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Lieve lezer,

MPI Oosterlo bestaat al lange jaren. Een organisatie loopt dan het gevaar te denken 
dat zijn bestaan vanzelfsprekend is. De manier van organiseren en werken de regel. Je 
hebt dan kritische anderen nodig die tot verantwoording roepen en die vragen stellen 
bij die vanzelfsprekendheid. 

In het najaar werden we met deze signalen geconfronteerd. De signalen zetten een 
woelige periode in. De nood aan zelfonderzoek, vernieuwing en verandering kwam 
er uit voort. Het vertrouwde huis bleek niet meer zo vertrouwd en het huis moest 
dringend zijn ramen open zetten met het oog op nieuwe vergezichten, een frisse wind 
en herstel van vertrouwen. 

In deze Family News vind je onder meer het relaas van de weg die we insloegen en waarop we stilaan vorderen. De 
werkzame kern hierbij is de nabijheid van mensen. Het gesprek voeren we met onze partners. In de eerste plaats zijn 
dit de mensen met een beperking en hun omgeving én onze medewerkers. 

Ondertussen voelen we de geruststelling: de bron blijft onvermoeibaar opborrelen. We blijven staan in onze 
inhoudelijke keuzes, maar we moeten de uitdaging verder aangaan hoe we dit in woelige en snel evoluerende 
tijden op een inspirerende en haalbare manier mogelijk maken. We moeten omgevingen creëren waar de kinderen, 
jongeren en volwassenen met een beperking zich welkom en ondersteund weten door medewerkers die zich op hun 
beurt ondersteund en gewaardeerd weten. Samen komen we er uit.

we stellen scherp op nieuwe verhalen
ze breken aan, wij breken uit

wij zijn weer velen, het mag weer
eens beginnen

vrij naar Maud Vanhauwaert in ‘Ik ben weer velen’
An Bellemans

Directeur Zorg

Voorwoord: Herbronnen

2018

weg maar niet 
vergeten

wat weemoed om wat was
en dolen in de witte mist
van wat nog komen moet

of mag

Welkom in 2019

                                   L. Van de Cruys

We wensen jou en je familie fijne en hartverwarmende feestdagen!
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MPI FM - Radio voor en door MPI Oosterlo
De Warmste Week

Acties voor De Warmste Week

Ook dit jaar werden er weer heel wat acties op poten gezet om MPI Oosterlo 
te steunen tijdens de Warmste Week. Zo werden er ‘warme’ snoeptaarten 
verkocht, sloeg Sint Maria Geel weer de handen in elkaar met enkele 
cliënten van Ateljee Hagelbos voor het Warmste Café, werden er koeken 
gebakken en organiseerden medewerkers van Janssen Pharmaceutica een 
hotdogverkoop, kerstmarkt, sportweek en liepen ze mee in de Warmathon. 
Alvast een enorm grote dankjewel aan iedereen die hieraan meegewerkt 
heeft.

Dit jaar gingen ook onze cliënten aan de slag voor De Warmste 
Week. Samen met Geel FM en Café De Werft organiseren ze 
MPI FM. Ja hoor, u leest het goed: we maken een dag lang 
radio. 

Op donderdag 20 december van 9u tot 21u nemen enkele 
cliënten Geel FM over. Ze maken live radio vanuit Café De 
Werft, volledig in de ‘glazen huis’-sfeer. Ze spelen niet enkel 
verzoekplaten, presenteren het nieuws en lezen de verkeersinfo. 
Ook enkele bekende Vlamingen zullen de revue passeren. Op 
het programma staat onder meer: ontbijtradio met broodjes, 
middagpauze met pompoensoep van Ateljee Hagelbos, 
een uurtje ‘Patrick zegt sorry’, een sportshow met Berny en 
waarom niet een uurtje ‘Iedereen mongool’. Verder praat Ann 
Ceurvels met een aantal jongeren van MPI Oosterlo over hun 
toekomstbeeld. 

