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Geniet van elk moment
en droom je mooiste dromen,

er staat weer een jaar klaar
om ze uit te laten komen.

© Janis Ooms (Smooj)

P r e t t i g e 
Feestdagen

Tekening door Michael van Ateljee Hagelbos



2 - Family News - Winter 2022

Een warm gevoel
Lieve lezer,

De winter is in het land. Overal zien we lichtjes en kerstbomen. Een nieuw jaar 
kondigt zich aan. In deze koude dagen zorgen onze bewoners en medewerkers voor 
een warme gloed met al hun enthousiasme en talent. De voorbije maanden was 
ik weer getuige van prachtige initiatieven zoals het theatertraject met Het Gevolg, 
de leuke zomeractiviteiten, de fijne snoezelweek, de kunstweek, de wintermarkt 
en tal van activiteiten die mogelijk werden door de hartverwarmende steun van 
sympathisanten.

Maar er waren spijtig genoeg ook droevige momenten waarbij we afscheid moesten 
nemen van bewoners. Gelukkig vormen de mooie herinneringen een warm deken rond ons hart.

Ik wens jullie dan ook hartverwarmende feestdagen waarbij je samen met vrienden en familie kan genieten 
van de kleine dingen in het leven die zo mooi en waardevol zijn. Veel leesplezier.

Hilde Claes - Algemeen Directeur

Frequentie Family News

Vanaf 2023 zal de Family News twee 
keer per jaar verschijnen in plaats van 
drie keer, weliswaar een uitgebreidere 
editie. Zo mag je een zomer- en een 
wintereditie verwachten die je een 
inkijk geeft in het reilen en zeilen binnen 
onze organisatie volgens de vertrouwde 
formule. 

Heb je opmerkingen of ideeën ter 
verbetering van onze Family News 
laat het dan zeker weten aan onze 
communicatieverantwoordelijke Dana 
Keustermans via communicatie@mpi-
oosterlo.be.

Telefonische bereikbaarheid

Om medewerkers en modules makkelijker te 
bereiken werden er rechtstreekse telefoonnummers 
ingevoerd. Het nummer van de leefgroep werd door 
de begeleiders gecommuniceerd aan de betrokken 
ouders/familieleden. Dit betekent dat het nummer 
014 86 11 45 niet langer in gebruik is. Ook ons 
faxnummer 014 86 85 87 werd afgesloten aangezien 
dergelijke communicatie voortaan via mail verloopt.

Sinds deze zomer is er geen permanentie van onze 
medewerkers aan het onthaal tussen 12u en 13u. Het 
onthaal blijft wel toegankelijk zodat wanneer je een 
afspraak hebt met een medewerker zij je daar perfect 
kunnen komen ophalen. Door het invoeren van de 
rechtstreekse nummers blijft iedereen bereikbaar, 
ook tijdens de pauze van de onthaalmedewerkers. 

Wintermarkt Ateljee Hagelbos

Ateljee Hagelbos organiseerde dit jaar opnieuw een 
wintermarkt. Een gezellig samenzijn met een hapje en 
een drankje waarbij ze de werken van hun creatief talent 
in de kijker zetten. Gans het jaar door is er prachtige 
handgemaakte decoratie te koop in hun winkeltje. Volg 
hiervoor zeker hun facebookpagina of kom eens langs 
(Hagelbos 15, Oosterlo).
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Campusplan

De afgelopen jaren werkten we ijverig aan een masterplan voor de infrastructuur op onze centrale campus, samen met 
de scholen op onze campus. Hierin streven we stapsgewijs naar een aantrekkelijke en ondersteunende infrastructuur 
afgestemd op de noden van onze cliënten en de evoluties in het zorglandschap. Vanaf januari 2023 vernieuwen we 
gefaseerd het merendeel van de gebouwen op onze centrale campus. 

Meerjarenplan voor een campus in verbinding met het dorp
Gezien de omvang van het project zullen de bouwwerken gefaseerd verlopen zodat onze dienstverlening steeds 
gegarandeerd blijft. Uiteraard blijft het historisch kloostergebouw behouden, net als de meest recente gebouwen zoals 
ons onthaal. Door de nieuwe gebouwen efficiënt in te plannen, willen we de beschikbare oppervlakte maximaal benutten. 
Ook de integratie in het dorp blijft belangrijk.

De eerste fase
De eerste fase omvat het bouwen van een woning voor 28 bewoners op 
een braakliggend deel achteraan op onze campus, ter hoogte van onze 
personeelsparking. De bouwwerken zullen aanvangen in de loop van januari 
2023 waarbij er zeer weinig hinder is voor onze bewoners. De werf wordt 
afgesloten en het werfverkeer rijdt het domein op via onze personeelsparking. 
Zodra de werken gestart zijn, zullen we een pagina voorzien op onze website 
waarbij jullie ook de evolutie kunnen volgen.

Klein Veldekens 5-6-7

Dit najaar hebben we drie verdiepingen in 
de Astortoren op de site van Klein Veldekens 
in gebruik genomen. Het huren van deze 
verdiepingen was een mooie opportuniteit om 
MPI Oosterlo verder klaar te maken voor de 
toekomst en onze cliënten blijvend te omringen 
met de beste kwaliteitsvolle en warme zorgen. 

Met deze bijkomende woningen konden enkele 
cliënten vanuit ons MFC doorstromen en 
konden we bovendien enkele cliënten die op de 
wachtlijst staan voor onze volwassenenwerking 
een plaats bieden. Ook de bewoners en 
medewerkers van Huis Geel verhuisden mee 
naar deze nieuwe infrastructuur. Een mooie 
opportuniteit nu de infrastructuur van Huis Geel 
niet meer voldeed om kwaliteitsvolle en warme 
zorgen te blijven garanderen. 

