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Hoopvol 
Lieve lezer,

Met deze Family News sluiten we een heel bijzonder jaar af. Een jaar dat hoofdzakelijk 
in het teken stond van de coronapandemie, met heel wat uitdagingen maar gelukkig 
ook veel verbondenheid en hartverwarmende momenten. 

Samen blikken we terug op de afgelopen maanden waarbij we onder meer onze nieuwe 
directeur zorg mochten verwelkomen, Klein Veldekens haar deuren opende en creatief 
talent kleur gaf aan een muur in het centrum van Geel. Spijtig genoeg moesten we ook 
afscheid nemen van één van onze bewoners, maar de warme herinneringen blijven we 
koesteren. 

De eindejaarsperiode verloopt dit jaar niet zoals normaal. Alles is anders. Het gezellig samenzijn met familie en 
vrienden moeten we heruitvinden. We leren allemaal om nabijheid te creëren ondanks de afstand. Toch kijken we 
ook hoopvol naar de toekomst. Een toekomst waarbij covid-19 hopelijk snel naar de achtergrond verdwijnt, waar de 
hartverwarmende steun blijft verder leven en waar we weer persoonlijk verbinding vinden met elkaar.

Ik wens jou en al wie je dierbaar is een hoopvol nieuwjaar vol vreugde, geluk en vooral een goede gezondheid. En 
vergeet niet: samen staan we sterk, we laten elkaar niet los!

Hilde Claes - Algemeen Directeur
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Directeur Zorg - Welkom Bart Verhoeven 

Sinds 2 november maakt Bart Verhoeven deel uit van het directieteam als 
directeur zorg. Tot eind december loopt hij mee met An Bellemans om MPI 
Oosterlo te leren kennen.

Bart is gehuwd, vader van 4 kinderen en woonachtig in Sint-Truiden. Hij heeft 
de afgelopen jaren heel wat ervaring opgedaan in de welzijnssector, zowel in 
de praktijk als beleidsmatig. Naast zijn werk als raadgever op het kabinet van 
minister Vandeurzen was hij actief in het algemeen welzijnswerk, de inburgerings- 
en integratiesector en de ouderenzorg. Heel wat ervaring die hij met heel veel 
goesting inzet om mee te bouwen aan een mooie, warme toekomst voor MPI 
Oosterlo. 

De komende weken wil hij de organisatie beter leren kennen en zich verder 
inwerken. Hij kijkt er naar uit met jullie kennis te maken en te luisteren naar de 
verhalen van iedereen.

Afscheid van Hilde Macken 
Hilde Macken, 

Het is alweer een paar maanden geleden dat jij ons voorgoed verliet. Het leven 
gaat zijn gangetje, ook zonder jou, …  Toch denken we nog vaak aan jou. 

We koesteren zoveel mooie herinneringen: 
je t-shirt van de Rode Duivels die ‘s morgens aan moest als ze moesten spelen, 
je verjaardag die zo belangrijk voor je was, met cadeautjes, taart en natuurlijk 
uit eten gaan, vrijdags naar de winkel voor de noodzakelijke boodschappen (cola 
zero en chips), het wekelijkse winnen bij de bowling, ….
Maar vooral herinneren we ons jouw schaterende lach, 
je kleine plagerijtjes en meest van al je warme knuffels! 

Hilde, met zoveel mooie kleine dingen ben je met ons verweven. We zijn zo blij 
dat we je mochten kennen. Je bent voorgoed uit ons bestaan, …. maar altijd een beetje bij ons.