De medewerkers van MPI FM rekenen op heel wat verzoekplaten 
en bezoekers. Ze maken er een onvergetelijke dag van. Meer 
informatie vind je op www.mpifm.be.

Patrick zegt sorry aan Guido Belcanto

Patrick zegt sorry
Patrick, bewoner van Huis 32-34, ging voor zijn 
programma ‘Patrick zegt sorry’ op bezoek bij een 
aantal bekende Vlamingen zoals Slongs, Rick de Leeuw,  
Guy Swinnen en Guido Belcanto. 

In zijn enthousiasme belandde Patrick al wel eens op 
het podium tijdens het optreden van deze artiesten. 
Hij zoekt hen opnieuw op en zegt sorry. Dit leidde tot 
leuke gesprekken die tijdens MPI FM te beluisteren 
zijn. Aan het maken van het programma werd alvast 
veel plezier beleefd!
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Samen bouwen we aan de toekomst
Denkdag

Een nieuwe koers voor MPI Oosterlo
Na een turbulente periode neemt MPI Oosterlo de tijd om zichzelf te herontdekken. 
Bedoeling is om te kijken wat het succes van MPI Oosterlo bevordert, wat het 
succes belemmert en wat de weg vooruit is. Om dit traject te begeleiden ben ik half 
september aangesteld. Een externe consultant inschakelen lijkt misschien wat vreemd 
in de zorgsector, maar leek voor de raad van bestuur toch nodig. Het heeft als voordeel 
dat iemand met een frisse blik een inschatting kan maken van wat de organisatie nu 
nodig heeft. 

Wat in ieder geval snel duidelijk was, is dat de medewerkers ongelooflijk geëngageerd 
zijn naar hun bewoners en gasten. Het is niet moeilijk om de ‘reden’ van bestaan 
van MPI Oosterlo te achterhalen. Waar nog hard aan gewerkt zal moeten worden, is 
leiderschap en beter geïntegreerde zorg. Ook het in balans brengen van draaglast en draagkracht is een uitdaging voor 
de teams. Door de toegenomen zorgzwaarte, het niet volgen van de middelen en de niet-aangepaste infrastructuur zijn 
sommige teams in moeilijk vaarwater terecht gekomen. 

In november was er een personeelsvergadering waar de voorzitter van de raad van bestuur en ik heel open hebben 
gecommuniceerd over de uitdagingen die voor ons liggen. En op 4 december organiseerden we een denkdag waar we 
gediscussieerd hebben over wat ons bindt en over wat we wel en niet meer willen. Maar hoe uitdagend het parcours 
ook wordt, ik voel de veerkracht bij de medewerkers om het (nog) beter te doen en om het schip terug in rustig 
vaarwater te brengen. We houden jullie op de hoogte.

Lieve Van de Walle
Consultant Sugarloaf

Op dinsdag 4 december trokken medewerkers, 
raad van bestuur, externe partners en enkele 
ouders naar een mooi domein in Geetbets om 
vrij en in alle rust samen na te denken over de 
toekomst van MPI Oosterlo. 

We lieten ons inspireren door de wondere 
wereld van Alice in Wonderland. Op een 
gegeven moment zegt Alice in de film: ‘Het is 
mijn droom, ik beslis waar het nu naartoe gaat’. 
Dit vertaalden we naar: ‘We schrijven samen 
onze droom en beslissen samen waar we 
naartoe willen.’ Het werd een inspirerende dag. 
Er was heel veel goesting om samen de weg 
verder uit te tekenen. 

