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begint het nieuwe jaar.
Hou je ogen open.

Maak je diepste dromen waar.              

     Kris Gelaude
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Veerkracht
Lieve lezer,

Momenteel woedt de coronapandemie weer in alle hevigheid met heel 
wat beperkingen in het leven van éénieder. Het zijn opnieuw moeilijke 
tijden zowel voor onze cliënten en hun familie als voor onze medewerkers. 
Toch trekken we ons op aan de lichtpuntjes die er gelukkig ook nu nog 
zijn. Begin december organiseerden we een collectieve vaccinatie met 
het boostervaccin voor onze volwassen bewoners (+18 jaar) en onze 
medewerkers. We blijven hiermee onze hoge vaccinatiegraad behouden, 
wat ons in de toekomst hopelijk weer meer vrijheden geeft. De afgelopen 
maanden konden we ook rekenen op heel wat hartverwarmende steun, 
waarvoor enorm veel dank: vrijwilligers van Janssen Pharmaceutica kwamen klussen, dankzij 
de projectsubsidie van de Koning Boudewijnstichting konden we verschillende workshops 
organiseren voor onze jongeren en met steun van allerlei acties en ons Droomfonds kon 
een rolstoelfiets aangekocht worden. Samen sterk, opnieuw de kerngedachte waar we aan 
vasthouden. De veerkracht die jullie samen met onze cliënten en medewerkers tonen, is 
bewonderswaardig.

Spijtig genoeg werden we naast de coronapandemie ook getroffen door verlies. We moesten 
heel onverwacht afscheid nemen van onze fijne en gewaardeerde collega An Bellemans, 
voormalig directeur zorg, en twee van onze bewoners: Beset Yuksel en Marleen Luyckx. 
Het afscheid is definitief, maar de herinneringen zijn onuitwisbaar. We blijven hen allen een 
warm hart toedragen.

We wensen ieder van jullie een fijn kerstfeest en een hoopvol nieuw jaar vol vreugde, warmte 
en verbondenheid.

Veel leesplezier.
Hilde Claes - Algemeen Directeur

Uitbreiding Raad van 
Bestuur
Begin oktober werd de uitbreiding van de Raad van Bestuur 
bekrachtigd in de Algemene Vergadering. We heten Tina Coen, 
Leen Van Heurck en Madeleine Janssens van harte welkom. Zij 
voegen heel wat expertise toe aan onze Raad van Bestuur. Tina 
Coen is juriste bij advocatenkantoor Eubelius, Leen Van Heurck 
is onderwijsspecialist en werkt als adviseur bij het Kabinet 
van gedeputeerde Kathleen Helsen, en Madeleine Janssens is 
marktonderzoekster, expert marketing en research consultant bij 
WHY5Research. 

Samen met Jan Van Rensbergen (voorzitter), Louis Moelants, 
Dirk De Schutter, Anneke Hunninck (voorzitter Gebruikersraad) 
en Hilde Claes vormen zij voortaan onze Raad van Bestuur.

Klachten en 
signalen
Sinds kort kunnen klachten en signalen 
digitaal aan ons bezorgd worden via 
een webformulier op onze website. Wil 
je onze medewerkers een compliment 
geven, dan kan dit voortaan via het  
complimentenformulier.

https://www.mpi-
oosterlo.be/contact/
je-wilt-iets-melden
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Afscheid
De afgelopen maanden moesten we naast An Bellemans, voormalig directeur zorg, ook afscheid nemen van twee van onze 
bewoners: Beset Yuksel en Marleen Luyckx. Ze laten een grote leegte achter, maar met mooie herinneringen zitten ze voor 
altijd in ons hart.

Beset Yuksel Marleen Luyckx

Lieve Beset,
5 jaar lang vulde je module 5.6 met je aanwezigheid. 
Wat heb je ons hart gestolen! Je wist ons allen te 
charmeren met je Turkse liedje ‘jedi jedi’ en je andere 
liefdesliedjes: ti amo, j’aime la vie… Maar ook met je 
andere charmes wist je ons te bekoren: je handkusjes, 
je koosnaampjes, je grapjes, je pretoogjes. 