Begeleiders Huis 20

AED-toestel
Sinds kort beschikt MPI Oosterlo over een AED-toestel, een 
automatische externe defibrillator dat een elektrische schok aan het 
hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen. Het toestel 
is terug te vinden aan het onthaal zodat ook onze buurtbewoners hier 
gebruik van kunnen maken. Dit toestel werd ons geschonken door JNH 
Management gcv, waarvoor een bijzonder woord van dank.
De nodige vorming om onze medewerkers wegwijs te maken in 
de werking van het toestel werd voorzien, met het sluitstuk op de 
internationale dag van het hart op 29 september. 
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Talent in de kijker

De kleine parade
Ook dit jaar namen we deel aan De Kleine Parade, een project van 
Thomas More waarin studenten samen met een kunstenaar en een 
groep enthousiaste, maar kwetsbare deelnemers een kunstproject 
tot stand brengen. Voor het tweede jaar op rij werkt het SAS, onze 
Dienst Vrije Tijd, samen met graffitikunstenaar Maxo De Boever. 
Nadat ze vorig jaar een muur op de campus van MPI Oosterlo 
omvormden tot een kleurrijke jungle-oase, konden ze dit jaar dankzij 
de samenwerking met Stad Geel aan de slag met een muur aan de 
parking van de Nieuwstraat.

Graffitikunstenaar Maxo De Boever van Spray & Play leerde enkele 
jongeren verbonden aan BuSO Oosterlo en MPI Oosterlo alle trucjes 
om knappe graffiti te maken. En dat er heel wat talent aanwezig is, 
werd onmiddellijk duidelijk: het resultaat mag er zijn. In een mum 
van tijd toverden ze een kleurrijke onderwaterwereld tevoorschijn. 

Vermits beelden veel meer zeggen dan woorden 
maakte collega Bert Claes een mooie time lapse van 
het ganse proces: https://vimeo.com/470125302. 

Hiermee waren we niet aan ons proefstuk. Ook 
de afgelopen jaren namen we deel aan De Kleine 
Parade. Zo werd er gestart met strips die tot leven 
gebracht werden op diverse kasten die ook een plek 
kregen in verschillende Geelse gebouwen. Het jaar 
nadien gingen ze nog een stapje verder en werden 
er fantastische animaties gemaakt, om de laatste 
twee jaar aan de slag te gaan met graffitikunst. 
Wij kijken er alvast naar uit om volgend jaar deze 
bijzondere kunstenaars opnieuw te laten schitteren.

Lichtspektakel op de Sint-Amandskerk
CityPix organiseerde deze zomer lichtprojecties 
op de Sint-Amandskerk in Geel. Voor het laatste 
weekend konden er tekeningen ingestuurd worden. 
Enkele van onze cliënten gingen ijverig aan de slag en 
tot hun grote vreugde werden ook hun tekeningen 
omgevormd tot een waar lichtspektakel. Ze keken 
dan ook met grote verwondering naar hun eigen 
creatie midden in de stad. Hoe tof is het om je eigen 
tekening op een grote kerk geprojecteerd te zien! 
Als kers op de taart werden 2 van onze cliënten, 
Suzy en Jelle, als winnaar geloot om een kadobon 
van Chocolaterie Puur af te halen. Dat werd dubbel 
genieten!
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Klein Veldekens opent de deuren

Begin september was het eindelijk zo ver. Dan namen 32 
bewoners, die voordien verspreid zaten in verschillende 
woningen in Geel, Tongerlo en Oosterlo hun intrek in onze 
nieuwe woningen in het centrum van Geel genaamd Klein 
Veldekens.

Klein Veldekens MPI Oosterlo is ingebed 
in een gezamenlijke site met vzw Astor die 
onder meer voorziet in assistentiewoningen 
en woningen met een woonzorglabel. 
Naast woongelegenheid biedt de site 
ook verschillende faciliteiten aan zoals 
wandelpaden, kapsalon, kinderopvang, een 
bistro, een dienstencentrum, … Kortom een 
inclusieve woonplek en een warme thuis, 
waar de wisselwerking tussen de buurt, het 
lokale verenigingsleven en de betrokken 
organisaties wordt gestimuleerd.

Hoewel we nog in de opstartfase zitten en de coronamaatregelen nog een grote impact hebben, beginnen zowel de 
bewoners als de medewerkers goed hun draai te vinden in hun nieuwe omgeving. En wat is mooier dan enkele beelden 
om dit te illustreren.