Waar staan we voor? Waar gaan we naartoe? En hoe gaan we verder op weg? Dat waren de hoofdvragen waarbij 
stilgestaan werd. Stapsgewijs bouwen we samen aan de toekomst van MPI Oosterlo. Een toekomst waar het goed 
vertoeven is voor onze cliënten, waar het fijn is om te werken en waarbij we een grote verbondenheid hebben met 
de maatschappij. Op onze weg namen we ook een andere uitspraak van Alice mee: ‘Begin bij het begin, en ga verder 
tot je aan het einde bent, dan stop je.’ We startten bij het begin, bij onze kernwaarden en identiteit. We hebben heel 
wat bouwstenen verzameld om verder aan de toekomst van MPI Oosterlo te bouwen. Bij het einde zijn we nog niet, 
dus stoppen doen we zeker nog niet. Deze denkdag is slechts het begin. We gaan hiermee verder aan de slag. In het 
voorjaar van 2019 moet dit vorm krijgen in het verhaal van MPI Oosterlo dat we dan ook graag met jullie delen.
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Medicatierobot
Onze Medische Dienst schakelt de volgende maanden over op medicatiebedeling via een medicatierobot. De 
verpleegkundigen van de Medische Dienst zetten dan de medicatie niet meer manueel klaar in de gekende blauwe 
medicatieboxen. Zo besparen we tijd en verkleinen we de foutenmarge.

Hoe gaat dit in zijn werk?
De medicatie wordt in kleine individuele zakjes geleverd, per 
dag en per toedieningsmoment. Waar mogelijk worden ook 
siropen en druppels klaargezet in individuele cupjes. Siropen 
en druppels die niet veilig in cupjes bewaard kunnen worden, 
worden nog, zoals voordien, geleverd in een fles. Voor zieke 
bewoners brengen we, zoals vroeger, de tijdelijke medicatie 
apart en dienen de begeleiders ze ook apart toe. 

Geleidelijke opstart
Het elektronisch klaarzetten in de zakjes verkleint de foutenmarge aanzienlijk, maar maakt 
het moeilijk om uitzonderingen, die vroeger wel gemaakt werden, toe te staan. We starten 
in fases op om voldoende tijd te kunnen nemen om: 
• ouders en familie te verwittigen;
• medicatieschema’s door te nemen met de verschillende artsen en de apothekers;
• samen met de leefgroepbegeleiding op te starten, vragen te beantwoorden en zo 

nodig bij te sturen.

We zoeken een evenwicht tussen een zo eenduidig mogelijk systeem voor cliënten en medewerkers en zo min mogelijk 
veranderingen voor cliënten. Al kunnen we daarbij de kans niet laten liggen om medicatieschema’s nog eens kritisch 
onder de loep te nemen. Zo zal, waar mogelijk, overgegaan worden naar generische, en dus goedkopere, producten en 
zal je dus de stofnaam zien verschijnen op de schema’s. 

Nieuw rood zakje voor medicatie
Wanneer medicatie naar huis moet meegegeven worden, gebruiken 
we niet langer de gekende blauwe boxen. We vervangen deze bij de 
minderjarigen door rode zakjes. Deze kunnen afgesloten worden met een 
kabelbinder of “Colsonbandje”. Zo kan de medicatie afgesloten en dus 
veilig vervoerd worden op de bus. Wanneer u het zakje thuis krijgt, knipt u 
de kabelbinder door. Bij de volwassenen geven we de medicatie, zoals die 
door de robot aangeleverd wordt, mee met de ouders of het familielid die 
de bewoner komt ophalen.

We beseffen dat dit een hele verandering is voor alle betrokkenen. We willen jullie nu al bedanken om dit mee te 
realiseren. Aarzel niet om bij vragen of problemen contact op te nemen met een medewerker van de Medische Dienst.

Barbara Steverlynck - Hoofdverpleegkundige

inclusieve speeldag
Half oktober kregen we een tof mailtje op de activiteitendienst SAS. Drie 
vormelingen moesten een opdracht doen rond een bepaald evangelie. 
Robbe, Jenne en Mats kozen voor het evangelie ‘niet altijd de beste of 
belangrijkste willen zijn’. Zij wilden graag kennismaken met kinderen met 
een beperking en vroegen of dit kon bij het SAS. NATUURLIJK! 