Op donderdag de eitjes pellen voor het ontbijt van vrijdag, 
aanmaakstokjes maken voor Ateljee Hagelbos, helpen met de taakjes, 
je deed het allemaal graag. Soms zagen we wel eens iets door de 
leefgroep vliegen, omdat het je niet lukte. Maar toch bleef je proberen. 
Je had een erg sterk karakter en wist precies wat je wilde en je zou hier 
niet van afwijken. Je liet dan ook duidelijk weten hoe je erover dacht.

Je genoot van de momenten die je in de leefgroep kon doorbrengen. 
Helaas ging dit de laatste maanden niet meer heel vaak. Wanneer het 
dan wel lukte, zagen we dat je genoot van de aanwezigheid van de 
andere bewoners. Iedereen kreeg een glimlach, een kushandje en een 
knuffel. Het putte je erg uit, maar wat deed je dit zo graag!

Je verhuis van Huis Helena naar Huis 20 (module 2.1A) vonden we 
moeilijk. Graag hadden we je nog dicht bij ons gehad. Maar we wisten 
dat je in goede handen terecht ging komen. De deur van module 2.1A 
stond ook altijd voor ons open om je nog eens een bezoekje te brengen. 
Hier hadden we allen deugd van.

Lieve Beset, je tijd is gekomen. Je gaat geen pijn meer hebben. Maar 
weet:

Wij zijn twee vrienden, jij en ik. Twee dikke vrienden, jij en ik.
Wij blijven altijd bij elkaar. Al worden we meer dan honderd jaar.
Wij blijven vrienden tot onze laatste snik.

Begeleiders team 5.6 en 2.1A

Als we aan Marleen denken, 
schieten er onmiddelijk vele 
grappige anekdotes door 
ons hoofd. Wat hebben we 
samen veel plezier beleefd. 

Marleen was een pittige 
dame, rad van tong en 
tamelijk direct. Ze was heel nieuwsgierig 
en vragen als: heb je al een lief, of heb je al 
gekust, ging ze dan ook niet uit de weg. Want 
wat zag Marleen de jongens graag.

Lekker eten was Marleen haar grote passie. 
Een croque, stukje taart, chips of mosselen 
met friet, het kon haar allemaal bekoren. 
Ze plande ook graag vooruit. Nog voor de 
bokes ‘s ochtends op waren, vroeg ze al wat 
het middagmaal zou zijn. Dansen en zingen 
was het liefste wat ze deed. Op regelmatige 
tijdstippen galmde de Vlaamse Schlagers dan 
ook door de gangen. 

Marleen, het is stilletjes nu in de leefgroep. 
Je laat een grote leegte na. Laat ze daarboven 
maar allemaal mee dansen op jouw favoriete 
muziek! We hopen voor jou dat ze daar 
ontzettend lekker eten hebben, geserveerd 
met een gouden bestek en dat er daar veel 
knappe gasten rondlopen. 

We gaan je heel hard missen!
Begeleiders Klein Veldekens

An Bellemans

Begin september namen we samen afscheid van An Bellemans, voormalig directeur zorg. Tijdens een 
warm samenzijn blikten we terug op 46 jaar toewijding aan MPI Oosterlo. We maakten samen een 
wandeling door Oosterlo langs de plekken die An nauw aan het hart lagen en eindigden de dag met een 
warme kop soep, wat voor An altijd een heel belangrijk verbindingsmoment was. An hield enorm van 
de natuur. We zagen deze dag dan ook overal prachtige veldbloemen, echte en geknutselde exemplaren 
door onze bewoners. Wanneer we in de lente de veldbloemen op onze campus zullen zien ontluiken, 
zullen we met een warm hart aan An terugdenken.

An, zorgzaam vasthouden was jouw thema bij uitstek. Nu moeten we je loslaten, maar we blijven bouwen 
op de fundamenten die jij hebt gelegd. Samen zetten we jouw waarden met volle toewijding verder. Je blijft 
voor altijd met MPI Oosterlo verbonden. Bedankt An om nooit op te geven en onze organisatie al die jaren te 
bezielen.

