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Lieve lezer,

Mijn eerste maand als algemeen directeur bij MPI Oosterlo zit er reeds op. Toegegeven 
de eerste werkdag voelde een beetje als een eerste schooldag. Maar als ouder van 
een kind met een bijzondere zorgbehoefte voelde het ook een beetje als thuiskomen, 
maar dan in het groot. Ik ben ontzettend trots dat ik deze taak mag opnemen.

De eerste weken spendeerde ik logischerwijze aan een kennismaking met de vele 
medewerkers en de vele kamers van ons mooie huis, haar plannen, verwachtingen en 
ambities. Gezien de omvang zal dit nog wel wat tijd in beslag nemen. Maar een ding 
is zeker, het warme onthaal zal me altijd bijblijven. Dit valt niet te verwonderen gezien 
onze medewerkers zich dagdagelijks inzetten met een groot en warm hart voor de organisatie en haar cliënten. 

Maar jullie weten ongetwijfeld dat de zorgsector vandaag de dag ook voor grote uitdagingen staat en in volle transitie 
verkeert. Het is mijn ambitie om deze uitdagingen aan te gaan, niet alleen samen met de medewerkers van MPI Oosterlo 
maar ook samen met jullie allen waarbij de warmmenselijke insteek van MPI Oosterlo centraal moet blijven staan. Dit 
is volgens mij de enige waarborg op succes in deze zeer boeiende tijden. 

“Bij elkaar komen is een begin, bij elkaar blijven is vooruitgaan en met elkaar samenwerken is succes”, zei Henry Ford 
treffend.

Ieder lid van onze grote familie is belangrijk, en de inzet en het kunnen van elk lid onmisbaar! Alleen zo kunnen we 
ervoor zorgen dat MPI Oosterlo een unieke plek en een warme thuis blijft voor onze dierbare gasten die onze beste 
zorg verdienen!

Ik wens jullie alvast fijne feestdagen.
Hilde Claes

Algemeen Directeur

Voorwoord - thuiskomen 
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Oskar - onze nieuwe rustruimte op wielen

Dankzij de steun van BNP Paribas Fortis Foundation kon er 
de afgelopen maanden ijverig gebouwd worden aan een 
mobiele rust- en ontspanningsruimte voor MPI Oosterlo. 
Bijzonder aan het project is dat de wagen niet alleen 
bestemd is voor cliënten van MPI Oosterlo, maar dat cliënten 
en leerlingen hier ook zelf aan konden meebouwen. 

Voor en door cliënten
Het bouwen van onze wagen werd een aaneenschakeling van 
waardevolle momenten dankzij de gastvrijheid van bouwer 
Jan. Niet alleen helpers waren welkom, maar ook cliënten die 
eens wilden komen kijken, werden hartelijk ontvangen. En 
het resultaat mag gezien worden. 
Op vrijdag 22 november werd de mobiele rustruimte voor 
het eerst aan het publiek getoond tijdens de wintermarkt 
van Ateljee Hagelbos. Onze rustruimte op wielen werd op dat 
moment ook omgedoopt tot Oskar, verwijzend naar ‘ons kar’. 
Een mooi project voor en door cliënten van MPI Oosterlo.

Vervolg - de binnenafwerking
Hoewel de wagen er al fantastisch uitziet, is hij nog niet 
helemaal af. De komende maanden wordt er nog verder 
gewerkt aan de binneninrichting. Eens helemaal klaar zal 
de rust- en ontspanningsruimte flexibel ingezet worden 
binnen MPI Oosterlo voor cliënten die nood hebben aan een 
rustmoment zonder te veel prikkels. 

Bedankt Jan, om dit prachtige 
project samen met ons te 
realiseren en de talenten van 
de helpers te laten groeien.

De mobiele rustruimte kreeg 
de naam Oskar.
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Klein Veldekens
Evolutie van de bouwwerken

Inclusive Campus Life 
Op 27 en 28 november vond het slotevent plaats van het 
project Inclusive Campus Life (ICLife) waarin we nauw 
betrokken zijn. In dit project werken 4 hogescholen 
en universiteiten uit 4 verschillende landen, namelijk 
België, Nederland, Tsjechië en Finland, samen rond 
inclusie op hun campus. Dit zowel op het gebied van 
onderwijs, als op het gebied van tewerkstelling en 
beleving. 

Op het slotevent was collega Raf aanwezig samen met 
Thomas, één van zijn cliënten. Raf gaf een lezing over 
de toekomst van arbeid en hoe we ons daarop kunnen 
voorbereiden. Thomas, cliënt Begeleid Werken, gaf 
samen met Raf een workshop over de waarde van 
werk. Hij vertelde onder meer wat voor werk hij doet 
en wat dit werk voor hem betekent. Dit leidde nadien 
tot boeiende gesprekken tussen de deelnemers rond de 
waarde van werk.