Op woensdagnamiddag 21 november zijn de jongens komen ‘meedraaien’ 
op het SAS. We speelden eerst samen een potje boccia. Jenne maakte 
knikkerbanen met enkele jongeren. Robbe leefde zich uit met de 
mountainbikers en Mats liet zijn beste capaciteiten zien in het gamelokaal. 
Het was een fijne ervaring voor ons en ook voor hen!
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Speelplein Speelfijn

Herfstvakantie

Kunstweek in de paasvakantie

Het was weer een topper van formaat! Tijdens de herfstvakantie hebben we 3 
dagen speelplein gehad. 3 dagen? Ja lap, viel net 1 november daarin. 

Dinsdag en woensdag hebben we verschillende spelletjes gespeeld. We 
maakten spinnenkoppen in het thema Halloween. En raad eens? Omdat het 
zo koud was, hebben we deze keer soep gemaakt! Pompoensoep met echte 
spinnenballen. Hhmmm.. 

Vrijdag was onze uitstapdag. Bert ging met een klein groepje sporten 
in Sportopia te Antwerpen. De andere kinderen hebben genoten in de 
binnenspeeltuin en toonden dat ze beter kunnen bowlen dan al de 
animatoren. 

Tijdens de kerstvakantie nemen we even rust, maar in de krokusvakantie 
zijn we er weer!

Sarah Van de Heyning
Coördinator Speelpleinwerking 

Afgelopen jaar was de kunstweek weer een succes! We toverden in 
juli het plein om tot een heus tijdreisstation. We konden rekenen 
op heel wat enthousiaste kinderen, vrijwilligers, animatoren en 
workshopbegeleiders. Ook volgend jaar zal de kunstweek opnieuw 
plaatsvinden, maar dit keer in de paasvakantie! 

Hierbij vind je alvast de uitnodiging! Wil je meer informatie? Stuur 
gerust een mail naar speelplein@mpi-oosterlo.be

Kunstweek 2018 
met steun van Cera
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Ontmoetingsmoment Begeleid Werkers
Zoals elk jaar werd er vanuit Begeleid Werken een ontmoetingsmoment voor de Begeleid Werkers georganiseerd. 
Voor de eerste keer hebben we dit ontmoetingsmoment georganiseerd in de Thomas More Hogeschool waarbij we, 
naast het gebruik van de ruimtes, ook konden rekenen 
op enkele bereidwillige studenten om een handje toe 
te steken.

De deelnemers werden opgesplitst in twee groepen. 
De namiddaggroep, zo’n 20 Begeleid Werkers, werd 
eerst onthaald met een warme hap, om nadien creatief 
aan de slag te gaan. De opdracht was om een canvas 
te maken over zichzelf op hun werkplek: wat doe je 
graag, waar ben je goed in? Er werd geverfd, geknipt, 
geplakt, gekleurd, geschreven, … Eenmaal de canvassen 
klaar waren, bleek dat ze allemaal samen een mooie 
puzzel vormden, waarbij het logo van Begeleid Werken 
tevoorschijn kwam. Dat was een mooie verrassing! De 
namiddag werd afgesloten met een wafelenbak en een 
drankje.

De tweede groep, een 30-tal Begeleid Werkers, werd ‘s avonds onthaald met een hapje en een drankje. Het was een 
gezellige bende, met hier en daar een nieuwkomer en heel wat oude bekenden, die elkaar na een jaartje opnieuw 
ontmoetten en veel bij te praten hadden. Maar het avondprogramma had meer in z’n mars dan enkel een warme 
babbel. De groep werd ingedeeld in kleinere groepjes en elke groep ging aan de slag met een ‘kletspot’. In deze 
‘kletspot’ zaten vragen over hun werk, die ze in spelvorm aan elkaar konden stellen. 