Reorganisatie volwassenwerking
Renovaties buitenhuizen en hergroepering cliënten

Met de verhuis van 32 bewoners naar onze woningen Klein Veldekens, een nieuw woonproject gericht 
op onze ‘complex ouder wordende bewoners’ werd tevens het startschot gegeven voor een reorganisatie 
van gans onze volwassenwerking. Bestaande woningen worden gerenoveerd en cliënten worden volgens 
zorgprofiel gehergroepeerd. Kwalitatieve zorg op maat van de behoefte van elke cliënt is het streefdoel in 
deze reorganisatie.

De families van de cliënten binnen onze volwassenwerking zullen uitgenodigd worden voor een infomoment 
waarbij we stilstaan bij deze reorganisatie en wat dit specifiek zal inhouden voor hun familielid. Omwille 
van de geldende coronamaatregelen zullen we dit gefaseerd en via een coronaproof concept doen. Begin 
december werden de families van de cliënten van Huis Geel individueel uitgenodigd. In het voorjaar van 
2021 volgen de families van de andere woningen. 
De renovaties in Huis 17-19 zijn alvast volop aan de gang.
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Begeleid werken in de kijker 

Opleiding co-medewerker
In januari 2021 start er weer een opleiding tot co-medewerker 
op de campus van Thomas More in Geel. Ook MPI Oosterlo 
is via Begeleid Werken een partner in dit project binnen het 
Inclusief Voortgezet Onderwijs. Hiermee worden mensen met 
een verstandelijke beperking versterkt en krijgen ze toegang tot 
het volwassenenonderwijs zodat zij hun kansen tot (begeleid) 
werken vergroten.

Wat houdt de opleiding co-medewerker in?
De opleiding co-medewerker is een opleiding voor personen 
met een verstandelijke beperking die graag in een gewone werkomgeving aan de slag willen. 
• Een co-medewerker is iemand die helpt, aan de zijde van een medewerker in een bedrijf of andere werkomgeving. 
• De opleiding bereidt voor op begeleid werk of vrijwilligerswerk.
• Eén keer per week doet de cursist 3 uur stage en de stageplaats wordt samen met de cursist gekozen.
4 op 5 van de cursisten vond na de opleiding meteen begeleid werk of vrijwilligerswerk. 
Trots dat we al sinds 2016 mee partner zijn van dit mooie project.

Facebookpagina Begeleid Werken Zuiderkempen (Tauzorg)
Voortaan hebben de collega’s van Begeleid Werken Zuiderkempen, binnen het 
samenwerkingsverband Tauzorg, ook een publieke Facebookpagina. Neem zeker 
eens een kijkje: https://www.facebook.com/bewezutau. 

Speelplein Speelfijn
Zomer … Speelplein
Het was even spannend of corona voor de zomervakantie een spelbreker zou zijn 
voor het speelplein. Gelukkig was dit niet het geval. Met wat aanpassingen en 
bijkomende maatregelen zijn de speelpleinweken kunnen doorgaan. In kleine 
weekbubbels hebben we er een leuke tijd van kunnen maken. Dagen werden 
gevuld met verschillende activiteiten en uiteraard mochten waterspelletjes op 
de hete dagen zeker niet ontbreken. De uitstap op vrijdag kon gelukkig ook 
nog steeds doorgaan. Zo zijn we gaan zwemmen in Lago de Waterperels, gaan 
ravotten in het Zilvermeer en in de Halve Maan, hebben we een bezoekje 
gebracht aan Loei Dolle Pret en hebben we het Blote voetenpad uitgewandeld. 
Alsnog een geslaagde zomer. Helaas mocht er in de herfstvakantie geen 
speelplein doorgaan. Hopelijk kunnen we in de krokusvakantie wel opnieuw 
speelpleinweken organiseren. Wij kijken er alvast naar uit!