Klein Veldekens, onze nieuwbouw in het 
centrum van Geel, afgestemd op het complex 
ouder worden, zit op kruissnelheid. In de vorige 
Family News konden we enkel foto’s publiceren 
van de fundering, nu kunnen we jullie al het 
ganse gebouw tonen. De vorderingen van de 
bouwwerken kan je volgen op onze website 
www.mpi-oosterlo.be onder de rubriek ‘Wie 
zijn wij - projecten - Klein Veldekens’.

In de zomer van 2020 zullen 32 bewoners, die 
nu verspreid wonen in onze woningen in Geel, 
Tongerlo en Oosterlo, hier hun intrede nemen. 
In mei dit jaar organiseerden we reeds een 
eerste informatiemoment voor de betrokken 
families. Begin 2020 komt hier een vervolg op.
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Creatief talent in Ateljee Hagelbos

Wintermarkt

Kerstkaart voor Cera

Op vrijdag 22 november organiseerde Ateljee Hagelbos een wintermarkt. Het 
werd een fijn samenkomen in winterse sfeer met een drankje en wat lekkers. 
Cliënten en begeleiders hadden zichzelf weer overtroffen met prachtige 
handgemaakte producten. Er gingen heel wat kerstcadeautjes en kerstversiering 
over de toonbank.

Half november kregen we de vraag of we de kerstkaart voor Cera 
wilden ontwerpen. Een vraag waar we uiteraard volmondig ja op 
zegden. In Ateljee Hagelbos gingen ze ijverig aan de slag om een 
ontwerp te maken rond het thema samenhorigheid. Michael 
zorgde voor prachtige tekeningen. Voor de achtergrond werden 
verschillende verftechnieken gebruikt, met de kleuren van de huisstijl 
van Cera. Niet enkel het ontwerp voor de kaart werd gemaakt, maar 
er werden ook opnames gemaakt over hoe de kaart tot stand is 
gekomen. Het filmpje is terug te vinden op onze facebookpagina, 
zodra het beschikbaar is. Het werd een super fijne en creatieve dag. 
En wat zijn we fier dat het talent, dat hier talrijk aanwezig is, via 
de kerstkaart van Cera een mooi forum krijgt. De kaart wordt maar 
liefst naar 80.000 mensen verstuurd. 

Cera koos het 
ontwerp waarbij vele 
handen samen de 
kerstboom dragen.

Cera is een financiële 
coöperatie die onder 
meer onze kunst-
beweging financieel 
steunde. 
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Afscheid van Sonja Wouters

geboren op 14 juli 1956
overleden op 11 juli 2019

Ik droom voor jou de hemel

En alles wat hier mooi is,
zal je daar mooier vinden
met nog meer glans en nog meer 
kleuren,
nog meer warmte, nog meer geuren
en de sterren doven niet,
bloemen zullen niet verwelken
en de zon zal niet verdwijnen,
alles zingt een zonnelied.

Gras zal zachter nog dan zacht zijn,
de wind komt je er wiegen,
engelen komen je behoeden
en de deur van pijn en angsten
gaat voorgoed achter je dicht.
Elke voetstap doet je dansen,
je zult licht zijn, vederlicht.
Je zal glimlachen,
in het schitterende licht.

‘We zijn matekes’, hoe dikwijls heb je dat gezegd, want je had graag mensen om 
je heen. En zoals iedereen had ook jij je favorieten. Je mama en papa, Loesje en 
Guy, en natuurlijk Witteke bovenaan de top. Je was niet graag alleen, want dan 
zat je met vanalles in je ‘kop’, zoals je dat dan kon zeggen. 

In jouw naam bedanken we dan ook al jouw matekes, die voor jou een verschil 
hebben gemaakt in je leven, die je momenten hebben gegeven om naar uit te 
kijken. Of dat nu in de appartementen of Huis 20 was, op café, in Bokrijk of 
de Voeren, in Gompel, op een verjaardagsfeest of in Scherpenheuvel, zingen 
of babbelen, …. Je hebt geglunderd in hun gezelschap. Bedankt daarvoor aan 
iedereen, het was plezant.

Begeleidingsteam Huis 20.1

Afscheid van Senne Tibax

geboren op 21 februari 2008
overleden op 29 oktober 2019

Zomaar is hij weggegleden, plots deed hij zijn oogjes dicht.
De leegte is niet te geloven,
onwerkelijk is de werkelijkheid ...