Alsof er nog niet genoeg sfeer was, viel plots de elektriciteit uit. Gelukkig zijn onze Begeleid Werkers van alle markten 
thuis en al snel brandden er aan elk tafeltje enkele GSM-zaklampen. Onverstoorbaar werden er verder vragen gesteld 
aan elkaar, werd er gepraat, gediscussieerd en geluisterd. Het was opnieuw een erg geslaagde avond! Medewerkers en 
Begeleid Werkers kijken al uit naar de volgende editie!
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Rust in het kwadraat
Mobiele rustruimte

I like to multimove it

Begin november kregen we het leuke nieuws dat BNP Paribas 
Fortis Foundation ons project “Rust in ’t kwadraat” heeft 
goedgekeurd en financieel zal steunen. Met het project “Rust 
in ’t kwadraat” zullen we in 2019 een mobiele pipowagen 
creëren die kan dienen als rust- en ontspanningsruimte voor 
cliënten die hier nood aan hebben. 

Om dit project te verwezenlijken zullen we ook beroep doen 
op het talent van enkele cliënten die aan deze realisatie 
zullen kunnen meewerken. Een mooi project voor en door 
onze cliënten. De jury was onder de indruk van het project 
en selecteerde MPI Oosterlo ook voor de award “Recht uit 
het hart”, een publieksprijs waarbij een bijkomend budget 
gewonnen kon worden. Iedereen kon mee stemmen. Heel wat 
mensen deden dit, waardoor we ook deze award in de wacht 
konden slepen. Een grote dankjewel voor alle steun! 

Dankzij een subsidie vanuit Niké kregen we de kans om een nieuw aanbod op te starten in het schooljaar 2018 – 2019. 
Hiervoor volgde Sarah Van de Heyning, medewerkster van onze activiteitendienst SAS, een bijscholing tot multimove-
leerkracht. 

Multimove? Wat is dat? 
Multimove zet jonge kinderen in beweging om zo de motorische ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren en 
plezier te beleven aan sporten. Door de kinderen op een leuke en ontspannende manier te laten bewegen, oefenen ze 
de 12 fundamentele bewegingsvaardigheden. 

Laagdrempelige toegang tot bewegen
Ondertussen zijn we gestart met een proefproject en hebben we al heel wat kinderen zien genieten van lopen, springen, 
duiken, rollen, klimmen en klauteren op een laagdrempelig niveau. Dit project wordt ongetwijfeld vervolgd.

Ons motto : iedereen kan genieten van sporten!

Project gerealiseerd met de steun van het Fonds Nike Community Impact, 
beheerd door de Koning Boudewijnstichting.
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In het kader van haar bacheloropleiding 
Orthopedagogie creëerde Leona Bruyenberg 
een prentenboek voor kinderen vanaf zes 
jaar die een broer of zus met een beperking 
hebben. Beperking kan heel ruim gezien 
worden: het kan gaan om een fysieke 
beperking, mentale beperking, maar ook om 
chronische ziektes bijvoorbeeld. 

In dit boekje komen zowel positieve als 
negatieve gevoelens van brussen naar voor. 
Op deze manier wil Leona de jonge brusjes 
een middel aanreiken om hun gevoelens 
een plaats te geven. Maar ook voor ouders 
kan het een manier zijn om een gesprek te 
starten over de gevoelens die bij broer of zus 
leven.

Ik durf de trein te nemen
Nieuwe tool NMBS

Het is oké ...
boek voor brussen

De vervoersmaatschappij NMBS ontwikkelde een tool 
zodat mensen met een beperking hulp krijgen om 
zelfstandig de trein te nemen of te leren nemen. De 
tool kreeg de naam “ik durf de trein te nemen” en werd 
ontwikkeld voor personen met een lichte tot matige 
verstandelijke beperking en hun begeleiders.

Waaruit bestaat deze tool?
• een handleiding voor het gebruik van de leergids
• de leergids zelf, die door een begeleider kan worden 

aangepast aan de persoonlijke behoeften van de 
gebruiker

• een databank van foto’s en pictogrammen

Wat vind je in de leergids?
De gids geeft informatie in aangepaste taal met illustraties. 
Er zijn drie delen: 
• de verschillende stappen van een treinreis;
• een afdrukbaar kaartje om hulp te vragen;
• hoe te handelen in geval van onvoorziene 

omstandigheden of problemen.