Ter gelegenheid van het pensioen van An, maakten we voor haar een cahier, een terugblik op haar carrière 
door de ogen van collega’s, ex-collega’s en partners met haar motto ‘zorgzaam vasthouden’ als centraal 
thema. De digitale versie van het cahier kan je verkrijgen via communicatie@mpi-oosterlo.be.



4 - Family News - Kerst 2021

Met dank aan ...

Unlock your energy
Dankzij de steun van de Koning Boudewijnstichting en de gulle bijdrage van het Ackermans en van Haaren Solidarity Fund 
werd ons project ‘Unlock your energy’ werkelijkheid. Diverse workshops en activiteiten stonden op het programma. En 
als kers op de taart realiseerden we de eerste legale graffitimuur van Geel. 

Workshops

Tijdens de zomer organiseerden we allerlei leuke workshops 
in samenwerking met Villa Basta voor de jongeren van MPI 
Oosterlo en de jongeren uit de buurt: een eigen skateboard 
maken, recycleren van oude kledij, graffiti, zeefdrukken… Er 
werd ook een springdag georganiseerd in de sporthal van 
BKLO De Ark Oosterlo. Voor ieder wat wils dus. Jongeren 
motiveren, solidariteit en verbondenheid versterken en 
elkaar leren kennen op een fijne manier waren steeds de 
uitgangspunten. 

In november en december hadden we nog enkele workshops 
gepland, maar jammer genoeg stak de coronapandemie een 
stok in de wielen. Gelukkig konden we het project verlengen 
en staan volgende workshops nog op de planning voor 2022: 
Slapstick, Hip-Hop en eigen songteksten schrijven. En als het 
weer mee zit, plannen we alsnog een buikschuifmiddag.

Graffitimuur

Onze Dienst Vrije Tijd is al enkele jaren aan de slag 
met graffiti als kunstvorm om het straatbeeld kleur te 
geven en het talent van mensen met een beperking 
te laten schitteren. De muur op onze centrale 
campus, de muur aan de parking van de Nieuwstraat 
en de brugwand aan de hoek van de Grotweg en 
de Kanaaldijk zijn hier mooie voorbeelden van. En 
dankzij het project ‘Unlock your energy’ konden we 
nu ook de eerste legale graffitimuur in Geel realiseren 
aan het speelplein aan de Van Hoornestraat in 
Oosterlo. Deze muur zorgt voor 
extra mogelijkheden om het talent 
van onze kunstenaars in de kijker 
te zetten. RTV maakte er een mooie 
reportage van. 

Collega Annelies Vande-
paer zamelde ook dit 
jaar samen met haar 
gezin speelgoed in voor 
hun actie ‘Cadeaus voor 
iedereen’. Naast het Huis 
van het Kind mocht ook 
MPI Oosterlo een lading 
speelgoed ontvangen.

Een grote dankjewel aan 
Annelies en haar gezin en 
aan alle gulle gevers!

Cadeaus voor iedereen

Skate & create Drukken met pastapers Graffiti

Rolstoelfiets

In het najaar van 2021 
mochten onze cliënten 
van Huis 20 een 
prachtige rolstoelfiets 
in ontvangst nemen. 
Ze kijken er alvast erg 
naar uit om er op uit te 
trekken van zodra het 

mooie weer opnieuw in het land is. Een welgemeende 
dankjewel aan de sportieve vrouwen die met hun 
wandelclub en “Miles4Charity” de aankoop van deze 
rolstoelfiets mogelijk gemaakt hebben.
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Met dank aan ...