Lieve, lieve Senne,

Zo ineens ben je weggegleden, plots deed je je oogjes dicht. Na een topdag, 
waarin je vrolijk rondhuppelde in de leefgroep, poetsman van dienst zoals 
altijd, met je blik en borstel in de aanslag.

Buiten bezig zijn, dat was voor jou het hoogtepunt van de dag: fietsen, met 
de go-cart rijden, … Als je maar in beweging was. Je ging zo hard, dat de 
begeleiders achter je aan moest rennen om je te kunnen bijhouden. ‘Doei’, 
riep je dan, en weg was je. En dan maar lachen. We hadden een touwtje aan je 
bagagedrager gemaakt waarmee we je konden tegenhouden wanneer je niet 
bij te houden was. 
Jammer dat we nu geen touwtje meer hebben om je terug te halen, lieve 
kapoen, maar in onze harten heb je voor altijd een plaatsje veroverd. 

Doei, Senne. Dikke kus.
Begeleiders Team 5.2

Uit ‘Als vlinders spreken konden’ van Yvonne van Emmerik
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Afscheid van zuster Tarcitia
Zeg niet dat ons verleden is verloren

en dat de lamp der liefde is uitgebrand,
want aan vereenzamings uiterste rand

wordt der herinnering zaligheid geboren.
Adriaan Roland Holst

Nog met drie waren de Oosterlose zusters toen ze in de zomer van 2015 naar 
het klooster in Herentals verhuisden: Zuster Jozepha - de laatste overste 
na Zuster Adrienne en jarenlang leerkracht in het BKLO, Zuster Augustine 
- vroegere drijvende kracht achter het BuSO en eerste verpleegkundige van 
dienst, en Zuster Tarcitia - vroegere directeur van het BKLO. 

Maandagnacht, 25 november 2019, is Zuster Tarcitia stilletjes overleden in 
het klooster Franciscanessen in Herentals, omringt door de warme zorgen van 
haar medezusters op de tonen van haar geliefde Marialiedjes. De laatste jaren 
waren lichamelijk zwaar voor haar, maar altijd is ze de schalkse blik in haar 
ogen blijven behouden en volgde ze wat om haar heen gebeurde.

Alles gaat voorbij, zegt Luc Huyse, behalve het verleden. Deze woorden 
indachtig, willen wij Zuster Tarcitia gedenken en huldigen als bron, samen 
met onze Zusters Franciscanessen, voor wat uiteindelijk onze grootste 
kracht tot stand heeft gebracht: kinderen, jongeren en volwassenen met een 
verstandelijke handicap in hun kracht brengen en dichter bij de realisatie van 
hun dromen.

De Zusters blijven aanwezig. Hun laatste rustplaats ligt achter in onze tuin. Een 
plek die rust uitstraalt. Het kerkhof achteraan onze centrale campus is ook de 
laatste rustplaats voor Zuster Tarcitia. 

geboren op 14 augustus 1921
overleden op 25 november 2019

Warme acties tijdens De Warmste Week

Het afscheid van deze 3 personen valt zwaar, maar de warme herinneringen blijven bestaan.

Het is hartverwarmend te zien dat heel wat mensen MPI Oosterlo een warm hart toedragen. Dit jaar werden er maar 
liefst 10 acties voor ons georganiseerd tijdens De Warmste Week van Studio Brussel (gegevens beschikbaar op het moment 
van druk). Een grote dankjewel aan iedereen die deze acties mogelijk maakte.

• Flute for life van de Academie voor Muziek, Woord en Dans Geel
• Kerstmarkt Laakdal van VorstOndersteBoven
• Frietrock Metal Fest en roskes van Frituur Den Boog
• SuperJump for Life van SuperJump Geel
• De hotste dag van Janssen Pharmaceutica Geel
• Warmste bar@deschuur van de zussen Vandekeybus
• Kerstmarkt For Life van de Vrije Sint-Lambertusscholen in Westerlo
• Acties van de verschillende campussen van Janssen Pharmaceutica
• Hel van Kasterlee van de familie Hendrickx

De aandachtige lezer telt uiteraard maar 9 acties en geen 10. De tweede editie van MPI FM voegen we hier graag aan 
toe. Op donderdag 19 december slaan Geel FM, cultuurcafé De Werft en bewoners en vrienden van MPI Oosterlo de 
handen in elkaar om 12u lang radio te maken. Voor de gelegenheid wordt Geel FM omgedoopt tot MPI FM. Van 9u 
tot 21u maken we radio met tal van interessante programma’s, boeiende gasten en uiteraard leuke muziek. Bij een 
radioactie hoort ook een leuke radiospot. Misschien heb je deze de afgelopen weken al wel gehoord op Geel FM. Heb 
je dit toch gemist, dan kan je de spot ook beluisteren via www.mpifm.be.
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Organiseren in evenwicht
Samen bouwen aan de toekomst