Waar vind je de tool?
Je vindt de tool op de website van de NMBS nl. https://www.
belgiantrain.be. Klik in het menu op ‘Je reis voorbereiden’ 
en daarna op ‘Reizigers met beperkte mobiliteit’. Kies daar 
voor ‘Leergids Ik durf de trein te nemen’.

Voor begeleiders werd er ook een extra handleiding bij deze 
tool voorzien. Deze vind je op https://www.belgiantrain.
be/nl/travel-info/prepare-for-your-journey/assistance-
reduced-mobility/dare-to-take-the-train. 
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Kinderbijslag wordt groeipakket
Kinderbijslag wordt groeipakket. Wat houdt dit juist in? We verzamelden de informatie die terug te vinden is op de 
website van de Vlaamse overheid. Meer informatie vind je op http://groeipakket.be/ 

Groeipakket is het nieuwe kinderbijslagsysteem dat ingaat vanaf 1 januari 2019. Het is een verzameling van financiële 
tegemoetkomingen voor elk kind in elk gezin. Het geeft gezinnen maximaal de kans elk kind te laten groeien en zich 
zo volledig mogelijk te ontplooien. Bovendien biedt het gezinnen ondersteuning bij de kosten van de opvoeding van 
kinderen.

Wat zit er in het Groeipakket?
Het Groeipakket bestaat voor elk kind dat in Vlaanderen woont (domicilie) uit een:

• Startbedrag: éénmalig bedrag van 1.122 euro bij de geboorte of adoptie van elk kind, geboren of geadopteerd 
vanaf 1 januari 2019. Kinderen die geboren worden voor 1 januari 2019 krijgen kraamgeld.

• Basisbedrag: maandelijks bedrag van 163,20 euro voor elk kind geboren vanaf 1 januari 2019. Kinderen geboren 
voor 1 januari 2019 behouden de basisbedragen uit het oude systeem (incl. rang- en leeftijdstoeslag). 

• Schoolbonus: jaarlijks bedrag in augustus, afhankelijk van de leeftijd en varieert tussen 20,40 en 61,20 euro, voor 
elk kind, ook voor de kinderen geboren voor 1 januari 2019.

Voor sommige kinderen, in Vlaanderen gedomicilieerd, die meer ondersteuning nodig hebben, zijn een aantal extra 
toelagen voorzien:

• Zorgtoeslagen

• Wezentoeslag: 163,20 euro per maand voor een wees en 81,60 euro per maand voor een half wees, voor 
kinderen die een ouder verliezen vanaf 1 januari 2019. Kinderen die een ouder verloren voor 1 januari 2019 
krijgen de wezenbijslag uit het oude systeem.

• Pleegzorgtoeslag: 63,03 euro per maand voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2019. Kinderen geboren voor 
1 januari behouden de toeslag uit het oude systeem.

• Zorgtoeslag voor specifieke ondersteuningsbehoefte: afhankelijk van de handicap of aandoening tussen 
82,37 en 549,12 euro per maand. Deze bedragen zijn dezelfde in het oude en nieuwe systeem, dus gelden 
voor alle kinderen.

• Sociale toeslag

• voor gezinnen met een inkomen lager of gelijk aan 30.984 euro: maandelijks 51 euro per kind bij 1 of 2 
kinderen en 81,60 euro per kind bij 3 of meer kinderen, onafhankelijk van de geboortedatum van het kind.

• voor gezinnen met een inkomen tussen 30.984 en 61.200 euro en minstens drie kinderen waarvan het 3e of 
volgende kind geboren is vanaf 1/1/2019, maandelijks 61,20 euro per kind.

Voor sommige kinderen, die naar een door Vlaanderen erkende of gesubsidieerde kinderopvang of school gaan in 
Vlaanderen of Brussel, zijn een aantal extra toelagen voorzien om hen te stimuleren om naar de opvang of naar school 
te gaan:

• kinderopvangtoeslag
Wie gebruik maakt van kinderopvang waar ouders niet betalen op basis van hun inkomen, kan rekenen op een 
kinderopvangtoeslag van 3,23 euro per opvangdag. De kinderopvangtoeslag is enkel van toepassing op kinderen 
die opgevangen worden in een door Vlaanderen vergunde kinderopvang in Vlaanderen of in Brussel. Voor alle 
kinderen, ook voor de kinderen geboren voor 1 januari 2019.