Simsalabim … De Kunstweek
Onze inclusieve speelweek voor kinderen met en zonder beperking staat 
gepland voor de paasvakantie. Wil je erbij zijn, noteer dan alvast de data 
in je agenda: van maandag 12 tot vrijdag 16 april 2021. Meer informatie 
volgt later, wanneer het duidelijk is of en onder welke voorwaarden 
dit kan doorgaan. Wij duimen alvast dat de kunstweek dit jaar wel mag 
plaatsvinden. Met vragen kan je terecht bij Annelies Gryp via 
speelplein@mpi-oosterlo.be. 
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Een warme organisatie

Ateljee Hagelbos - kerstproducten
Vorig jaar konden we nog genieten van een gezellig samenzijn op 
de wintermarkt van Ateljee Hagelbos. Dit jaar kon dit omwille van 
de coronamaatregelen niet doorgaan. De coronacrisis had een 
grote impact op de werking van ons activiteitencentrum Ateljee 
Hagelbos. Maar we zijn niet bij de pakken blijven zitten. De werking 
werd aangepast, iedereen bleef in zijn of haar bubbel en er was 
heel veel aandacht voor (hand)hygiëne. Zo konden we toch verder. 
Onze cliënten maakten ook dit jaar heel wat mooie dingen voor de 
winter en het eindejaar. Met wat reclame via onze Facebookpagina 
konden we de mooie creaties toch in de kijker zetten zodat onze 
cliënten weer konden stralen, wetende dat hun creatie anderen 
blij maakt en bij hen een bijzonder plaatsje krijgt. 

Cadeautjes en decoratiespulletjes kunnen ook nu nog besteld 
worden bij Ateljee Hagelbos via 014 86 83 10 (tussen 9u en 16u) 
of ateljee.hagelbos@mpi-oosterlo.be. Er wordt steeds voor een 
veilige afhandeling van jouw bestelling gezorgd. Hopelijk mogen 
we jullie volgend jaar opnieuw uitnodigen in onze wintertuin. Wij 
kijken er alvast naar uit.

De Warmste Week
De Warmste Week focust dit jaar op de persoonlijke inzet 
van mensen om iets te betekenen voor anderen. Geen 
koekenbak, wafelverkoop of MPI FM, maar toch voelden 
we de warmte van De Warmste Week.
Collega Annelies Vandepaer lanceerde met haar gezin 
het mooie initiatief ‘Cadeaus voor iedereen’. Omwille 
van de coronamaatregelen konden rommelmarkten 
en tweedehandsbeurzen niet doorgaan en moesten 
kringwinkels tijdelijk hun deuren sluiten, waardoor het 
voor heel wat mensen moeilijk was om aan cadeautjes 
te geraken. Ze zamelden speelgoed in en schonken het 
aan gezinnen en welzijnsorganisaties in Eindhout en 
de buurgemeenten. De actie was een groot succes. Ze 
droomden ervan om een auto vol speelgoed te kunnen 
schenken, uiteindelijk werden dat er maar liefst 10. Niet 
alleen Het Huis van het Kind in Westerlo kon heel wat 
speelgoed ontvangen, maar ook de leefgroepen van 
MPI Oosterlo mochten een keuze maken uit het ruime 
aanbod. Ongetwijfeld leverde dit heel wat blije gezichtjes 
op en vooral ook een heel warm gevoel. Bedankt Annelies 
en familie voor dit geweldige initiatief! 

Zorghelden
Het is hartverwarmend te zien hoe medewerkers 
initiatief nemen om elkaar te bedanken en een 
hart onder de riem te steken. Niet alleen leiding-
gevenden naar medewerkers maar ook omgekeerd. 
Zo werd Ann Dilliën, clusterverantwoordelijke 
geïndividualiseerde zorg, eind november verrast 
door haar hoofdopvoeders. Ze hadden haar 
genomineerd naar aanleiding van een oproep 
om mensen uit de zorgsector in de bloemetjes 
te zetten. Ann werd tot haar grote verbazing 
bekroond net zoals hoofdopvoedster Joke Jaspers. 
Ann en Joke dragen deze bekroning dan ook op aan 
alle medewerkers binnen MPI Oosterlo die in deze 
zware coronatijden steeds 
het beste blijven geven van 
zichzelf.