Een goed jaar geleden starten we het project ‘organiseren in evenwicht’. Hiermee willen we onze organisatie klaar 
maken voor de toekomst zodat we flexibel kunnen inspelen op de uitdagingen die ons pad kruisen in het sterk wijzigende 
zorglandschap. We namen eerst de tijd om onszelf te herontdekken. Startpunt hiervoor was de denkdag in december 
vorig jaar waarbij medewerkers, raad van bestuur, externe partners en enkele ouders de funderingen legden voor onze 
hernieuwde missie, visie en waarden. Het resultaat hiervan kon je uitgebreid lezen in de zomereditie van onze Family 
News. We keken ook kritisch naar de structuur van onze organisatie en kwamen tot de conclusie dat aanpassingen 
nodig zijn. We lichten het tweede luik van dit grote project, namelijk de structuur van onze organisatie, graag aan jullie 
toe.

Uitgangspunten
We vertrokken van 3 essentiële uitgangspunten:
• Ten eerste willen we de goede zorg voor onze cliënten blijven garanderen.
• Ten tweede geven we aandacht aan onze medewerkers, zetten hen in hun kracht zodat ze hun job met goesting en 

energie kunnen doen.
• Ten derde hebben we nood aan een eenvoudige organisatie.

Voor het uittekenen van onze nieuwe structuur gingen we uit van volgende principes:
• Maximale focus op de cliënt en het cliëntsysteem. Dit is evident en onze reden van bestaan.
• Eenvoud - eenvoudige werkstromen. We willen duidelijkheid voor iedereen. Wie doet wat wanneer.
• Homogenere clusters. Teams die werken met cliënten met eenzelfde profiel brengen we samen in één cluster.
• Multidisciplinair werken. Verschillende disciplines zoals bijvoorbeeld pedagogen en maatschappelijk werkers 

brengen we zo dicht mogelijk bij de cliënt zodat we de expertise maximaal in de verschillende teams leggen.
• Heldere en efficiënte besluitvorming. We willen dat er knopen worden doorgehakt op een onderbouwde en goede 

manier. Hierbij moet duidelijk zijn wie waar verantwoordelijk voor is. Het kader waarbinnen teams werken is 
duidelijk. We streven ernaar om zo veel mogelijk verantwoordelijkheid in de teams zelf te leggen.

• Duidelijke link tussen ondersteunende diensten en zorg. Vanzelfsprekend dient er een goede samenwerking te zijn 
tussen bedrijfsvoering en zorg om de dienstverlening aan onze cliënten maximaal te kunnen verlenen.

• Uitbreidbaar - opschaalbaar. Dit betekent dat de structuur mee moet kunnen bewegen als we groeien. De structuur 
moet zo wendbaar zijn dat ze ook garant staat voor de toekomst.

Homogene clusters
We gaan dus uit van homogene clusters waarbij cliënten met eenzelfde zorgprofiel samengebracht worden in één 
cluster. We maakten opnieuw 6 clusters, maar met een iets andere invulling dan we nu gewend zijn.

Een overzicht van de clusters en de clusterverantwoordelijken 
• Groepsgerichte zorg en complex ouder worden - Evelien Belmans
• Basale cluster - Mia Van den Eynde
• Gestructureerde zorg - Dorien Thiels
• Geïndividualiseerde zorg - Ann Dilliën

De twee volgende clusters kunnen cliënten uit de 4 andere clusters bedienen, maar zorgen zelf ook voor instroom:
• Mobiel werken - Martine Nijs
• Dagbesteding en vrije tijd - Janina Maes
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Nieuwe huisstijl
Aan onze vernieuwde missie, visie en waarden koppelen we ook een vernieuwde 
huisstijl. Vanaf januari maken we geleidelijk aan de omschakeling en zal je het beeld dat 
twee blaadjes van onze plant symboliseert meer en meer zien in al onze communicatie. 
Zo willen we ook visueel de nadruk leggen op samenwerken, dynamiek, wendbaarheid, 
verbondenheid en groeien, en zo verwijzen naar onze kernwaarden.

Zo kwamen we tot volgende algemene structuur. De cliënt staat centraal en de cirkels eromheen zijn de verschillende 
bronnen van ondersteuning.

Ook de detailtekening van een cluster werd gemaakt.