• kleutertoeslag
Kleuters van 3 jaar die ingeschreven zijn in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende onderwijsinstelling in 
Vlaanderen of Brussel krijgen een kleutertoeslag van 132,60 euro. Kinderen van 4 jaar die ingeschreven blijven 
en voldoende aanwezig zijn op school krijgen ook 132,60 euro per jaar. Voor alle kinderen, ook voor de kinderen 
geboren voor 1 januari 2019.

• schooltoeslag vanaf schooljaar 2019-2020
Voor alle kinderen, ook voor de kinderen geboren voor 1 januari 2019. Vanaf 3 jaar kunnen kinderen die opgroeien 
in een gezin met een laag inkomen ook rekenen op een schooltoeslag (de huidige schooltoelage).
Enkel kinderen die naar school gaan in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende onderwijsinstelling in 
Vlaanderen of Brussel, hebben recht op de schooltoeslag. Het bedrag is afhankelijk van het inkomen van het gezin 
en wordt per schooljaar toegekend. Afhankelijk van de leeftijd schommelt het bedrag tussen gemiddeld 98 en 682 
euro per jaar.
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Overgangsperiode

• Elk kind geboren voor 1 januari 2019 blijft ook na 1 januari dezelfde basisbedragen ontvangen als voordien 
(incl. rang- en leeftijdstoeslag). Maar deze kinderen kunnen wel onmiddellijk genieten van de schoolbonus, de 
kinderopvangtoeslag, de kleutertoeslag en de schooltoeslag (vanaf schooljaar 2019-2020) uit het Groeipakket. 
Voor wie al een zorgtoeslag of de sociale toeslag kreeg, blijven de bedragen uit de oude regeling geldig.

• Elk kind geboren vanaf 1 januari 2019 krijgt onmiddellijk het volledige Groeipakket.
• In één gezin kunnen er dus zowel kinderen zijn die bedragen ontvangen volgens het oude systeem als kinderen die 

het volledige Groeipakket krijgen.

Procedure

U kunt het Groeipakket aanvragen vanaf 1 januari 2019 bij één van de 5 uitbetalers van het Groeipakket (vroegere 
kinderbijslagfondsen).

Als u vanaf 1 januari 2019 een kind krijgt, kunt u meteen zelf de uitbetaler van het Groeipakket kiezen. Als u al 
kinderbijslag ontving voor 1 januari 2019 en u kiest een andere uitbetaler, dan betekent dit wel dat al uw kinderen 
dan bij diezelfde uitbetaler aangesloten zijn. Als u zelf geen keuze maakt, wordt uw kind automatisch aangesloten bij 
Fons, de uitbetaler van de Vlaamse overheid, zodra uw kind geboren is. Als u bij Fons aangesloten wordt, kunt u al na 
3 maanden kiezen om van uitbetaler te veranderen. 

Krijgt u al kinderbijslag, maar krijgt u geen kinderen meer na 1 januari 2019 of verandert er niets aan uw gezinssituatie, 
dan kunt u pas vanaf 1 januari 2020 veranderen van kinderbijslagfonds. Uw kinderbijslagdossier zal automatisch 
overgaan naar één van de 5 nieuwe uitbetalers.

Ken jij ons kledingwinkeltje al?
Zoals sommige onder jullie waarschijnlijk al wel weten, hebben 
we binnen onze organisatie sinds enige tijd een kledingwinkeltje. 
Regelmatig wordt er kledij geschonken aan MPI Oosterlo. Om dit vlot 
toegankelijk te maken voor de cliënten ontstond het idee om een 
winkeltje in te richten. 