Studenten HIVSET realiseren dromen

Enkele studenten ‘Leefgroepenwerking’ van HIVSET in Turnhout wilden graag twee dromen van onze cliënten realiseren. 
De eerste droom draaide rond een Bugatti, de tweede stond in het teken van ridders en prinsessen. Een enorm grote 
dankjewel aan deze studenten om de kinderen van module 4.2 een onvergetelijke tijd te bezorgen! Het relaas van twee 
prachtige dagen:

Bugatti-droom

Enkele kinderen van module 4.2 hebben een grote 
fascinatie voor Bugatti’s, ze tekenen en praten er 
voortdurend over. Je weet wel, waar het hart van 
vol is, loopt de mond van over. De enthousiaste 
studenten gingen creatief aan de slag en dompelden 
deze kinderen onder in een ware Bugatti-wereld. 
Met stiften en verf werden witte T-shirts omgetoverd 
tot heuse race-outfits. Iedereen klaar voor de race? 
Met behulp van een VR-bril konden ze virtueel racen 
met een echte Bugatti. Wat een belevenis! Maar 
er was nog meer. Twee go-carts werden versierd 
en voorzien van het logo van Bugatti voor een 

go-cart race op het 
zelf uitgestippelde 
parcours. Gezien ze 
allemaal winnaars 
zijn, ontvingen alle 
kinderen een ballon 
in de vorm van een 
trofee. Een mooi 
aandenken aan een 
fantastische dag!

Prinsessen en ridders voor één dag

Voor de tweede droom werden de kinderen voor één dag 
omgetoverd tot ridders en prinsessen. Onze prinsessen kregen 
een heuse beauty behandeling en mochten een prachtige 
prinsessenjurk dragen. De ridders kregen wat gel in de haren 
en een stoer pak met strikje. Uiteraard mocht een kasteel niet 
ontbreken. Het gemeentehuis van Westerlo, een kasteel uit 
1909, was de ideale locatie om onze cliënten onder te dompelen 
in de magie van ridders en prinsessen.

De kinderen werden aan het kasteel opgewacht door 4 echte 
prinsessen die hen begeleidden naar de Ridderzaal. Groot was 
het enthousiasme toen ze de mooie tafel vol versiering en 
knutselgerief zagen. In een mum van tijd 
werden er prachtige kronen geknutseld. 
Na het knutselen was het tijd voor wat 
meer actie. De stoere ridders hielden 
een echt ballonzwaardgevecht en 
de prinsesjes haalden hun mooiste 
danspasjes naar boven. Als afsluiter van 
een topdag smulden ze van een heerlijk 
3-gangen menu: tomatensoep met 
balletjes, spaghetti en mooi versierde 
cup cakes.

Met ons Droomfonds verzamelen we de dromen van onze cliënten, groot en klein, gaande van 
prinsessenfeesten tot rolstoelfietsen. Om deze dromen te kunnen realiseren, gaan we voortdurend op 
zoek naar financiële middelen. Naast de verkoopacties die we organiseren, kunnen we gelukkig ook 
rekenen op giften van sympathisanten. Wil ook jij ons Droomfonds steunen? Je kan steeds een gift 
doen op onze steunfondsrekening BE76 2300 3687 7295 (fiscaal attest voor giften vanaf 40 euro 
per jaar).

Vrijwilligers janssen pharmaceutica kwamen klussen

Een grote dankjewel aan de vrijwilligers van Janssen 
Pharmaceutica die een handje kwamen toesteken om 
de centrale patio’s in onze woningen van Huis Helena 
op te vrolijken. Doorheen de dag maakten zij kennis met 
de bewoners die samen met hen aan de slag gingen. 
Ze schilderden muren in een accentkleur en creëerden 
leuke buitendecoratie zodat de patio’s een gezellige, 
warme sfeer uitstralen. De bewoners zullen alles nog 
verder afwerken. Dit is alvast 1 van onze projecten 
waarmee we concreet vormgeven aan het positief 
leefklimaat waar we hier naar streven.
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Begeleid werken Zuiderkempen

Zorg voor Werk - ervaringsdeskundigen

Binnen het project ‘Zorg voor Werk’ wordt voor de eerste keer de 
opleiding ‘ervaringsdeskundige  rond het thema werk’ georganiseerd. 
In de opleiding worden ervaring en kennis samengebracht, 
doorgesproken en gekaderd binnen de samenleving. Vanuit hun 
expertise worden ervaringsdeskundigen opgeleid tot volwaardige en 
waardevolle gesprekspartners. 
Tijdens de opendeurdag van 
Astor vzw op de site Klein 
Veldekens namen ook de 
ervaringsdeskundigen binnen 
Zorg voor Werk het woord. 
Voor de eerste keer sinds de 
start van de opleiding begin 
september namen ze hun rol 
als ervaringsdeskundigen op en 
lichtten ze het project Zorg voor 
Werk toe. Voor iedereen een 
boeiende dag.