Het begin van onze nieuwe structuur is gemaakt, maar ons verhaal 
is nog niet af. We werken ijverig verder aan de concrete uitwerking 
en implementatie van dit concept. Dit zal zeker nog enige tijd in 
beslag nemen. Het eerste waar we nu verder mee aan de slag gaan, 
is het uitwerken van de multidisciplinaire teams. We houden jullie 
op de hoogte van de verdere stappen die we nemen zo gauw deze 
geconcretiseerd zijn.

Hierbij introduceren we 
twee nieuwe termen 
nl. zorgcockpit en 
beleidsteam.

De zorgcockpit houdt 
mee de vinger aan de 
pols van zorgvernieuwing 
zowel binnen als buiten 
onze organisatie. Ook de 
instroom, doorstroom en 
uitstroom van cliënten 
zal vanuit de zorgcockpit 
opgevolgd worden.

Beleidsteam. De drie 
nieuwe directeuren 
namelijk de algemeen 
directeur, directeur 
zorg en directeur 
bedrijfsvoering gaan 

samen met directeur An Bellemans de grote verantwoordelijkheid over het geheel dragen. In oktober hadden we 
reeds het genoegen om onze algemeen directeur Hilde Claes aan jullie voor te stellen. Deze directeurs worden in 
het beleidsteam bijgestaan door een aantal collega’s die vanuit hun expertise de verschillende invalshoeken van de 
strategische beslissingen bewaken. 

Hierin wordt het principe van het multidisciplinair samenwerken 
duidelijk. Verschillende disciplines zoals bijvoorbeeld pedagogen en  
maatschappelijk werkers brengen we zo dicht mogelijk bij de cliënt 
zodat we de expertise maximaal in de verschillende teams leggen.
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Een nieuwe groep - Team 5.5
In de eerste helft van dit jaar werd er ijverig gewerkt aan de renovatie van één van onze gebouwen zodat hier vanaf 
september een bijkomende groep van start kon gaan. We creëerden een nieuwe groep voor jongeren die uit het 
Multifunctioneel Centrum (MFC) uitstromen en overgaan naar de volwassenwerking. Deze bewoners zullen op termijn 
doorstromen naar de woningen van onze volwassenwerking. 

Een nieuw concept - huismoeder
In dit team werken we ook voor de eerste keer met huismoeders. Bij het concept ‘huismoeder’ wordt een logistiek 
medewerker mee ingeschakeld in het dagelijks reilen en zeilen van de leefgroep. Hij of zij neemt de poets en het koken 
van maaltijden op zich. We proberen om ook cliënten zo veel mogelijk bij deze taken te betrekken. De bewoners zijn 
alvast blij met hun huismoeders.

‘Het eten is lekker en goed. Het 
is leuk dat de huismoeders onze 
kamers proper houden.’

‘Ik vind het eten allemaal lekker, vooral de 
frietjes op donderdag. Mijn kamer is netjes 
dankzij de huismoeders.’

Het is voor mij even 

wennen, maar ik vind het 

wel leuk. Mijn kamer vind 

ik ook mooi. Ik heb op mijn 

bureau ruimte om mij bezig 

te houden met bv. mijn 

strijkparels. 

Ik vind het leuk hier. Mijn kamer is mooi en ik kan leuk buiten gaan voetballen samen met Gregory.

Ik vind het hier echt leuk.
Alles is goed. Op mijn 

kamer heb ik tijd om mij te 
ontspannen met de dingen 

die ik leuk vind.

Wat vinden de bewoners van hun nieuwe woning? We vroegen het hen.

Sylvia
Anton

Matthias

Een nieuwe woning? Dat vraagt een kleurrijk schilderij. 
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Een dag uit het leven van Team 5.5

Ochtend:  We starten de dag met een gezamenlijk ontbijt, klaargemaakt door onze huismoeders Sigrid en 
Peggy. De hagelslag en de speculaasbolletjes zijn erg in trek, af en toe een eitje is ook heel lekker. 
We houden de klok goed in de gaten want zodadelijk moet iedereen op tijd op school zijn. Tijd voor 
ons, de begeleiders, om heel wat praktische zaken te regelen zoals het plannen van activiteiten, 
doktersafspraken maken, …

Middag:  Voor we het weten is het middag en hopla, Sigrid of Peggy hebben weer een lekkere maaltijd 
klaar staan. Ondertussen hebben ze ook nog gepoetst en ja we worden dus wel echt verwend. Op 
woensdagnamiddag doen we samen een leuke activiteit zoals knutselen, wandelen of een uitstapje. 