Dankzij de giften van kledij en de vrijwilligers die de winkel op orde 
houden, kunnen onze cliënten met beperkte financiële middelen ook 
écht komen winkelen.

Indien jullie gebruik wensen te maken van dit winkeltje, kunnen jullie 
dit steeds bespreken met de begeleiders of maatschappelijk werker. 

Vrijwilligers zorgen voor een toegankelijke winkel

We doen een beroep op vrijwilligers om deze kledij te sorteren 
en in de rekken te hangen. In de week voor Kerst komen enkele 
leerlingen uit het 2de jaar van de Vrije Sint-Lambertusscholen 
in Westerlo de kledij sorteren en de winkel op orde leggen. Dit 
vrijwilligerswerk kadert in hun “project solidariteit”. 

Voorraad
Zoals je kan zien, hebben we momenteel nog voldoende voorraad 
aan kledij. Moesten we toch een tekort krijgen, zullen we hiervoor 
een oproep lanceren.
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Kalender schooljaar 2018-2019

BKLO Oosterlo BuSO Oosterlo

Kerstvakantie:
van maandag 24 december tot en met zondag 6 
januari

Kerstvakantie:
van maandag 24 december tot en met zondag 6 
januari

Vervangende feestdag (Wapenstilstand):
maandag 24 december
Feestdag Kerstmis: dinsdag 25 december
Feestdag Nieuwjaar: dinsdag 1 januari
De dagmodules sluiten van maandag 24 
december tot en met vrijdag 28 december

Facultatieve verlofdag: vrijdag 8 februari Facultatieve verlofdag: vrijdag 8 februari

Krokusvakantie: van maandag 4 maart tot en met 
zondag 10 maart

Krokusvakantie: van maandag 4 maart tot en met 
zondag 10 maart

Schoolbussen rijden voor BKLO Evaluatiedag: vrijdag 5 april

Paasvakantie: van maandag 8 april tot en met 
maandag 22 april

Paasvakantie: van maandag 8 april tot en met 
maandag 22 april

Feestdag Paasmaandag: maandag 22 april

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

O.H. Hemelvaart: 
donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei

O.H. Hemelvaart: 
donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei

Feestdag O.H. Hemelvaart: donderdag 30 mei
Vervangende Feestdag (Nationale Feestdag):
vrijdag 31 mei

Pedagogische studiedag: woensdag 5 juni Schoolbussen rijden voor BuSO

Feestdag Pinkstermaandag: maandag 10 juni Feestdag Pinkstermaandag: maandag 10 juni Feestdag Pinkstermaandag: maandag 10 juni

Schoolbussen rijden voor BKLO Evaluatiedag: dinsdag 11 juni

Schoolbussen rijden voor BKLO Evaluatiedag: vrijdag 28 juni

Schooljaar eindigt op vrijdag 28 juni Schooljaar eindigt op vrijdag 28 juni

  
  Oudercontacten BuSO:
  donderdag 4 april (avond)
  vrijdag 5 april (dag)
  dinsdag 11 juni (dag + avond)

V.U.: An Bellemans - Eindhoutseweg 25 - 2440 Geel

Zomerfeest: zondag 16 juni 2019
  
  Oudercontacten BKLO:
  maandag 18 februari
  maandag 17 juni

Trooper
Ken jij trooper al? De ideale tool voor personen die online aankopen doen en 
tegelijkertijd MPI Oosterlo willen steunen zonder dat het hen ook maar één cent 
kost. 

Via onze pagina www.trooper.be/mpioosterlovzw vind je heel wat gekende online 
shops. Klik via deze pagina je favoriete shop aan. Eens op de pagina van de shop 
loopt alles zoals je gewoon bent om online aan te kopen. Deze shops zorgen na 
jouw aankoop voor extra centjes voor MPI Oosterlo. In 2018 konden we alvast 
rekenen op heel wat trooperaars, waarvoor een grote dankjewel. We hopen dat 
ook in 2019 heel wat mensen hun weg naar Trooper vinden en ons zo steunen.