Sterk Magazine belicht ‘Zorg voor Werk’

We zijn enorm trots op onze collega’s en 
partners binnen het project ‘Zorg voor Werk’, 
een fantastisch project rond tewerkstelling 
voor personen met een beperking. Sterk 
Magazine, het magazine van het Vlaams 
Agentschap voor Personen met een 
Handicap, maakte er een boeiend artikel en 
een mooi filmpje van.

Artikel Filmpje

Cliënten verzorgen koffiepauze bij Universiteit Derde Leeftijd

Collega Eline Van Bogaert trok met 3 cliënten van Begeleid Werken 
Zuiderkempen en Ateljee Hagelbos naar Thomas More in Geel in het 
kader van de samenwerking Partners in Education. Gedurende enkele 
maanden organiseren zij wekelijks de koffiepauze voor Universiteit 
Derde Leeftijd. Een mooi en inclusief project.

Een hart voor de natuur
Ook de natuur ligt ons nauw aan het hart. Samen met vrijwilligers van Natuurpunt trok 
collega Sander met enkele bewoners naar de Kikkerweide in het kader van Dag van de 
natuur. Ze staken naar jaarlijkse gewoonte mee de handen uit de mouwen, want ook de 
natuur heeft onderhoud nodig. Een kleine daad met een groot resultaat. Een dikke pluim 
aan alle helpers!

En ook op onze campus en aan Ateljee Hagelbos zorgen we voor natuurpracht. Nu de 
winterkoude zich al een beetje laat voelen, plantten we alvast de lente in MPI Oosterlo. 
Samen met cliënten staken we meer dan 700! bloembollen in de grond die vanaf maart 
zullen ontluiken in een blauwe, witte, rode, gele kleurenpracht. Niet alleen wij zullen 
genieten van dit kleurrijke boeket, maar ook de bijen zullen ons dankbaar zijn met dit 
heuse banket! Narcis, tulp, krokus, hyacint,… het doet ons al verlangen naar de lente.

Dankzij de 1001-bomen actie van IOK (Intercommunale 
Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen) kregen we maar 

liefst 16 bomen gratis geschonken! Vijf bewoners van Huis Helena hielpen bij de 
aanplanting van 11 fruitbomen in de tuin van Ateljee Hagelbos. Ze werden stuk 
voor stuk voorzien van stevige palen en een dierenraster zodat ze veilig kunnen 
groeien en we hopelijk binnen enkele jaren kunnen smullen van overheerlijke 
appels en peren! Dank aan alle gulle schenkers en vlijtige helpers!
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Speelplein Speelfijn

Je vervelen tijdens de vakanties? Niet met Speelplein Speelfijn! Onze 
animatoren staan elke vakantie weer paraat, boordevol energie en 
ideeën. Zo maakten ze tijdens de herfstvakantie lekkere pompoensoep 
met balletjes en bouwden ze kampen die volledig voldeden aan de 
energienormen van 2021. Ze knutselden ook kijkdozen: voor sommige 
kinderen werd dit een Pokémon arena of een televisie, voor anderen 
een kermis of een vleugje herfst in een doos.

Verder hebben ze genoten van een boeiende uitstap naar Robotland. 
Na even stilzitten in de bus, konden de kinderen zich uitleven met 
alles wat te maken had met technologie en mechanica. Zo hebben 
ze eendjes gevangen met een kraan, een parcours afgelegd met een 
bulldozer en zelf leren vliegen met een vliegtuig (of ja, toch via een 
simulatie).

