maar kan 
aangevraagd worden vanaf 17 jaar. Het verzoekschrift en 
de medische verklaring moet neergelegd worden bij het 
vredegerecht van de verblijfplaats van de te beschermen 

persoon. Om de vrederechter een realistisch beeld te 
geven van de mogelijkheden en beperkingen is het 
belangrijk om zo veel mogelijk informatie door te geven.

Wie wordt bewindvoerder en wat met de bewindrekening.
De bewindvoerder wordt bij voorkeur gekozen uit het 
directe netwerk van de te beschermen persoon: de 
ouders, broer of zus … Als dit niet aangewezen is, zal de 
vrederechter een advocaat aanstellen. De bewindvoerder 
kan bij de vrederechter ook al vastleggen wie na hem de 
bewindvoering op zich zal nemen. 

De vrederechter zal vragen aan de bewindvoerder om 
een aparte rekening te openen waarop alle financiële 
verrichtingen dienen te gebeuren. Deze rekening is van 
de beschermde persoon. Vermeng de bewindrekening 
niet met je eigen rekeningen. Voor de beschermde 
persoon doe je aankopen en betaal je facturen via de 
bewindrekening. Met de vrederechter kunnen afspraken 
gemaakt worden omtrent maandelijks zakgeld, een 
halfjaarlijks kledingbudget, … zodat niet alle rekeningen 
moeten bijgehouden worden. Alle bewindvoerders, ook 
ouders, moeten jaarlijks verslag uitbrengen. De nodige 
afspraken hieromtrent moeten gemaakt worden met 
de vrederechter. Als de beschermde persoon toch een 
aankoop doet die buiten het afgesproken kader valt, dan 
is die aankoop nietig. De bewindvoerder moet dan de 
nietigheid aanvragen bij diegene waar het product werd 
aangekocht.

Overgangsmaatregelen
Voor wie nu voorlopig bewind heeft of verlengd 
minderjarig is, gebeurt er een automatische omzetting. 
De vrederechter zal je hiervoor oproepen. Wens je iets te 
wijzigen voor de automatische omzetting, dan moet je zelf 
contact opnemen met het vredegerecht. 

Vragen 
Wie de presentatie graag nog eens naleest, kan deze 
bekomen op eenvoudige vraag via Annie.Vereycken@
MPI-Oosterlo.be of telefonisch op het nummer 
014 86 11 40. Met vragen rond dit onderwerp kan je altijd 
terecht bij je betrokken maatschappelijk werker of het 
vredegerecht van je woonplaats.

Annie Vereycken
Maatschappelijk Werkster

Een aanrader voor ouders of familieleden die 
bewindvoerder zijn of willen worden: Praktische 
gids Familiale Bewindvoerders van de Koning 
Boudewijnstichting. Je kan deze bestellen of gratis 
downloaden op de site www.kbs-frb.be bij publicaties 
via de zoekterm ‘Familiale bewindvoerders’.
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Dienst Maatschappelijk Werk informeert

European Disability Card

Op 19 oktober werd in België het officiële startschot 
gegeven van de European Disability Card (EDC). De kaart 
wordt uitgereikt aan personen met een handicap die 
erkend zijn door één van de Belgische instellingen die 
belast zijn met het integratiebeleid voor personen met 
een handicap. Concreet betekent dit voor de meeste 
onder jullie: Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid 
(FOD) en/of Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap (VAPH).

Wat is een European Disability Card of EDC?
De EDC is een gratis kaart die de toegang van personen 
met een handicap tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding 
bevordert en een aantal voordelen in die domeinen 
biedt. Bijvoorbeeld voor musea, pretparken, toeristische 
attracties, sportcentra, … 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 kan je naast bijkomende 
informatie ook een lijst terugvinden van organisaties die 
de kaart aanvaarden. De kaart is geldig in 8 Europese 
landen: België, Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, 
Slovenië en Roemenië.

Hoe de European Disability Card aanvragen?
Je kan de kaart aanvragen bij Directie-Generaal Personen 
met een Handicap (FOD) via het contactformulier, per 
brief of telefonisch. Je kan de kaart ook aanvragen 
bij het VAPH via het provinciaal kantoor van uw 
woonplaats. Meer informatie vind je op de website:  
https://www.vaph.be/european-disability-card. 

Het volstaat om je rijksregisternummer door te geven. Je 
pasfoto wordt automatisch uit het Rijksregister gehaald. 
Indien het gaat om een kind dat geen kids-ID heeft, zal 
er geen foto op de kaart getoond worden. Ongeveer 
een maand na de aanvraag krijg je de kaart per post 
opgestuurd. De kaart is 5 jaar geldig, ongeacht de duur 
van de erkenning van de handicap. Als je de kaart verliest, 
kan je éénmaal een duplicaat aanvragen. Meer informatie 
vind je op de website http://handicap.belgium.be/nl/
mijn-rechten/european-disability-card.htm 

Heb je nog vragen, neem dan gerust contact op met je 
maatschappelijk werker.