Avond:  Het is fijn thuiskomen na een schooldagje. We eten samen boterhammen. Onze bewoners kunnen 
‘s avonds hun tijd zelf invullen of er staat een activiteit van het SAS (sport- en vrije tijd) gepland. 

Een keer per week hebben we een bewonersvergadering en mogen onze bewoners mee kiezen wat ze graag eten, 
welke taken ze willen doen en welke uitstappen ze leuk vinden. Ook de afspraken in huis en het belang van de 
verschillende taken komen aan bod.

Sylvia: Ik vond het bowlen wel heel leuk. 
Onverwacht was ik de grote winnaar.

Anton: Het bowlen was echt wel mijn ding. Ik 
doe dat super graag. Ik heb vroeger nog in een 
bowlingclub gezeten samen met mijn papa. Ik 
ben daar echt goed in.

Matthias: Ik vond de wandeling in de Belse 
bossen heel leuk en vooral omdat wij deze 
hebben afgesloten met een etentje in de 
McDonald’s.

Ook de activiteiten vallen in de smaak.
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Een kijk bij onze Geïntegreerde dagbesteding
van Huis Helena

Het team van de Geïntegreerde Dagbesteding (GID) biedt aan de bewoners van Huis Helena een fijne en zinvolle 
dagbesteding. We proberen met deze kwetsbare jongeren zoveel mogelijk naar buiten te trekken, letterlijk en figuurlijk. 
Eén keer in de week gaan we met een aantal gasten op uitstap, een moment waar ze enorm naar uitkijken. Met deze 
uitstappen of activiteiten zetten we ook sterk in op inclusie.

Hieronder een kleine bloemlezing van twee activiteiten van de afgelopen maanden.

Bij de pompoenplekkers in Kasterlee

Al meer dan 20 jaar slaat in Kasterlee de pompoengekte 
toe in oktober. Een hele maand is de gemeente, en ver daar 
buiten, in de ban van deze reusachtige oranje vrucht. Overal 
liggen pompoenen en zijn er pompoenevenementen. En dit 
jaar mochten wij dat van dichtbij meemaken. We kregen 
een rondleiding bij de technische dienst van Kasterlee, waar 
de ‘pompoenplekkers’ ieder jaar neerstrijken. Hier en daar 
mochten we ook wat helpen. 

Na de festiviteiten mochten enkele van onze sterke mannen 
gaan helpen bij het opruimen van de pompoenen. Een 
hele karwei. Al de pompoenen moeten van de plakkaten 
worden geschraapt. Het piepschuim wordt gerecycleerd via 
het containerpark en de pompoenen komen terecht op de 
composthoop. De ene pompoen kwam al wat makkelijker 
los dan de andere, en doordat ze al een hele maand werden 
tentoongesteld, was niet iedere pompoen nog even vers. Laat 
ons zeggen niet echt een streling voor de neus …

Bezoek aan de brandweer

Op 13 november trokken we met enkele gasten naar 
de brandweer. Het bezoek werd een echte beleving. 
Naast de gebruikelijke rondleiding mochten we 
ook echt alles eens uitproberen. Hoe werkt zo een 
brandslang? Hoe voelt het om zo een pak aan te 
hebben? De brandweermannen bezorgden onze 
gasten een fijne en leerrijke namiddag.
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Samen klussen op Dag van de Natuur

Kennismakingsbezoek leerlingen Sint Maria Geel

Het wordt stilaan een traditie. Ook 
dit jaar kwamen de leerlingen van het 
5de jaar Begeleiding Doelgroepen, het 
vroegere Jeugd- en Gehandicaptenzorg, 
van Sint Maria Geel twee dagen lang op 
kennismakingsbezoek. Ze werden niet 
alleen ondergedompeld in de algemene 
werking van MPI Oosterlo en maakten 
kennis met BKLO Oosterlo, maar ze namen 
ook deel aan activiteiten samen met onze 
cliënten. ’s Middags aten ze samen met 
de gasten van Ateljee Hagelbos, waar ze 
ook meehielpen in enkele ateliers. Na 
twee dagen keerden ze terug naar school, 
een hele ervaring rijker.

Zaterdag 23 november was het Dag van de Natuur. 
Vrijwilligers van Natuurpunt trokken naar de 
Kikkerweide en ook enkele van onze cliënten sloten 
hierbij aan. Er werd ijverig gewerkt aan tal van klusjes. 
Ter ontspanning kon er ook met de tractor gereden 
worden. Een fijne dag in de natuur met een prachtig 
resultaat.