De hoofdopvoeders 
bezorgden Ann 

ook een fotokader 
met persoonlijke 

boodschappen. 
Hartverwarmend 
en helemaal MPI 

Oosterlo.
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V.U.: Hilde Claes, Eindhoutseweg 25, 2440 Geel   www.mpi-oosterlo.be - info@mpi-oosterlo.be
ondernemingsnr. 0414.326.293
RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

MPI Oostelo vzw
Eindhoutseweg 25 - 2440 Geel 
tel. 014 86 11 40 - fax 014 86 85 87 

Kalender schooljaar 2020-2021

BKLO Oosterlo BuSO Oosterlo

Kerstvakantie:
van maandag 21 december tot en met 
zondag 3 januari

Kerstvakantie:
van maandag 21 december tot en met 
zondag 3 januari

Feestdag Kerstmis: vrijdag 25 december
Vervangende feestdag (Allerheiligen): 31 december
Feestdag Nieuwjaar: vrijdag 1 januari
De dagmodules sluiten van maandag 28 december 
tot en met vrijdag 1 januari.

Schoolbussen rijden voor BKLO Evaluatiedag: maandag 11 januari

Krokusvakantie: van maandag 15 februari tot en 
met zondag 21 februari

Krokusvakantie: van maandag 15 februari tot en 
met zondag 21 februari

Pedagogische studiedag: vrijdag 5 maart Schoolbussen rijden voor BuSO

Facultatieve verlofdag: maandag 15 maart Facultatieve verlofdag: maandag 15 maart

Paasvakantie: van maandag 5 april tot en met 
zondag 18 april

Paasvakantie: van maandag 5 april tot en met 
zondag 18 april

Feestdag Paasmaandag: maandag 5 april

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

O.H. Hemelvaart: 
donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei

O.H. Hemelvaart: 
donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei

Feestdag O.H. Hemelvaart: donderdag 13 mei
Vervangende Feestdag (Dag van de Arbeid): 
vrijdag 14 mei

Feestdag Pinkstermaandag: maandag 24 mei Feestdag Pinkstermaandag: maandag 24 mei Feestdag Pinkstermaandag: maandag 24 mei

Schoolbussen rijden voor BKLO Evaluatiedag: maandag 7 juni

Schooljaar eindigt op woensdag 30 juni Schooljaar eindigt op woensdag 30 juni 

Help onze kids de fiets op
Onze Dienst Vrije Tijd heeft een droom. Met ‘Fiets de wijde 
wereld in!’ willen ze onze kinderen al trappend laten genieten 
van de mooie omgeving rond onze voorziening. Of het nu 
snel, traag, individueel of in groep is… het is de perfecte 
uitlaatklep in de gezonde buitenlucht. Ze verleggen grenzen, 
leren bij en hebben een straf verhaal om nadien in de 
leefgroep te vertellen. Met enkele mountainbikes en BMX’en 
op kindermaat kunnen we onze kids weer nieuwe avonturen 
laten beleven! 

Via Trooper, kan jij ons helpen deze droom te verwezenlijken zonder dat het je zelf ook maar 
iets extra kost. Passeer voor al je online aankopen via onze pagina bij Trooper: www.trooper.be/
mpioosterlovzw. Je shopt gewoon zoals anders bij je favoriete webshops, maar MPI Oosterlo krijgt 
van deze winkels een kleine commissie. Het heeft dus alleen maar voordelen. 

Wil je onze fietsdromen liever steunen met een gift? Dat kan via ons steunfonds 
BE76 2300 3687 7295 met de melding ‘fiets de wijde wereld in’.