Annelies Vandepaer
Diensthoofd Maatschappelijk Werk

PVF Minderjarigen

Er beweegt veel in onze sector. In 2017 
werd de persoonsvolgende financiering 
(PVF) voor volwassenen ingevoerd. Bij 
de uitvoering ervan komen we veel 
vragen, onduidelijkheden en nog op te 
lossen problemen tegen. De planning 
van de Vlaamse regering en het VAPH, 
Vlaams Agentschap voor Personen 
met een Handicap, voorzag dat we 
vanaf 1 januari 2019 ook de omslag in 
de financiering van de minderjarigen 
zouden maken naar persoonsvolgende 
budgetten. Ondertussen leeft het 
besef dat er meer tijd nodig is om 
alle obstakels en onduidelijkheden 
uit de weg te ruimen om dit op 
een vlotte manier ingang te doen 
vinden. Daarom heeft men de timing 

aangepast. Op 1 januari 2020 start de 
toeleidingsprocedure waarbij men in 
het najaar 2020 ‘de wachtenden’ wil 
inschalen en een persoonsvolgend 
budget wil geven. Vanaf 1 januari 2021 
zal men dan gefaseerd de huidige 
MFC-gebruikers (Multifunctioneel 
Centrum) omschakelen. Dan moeten 
ook wij klaar zijn om helemaal 
vraaggestuurd te werken. Op dit 
moment is de concrete uitwerking 
nog zeer onduidelijk, maar door de 
timing wat te verschuiven zijn er meer 
garanties dat de omschakeling voor 
onze jongeren op een correcte en 
rustige manier kan verlopen.

Hernieuwing 
abonnementen van De Lijn

Heb je op basis van een 
tegemoetkoming recht op 
een gratis abonnement 
bij De Lijn en vervalt dit 
abonnement tegen het 
einde van het jaar? Dan zal 
je automatisch een nieuw 
abonnement krijgen, dat 
opnieuw 5 jaar geldig is. Je 
hoeft hier zelf niets voor te 
doen. De kaart wordt je voor 
het einde van het jaar per 
post opgestuurd.
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Kalender schooljaar 2017-2018

BKLO Oosterlo BuSO Oosterlo

Kerstvakantie:
van maandag 25 december tot en met zondag 7 
januari

Kerstvakantie:
van maandag 25 december tot en met zondag 7 
januari

Feestdag Kerstmis: maandag 25 december
Feestdag Nieuwjaar: maandag 1 januari
De dagmodules sluiten van maandag 25 december 
tot en met vrijdag 29 december

Schoolbussen rijden voor BKLO op 17 januari Evaluatiedag: woensdag 17 januari

Schoolbussen rijden voor BKLO op 24 januari Evaluatiedag: woensdag 24 januari

Krokusvakantie: van maandag 12 februari tot en 
met zondag 18 februari

Krokusvakantie: van maandag 12 februari tot en 
met zondag 18 februari

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:
  donderdag 22 februari
  donderdag 1 maart
  dinsdag 19 juni
  maandag 25 juni: overgangers BLO - BuSO
  dinsdag 26 juni 

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

Spaghettidag: zaterdag 17 maart 2018
Zomerfeest: zondag 17 juni 2018

  
  Oudercontacten BKLO:
  donderdag 8 februari
  donderdag 14 juni
  maandag 25 juni: overgangers BLO - BuSO
 

De Warmste Week
Ook dit jaar organiseerde Sint Maria Geel het Warmste Café ten 
voordele van MPI Oosterlo. Het werd weer een mooie inclusieve actie. 
Vooraf maakten enkele leerlingen samen met cliënten van Ateljee 
Hagelbos de snoepzakjes klaar. De dag zelf trok een delegatie van ons 
Ateljee naar Sint Maria Geel om te helpen bij de verkoop. Ook enkele 
groepen van MPI Oosterlo zakten af naar Geel om in dit warme café 
iets te drinken. 

Het Warmste Café was niet de enige actie in het kader van de Warmste 
Week. Op 10 december werd er gedanst bij 2Dance4 in Balen. Op 16 
december bakten Wokki, Wiket en Keybus wafels ten voordele van 
MPI Oosterlo. En in het weekend van 16 en 17 december werd er ook 
nog chocomelk en gebak verkocht tijdens de kerstmarkt.* Eén voor 
één mooie acties. We willen dan ook iedereen die hieraan meewerkte, 
op welke wijze dan ook, van harte bedanken! 
*acties gekend op het moment van druk