Een overzicht van de verrichtte werkzaamheden:
• De wilgen aan het begin van de Kikkerweide en van 

de wilgentunnel zijn gesnoeid.
• In totaal zijn er die dag ongeveer 1100 struiken 

geplant!
• De wilgenwigwam is vervangen door haagbeuk die 

beter tegen de droge periodes op de zandgrond kan.
• De wilgentunnel op het nattere deel van de 

Kikkerweide is meer dan dubbel zolang geworden.
• Aan de ingang van de Kikkerweide is een gemengde 

haag aangeplant met onder meer meidoorn, liguster, 
veldesdoorn, sleedoorn.

• Verderop naast de paardenweide is een zogenaamde 
veekering van 150 meter aangeplant met vooral 
meidoorn en veldesdoorn en ook wat sleedoorn 
en spork. Eenmaal deze struiken voldoende groot 
zijn, houden ze paarden en koeien tegen doordat 
de struiken nogal wat dorens hebben. Zij zijn voor 
de omgeving veel mooier dan een prikkeldraad. 
Daarenboven bieden zij volop nestelgelegenheid 
voor allerlei vogels zoals vinken, mezen, gorsen ... .

Kennis maken door samen een spel te spelen.
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Speelplein speelfijn
Herfstvakantie
Een vakantie zonder spel en fun, dat kan toch niet? 
Wij, de animatoren van speelplein MPI Oosterlo, hebben ons super hard 
geamuseerd tijdens drie dagen speelplein in de herfstvakantie. Er werd 
heerlijke spinnensoep gemaakt met onze jongsten en we keken een enge 
film omdat halloween dichterbij kwam. 

Maar waarvan we het meeste zijn geschrokken, waren de circusartiesten. 
Tijdens de herfstvakantie werden we verrast met een heuse voorstelling 
voorafgegaan door enkele workshops. Circusschool Locorotondo leerde 
ons eerst enkele trucjes aan zoals jongleren met doekjes, lopen over een 
koord, de rollabolla en lopen op een ton! Daarna hebben we genoten van 
een circusoptreden met wel 15 circusartiesten. Alle kinderen van op onze 
centrale campus werden uitgenodigd en iedereen genoot met volle teugen. 
Van een volle zaal gesproken … 

Circuslessen door circusschool Locorotondo

Zoals jullie misschien al wel gehoord hebben, hebben we al eerdere samenwerkingen gehad met circusschool 
Locorotondo. Zo kwamen ze ook al langs op onze kunstweek.

Als kerst op de taart worden er nu, in samenwerking met SNS (Sport Na School) en circusschool Locorotondo, 
circuslessen gegeven aan onze cliënten op dinsdag tussen 16u en 17u. Een mooie samenwerking die we zeker 
ook verder willen uitbouwen in de toekomst!

Kunstweek - save the date

De kunstweek, onze inclusieve speelweek voor kinderen met en zonder beperking, gaat ook in 2020 door in de 
paasvakantie. Wil je er bij zijn, noteer dan alvast de data in je agenda: van dinsdag 14 april tot en met vrijdag 17 april 
2020. Meer informatie volgt later nog. Met vragen kan je terecht bij Sarah via speelplein@mpi-oosterlo.be. We lichten 
alvast een klein tipje van de sluier.

Waan je in een wereld vol tovenaars, rare wezens, toverdrankjes en 
nog veel meer tijdens onze enige echte kunstweek.
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Animatoren bij Speelplein Speelfijn

Halfjaarlijkse animatorenactiviteit
Halfjaarlijks roepen we de animatoren van ons speelplein bij elkaar 
en organiseren we een teambuildingactiviteit. Vrijdag 8 november 
was het weer zo ver. Een kleine maar gezellige opkomst. Tien 
animatoren waagden zich aan de enige echte Mega Stadsgolf. 
We golfden met lichtgevende ballen en bezemstelen door het 
centrum van Geel. Het gele team ging met een overwinning naar 
huis, ofja naar tafel. Als afsluiting van het speelpleinjaar gingen we 
lekker eten. Over een half jaar kijken we weer uit naar een toffe 
teambuilding!

Animator iets voor jou?
Ben je 16 jaar of ouder, sociaal en creatief?
Ben je enthousiast om te werken met kinderen met een beperking?
Sluit je dan aan bij onze toffe groep animatoren en stuur een mail 
naar speelplein@mpi-oosterlo.be.

Symposium - Vrijwilligers en mensen met een mentale beperking en bijkomende gedragsstoornissen

In september trok Sarah, verantwoordelijke van onze 
speelpleinwerking, samen met animator Romi naar Polen op 
uitnodiging van Het Balanske. Het Balanske werkte de afgelopen 
twee jaar aan een project rond vrijwilligers voor mensen met een 
mentale beperking en bijkomende gedragsstoornissen. Dit deden ze 
samen met Na tak, een Poolse organisatie die vrijetijdsactiviteiten 
aanbiedt aan mensen met een mentale beperking.