Kunstweek - save the date
We hopen dat onze Kunstweek, een inclusieve speelweek voor kinderen met en zonder beperking, tijdens de 
paasvakantie kan doorgaan. Wil je erbij zijn, noteer dan alvast de data in je agenda: van maandag 4 april 2022 tot 
vrijdag 8 april 2022. Meer informatie volgt nog. Hou zeker de Facebookpagina van Speelplein Speelfijn in de gaten.

Animatoren 

Ook via deze weg willen we onze animatoren bedanken. Zonder 
hen zijn de doldwaze speeldagen niet mogelijk. Op de dag van 
de animator, 29 
juli, trakteerden 
we hen alvast op 
pizza, gevolgd 
door een gezellige 
spelletjesavond. 

Contact 

Wil je graag meer informatie over deelname 
aan het speelplein of de Kunstweek? Ken of 
ben je iemand die graag animator wil worden 
voor kinderen met een (vermoeden van)  
beperking? Aarzel niet en neem contact op met 
onze verantwoordelijke voor het speelplein Lisa 
Verstegen via Speelplein@mpi-oosterlo.be.

Erkenning Veilig Verblijf
Half september startte in Huis Helena de nieuwe module binnen onze erkenning Veilig Verblijf van 
Agentschap Opgroeien. Deze module richt zich tot adolescente meisjes, met een zware rugzak aan 
negatieve ervaringen en/of complexe problematieken, die in zeer onveilige situaties vertoeven én 
die op een bepaald moment fysiek of emotioneel onbereikbaar zijn voor zichzelf, hun omgeving 
en/of de maatschappij.

Net voor de herfstvakantie gingen de bewoners en medewerkers van deze groep 
creatief aan de slag rond het thema Halloween met een waar halloweendiner als 
resultaat. Halloweenversiering werd geknutseld en er verscheen een horrortastisch 
3-gangen menu op tafel.
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V.U.: Hilde Claes (algemeen directeur)
         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 

Kalender schooljaar 2021-2022

BKLO De Ark Oosterlo BuSO Oosterlo

Feestdag Kerstmis: zaterdag 25 december
Vervangende feestdag (Kerstmis): 
vrijdag 31 december
Feestdag Nieuwjaar: zaterdag 1 januari
De dagmodules sluiten van maandag 27 december 
tot en met vrijdag 31 december.

Schoolbussen rijden Evaluatiedag: vrijdag 14 januari

Pedagogische studiedag: vrijdag 18 februari Pedagogische studiedag: vrijdag 18 februari

Krokusvakantie: van maandag 28 februari tot en 
met zondag 6 maart

Krokusvakantie: van maandag 28 februari tot en 
met zondag 6 maart

Schoolbussen rijden Evaluatiedag: maandag 14 maart

Paasvakantie: van maandag 4 april tot en met 
maandag 18 april

Paasvakantie: van maandag 4 april tot en met 
maandag 18 april

Feestdag Paasmaandag: maandag 18 april

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

Facultatieve verlofdag: maandag 9 mei
Schoolbussen rijden niet

Facultatieve verlofdag: maandag 9 mei
Schoolbussen rijden niet

O.H. Hemelvaart: 
donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei

O.H. Hemelvaart: 
donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei

Feestdag O.H. Hemelvaart: donderdag 26 mei
Vervangende Feestdag (Nieuwjaar): 
vrijdag 27 mei

Schoolbussen rijden Evaluatiedag: vrijdag 3 juni

Feestdag Pinkstermaandag: maandag 6 juni Feestdag Pinkstermaandag: maandag 6 juni Feestdag Pinkstermaandag: maandag 6 juni

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

Handgemaakte decoratie
Ben je nog op zoek naar leuke, 
handgemaakte winterdecoratie? 
Neem dan zeker een kijkje op 
de Facebookpagina of in het 
winkeltje van Ateljee Hagelbos. 
Onze gasten kijken er alvast naar 
uit om hun creatie een nieuwe 
thuis te geven waar ook anderen 
volop van hun talent kunnen 
genieten.

Nieuw Sinds kort heeft Ateljee Hagelbos een eigen 
Facebookpagina zodat de prachtige creaties en het creatieve 
talent van onze cliënten extra in de kijker gezet kunnen worden.
Zeker de moeite om te volgen.