Sarah en Romi op weg naar Poznan, 
Polen,  voor een boeiend symposium.

Het project kort samengevat in 3 fasen
Fase 1:  zoeken naar een partner in het buitenland en opstellen van 

strategieën
Fase2:  strategieën omzetten naar concrete workshops
Fase 3:  testen van de workshops door vrijwilligers, professionelen 

en de context rondom cliënten 

Voor de laatste fase, fase 3, werd ook het speelplein van MPI Oosterlo 
gevraagd. We werden uitgenodigd om mee deel te nemen aan het 
symposium en zo mee de workshops te testen. Een uitnodiging waar 
we maar al te graag op ingingen.

Workshops testen tijdens het symposium
Tijdens het symposium werden er 3 workshops voorgesteld en getest: 

één rond preventie, één rond crisis en één rond herstel. In deze workshops 
werden heel wat handvaten en theoretische kaders aangeboden om binnen 
je eigen organisatie samen met vrijwilligers aan de slag te gaan.

Vervolg - workshops voor vrijwilligers
De volgende jaren zal Het Balanske inzetten op het overdragen van deze kennis 
aan groepen vrijwilligers. Ze zullen dit doen door een doe- en denkworkshop 
aan te bieden, waarin de 3 ontwikkelde workshops samengevoegd worden. 
We hebben ons met ons speelplein alvast opgegeven als kandidaat voor deze 
workshop.
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Kalender schooljaar 2019-2020

BKLO Oosterlo BuSO Oosterlo

Kerstvakantie:
van maandag 23 december tot en met 
zondag 5 januari

Kerstvakantie:
van maandag 23 december tot en met 
zondag 5 januari

Feestdag Kerstmis: woensdag 25 december
Feestdag Nieuwjaar: woensdag 1 januari
De dagmodules sluiten van maandag 23 
december tot en met vrijdag 27 december

Schoolbussen rijden voor BKLO Evaluatiedag: woensdag 22 januari

Schoolbussen rijden voor BKLO Evaluatiedag: woensdag 29 januari

Facultatieve verlofdag: vrijdag 7 februari Facultatieve verlofdag: vrijdag 7 februari

Schoolbussen rijden voor BKLO Evaluatiedag: maandag 17 februari

Krokusvakantie: van maandag 24 februari tot en 
met zondag 1 maart

Krokusvakantie: van maandag 24 februari tot en 
met zondag 1 maart

Paasvakantie: van maandag 6 april tot en met 
zondag 19 april

Paasvakantie: van maandag 6 april tot en met 
zondag 19 april

Feestdag Paasmaandag: maandag 13 april

Pedagogische studiedag: woensdag 29 april Schoolbussen rijden voor BuSO

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

O.H. Hemelvaart: 
donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei

O.H. Hemelvaart: 
donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei

Feestdag O.H. Hemelvaart: donderdag 21 mei
Vervangende Feestdag (O.L. Vrouw Hemelvaart): 
vrijdag 22 mei

Feestdag Pinkstermaandag: maandag 1 juni Feestdag Pinkstermaandag: maandag 1 juni Feestdag Pinkstermaandag: maandag 1 juni

Schoolbussen rijden voor BKLO Evaluatiedag: woensdag 3 juni

Schoolbussen rijden voor BKLO Evaluatiedag: woensdag 10 juni

Schooljaar eindigt op dinsdag 30 juni om 12u Schooljaar eindigt op dinsdag 30 juni om 12u

  Oudercontacten BuSO:
  maandag 17 februari 
  dinsdag 18 februari
  donderdag 2 april
  maandag 22 juni (overgangers BKLO)
  dinsdag 23 juni 
  donderdag 25 juni

Campus Oosterlo
Schoolfeest: zondag 14 juni 2020

   
  Oudercontacten BKLO campus Oosterlo:
  dinsdag 18 februari
  maandag 15 juni
  maandag 22 juni (overgangers BuSO)

  Oudercontacten BKLO: De Kangoeroe
  maandag 30 maart
  maandag 22 juni 

Campus De Kangoeroe
Schoolfeest: zaterdag 6 juni 2020

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. We kunnen alvast rekenen 
op heel wat trooperaars die hun weg vinden naar onze Trooperpagina en ons zo 
steunen. Bedankt!

Er sluiten regelmatig nieuwe shops aan bij Trooper. Neem zeker eens een kijkje.