Begeleid werkers binnen MPI Oosterlo

De dienst Begeleid Werken biedt ondersteuning aan 
personen met een beperking die willen werken binnen het 
reguliere arbeidscircuit. Ook binnen onze eigen organisatie 
zijn een aantal begeleid werkers aan de slag onder andere 
bij de Technische Dienst en de Wasserij. Dit jaar gingen ook 
Rodolph, Inge en Sylvia als begeleid werker bij ons aan de 
slag. 

Rodolph komt elke dinsdag om 13u 
naar het onthaal waar hij met behulp 
van zijn postmap de post verdeeld 
in het hoofdgebouw. Hij geeft de 
post persoonlijk af en dit tot grote 
vreugde van iedereen want Rodolph 
doet dit met een grote glimlach.

Elke dinsdag gaan Inge en Sylvia 
aan de slag in de leefgroepen Klein 
Veldekens. Samen met een aantal 
bewoners gaan ze wekelijks naar 
de markt waarbij ze een grote 
meerwaarde zijn voor de leefgroep. 
Inge en Sylvia helpen mee rolstoelen 
duwen, waardoor er een grotere 
groep mee kan naar de markt. Bij 
een marktbezoek hoort natuurlijk 
ook altijd een warme chocomelk en 
een koffie. Dat is pas een win-win.
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In beeld

Snoezelweek

Na de sportweek eerder dit jaar organiseerde onze Dienst Vrije Tijd een snoezelweek voor de kinderen, jongeren en 
volwassenen van MPI Oosterlo en voor de leerlingen van BKLO De Ark en BuSO Oosterlo. Een week vol leuke activiteiten 
waar zintuigen en beleving centraal staan en waarbij maar liefst 447 keer genoten werd van de fijne activiteiten. 

• Voor de gelegenheid werd onze rustwagen OSKAR verplaatst naar onze centrale campus 
en extra gezellig ingericht om te genieten van prachtige luisterverhalen. 

• Verder werd er gesnoezeld in de Mixx in Herselt, gespeeld op de interactieve spelmuur 
Lü, getrommeld met percussie Bart en genoten van multi-sensory storytelling en 
rolstoeldansen.

Interactieve spelmuur Percussie: 
trommelen op alles wat geluid maakt

Rolstoeldansen

Fluisterbootjes

Zomerse 
uitstappen

Bezoek aan de Efteling - module 1.4

De bewoners van Huis Geel trokken naar de 
Red-Corvette, een aardbeien-drive-in.

Plezier op Speelplein Speelfijn
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In de kijker - Dienst Gezondheid - kinesisten

In de vorige Family News stelden we reeds het huisartsenteam, de verpleegkundigen en kinderpsychiaters voor. Nu laten 
we jullie graag kennismaken met de kinesisten. Ons team kinesisten bestaat uit 4 kinesitherapeuten: Karen, Kim, Greet en 
Kristel. Ieder verantwoordelijk voor welbepaalde groepen. Voor de individuele therapieën worden zij ondersteund door 
onze zelfstandige collega’s: Kim, Chiara, Wout en Jip (tijdelijk vervangen door Marthe). Individuele therapie gebeurt enkel 
op voorschrift en in overleg met artsen.

Naast therapie hebben ze nog tal van andere opdrachten:
• Opvolging en advies betreffende persoonlijke hulpmiddelen waarvoor Riziv of VAPH een tussenkomst voorziet: vb. 

rolstoelen, driewielers, steunkousen, orthopedische schoenen, steunzolen, beugels, sta-apparaten... Hiervoor vragen 
ze mandaten aan de familie en verzorgen ze de contacten met de verstrekkers (Vigo, schoenmaker...). Ze proberen 
steeds familie mee op de hoogte te houden van de stand van zaken. Ook voor herstellingen aan persoonlijke 
hulpmiddelen kunnen ze onze verstrekkers aanspreken. Ze zijn steeds blij dat ze onze cliënten kunnen voorzien van de 
meest aangepaste hulpmiddelen om zo hun zelfstandigheid te vergroten.

• Advies en opvolging in leefgroepen omtrent de aankoop van algemene hulpmiddelen: vb. aangepast bestek en 
eetservies, aangepaste zitstoelen, hoog-laagbedden, tilliften, comfortzorgmaterialen… 

• Maandelijks begeleiden en coördineren van de consultatie van de revalidatiearts (Dr. Joke Uijttewaal) binnen 
MPI Oosterlo. Zorgvuldig worden de cliënten en hun netwerk hieromtrent geïnformeerd. Ook als er bijkomende 
onderzoeken nodig zijn, volgen ze dit graag verder mee op 
(radiologie, doorverwijzing...).

• Meewerken aan visie, uitvoering en vorming omtrent ergonomie, 
comfortzorg en het fixatiebeleid. 

Heb je nog vragen of wil je graag een kinesist contacteren, 
dan kan dit op het nummer 014 74 36 37 of via mail 
• Greet.Daniels@MPI-Oosterlo.be (cluster B)
• Kim.Schuurmans@MPI-oosterlo.be (cluster B)
• Karen.luyckx@MPI-oosterlo.be (cluster B en cluster D)
• Kristel.lauwers@MPI-oosterlo.be (cluster A)

Nieuws vanuit Maatschappelijk Werk
Wijziging bijdrageregeling MFC
Na een eerdere wijziging in de regelgeving kunnen jongvolwassenen vanaf 18 jaar (voorheen 21 jaar) een 
inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) en/of integratietegemoetkoming (IT) aanvragen en verkrijgen via de FOD 
Sociale Zekerheid. In functie van deze wijziging wordt de regelgeving omtrent de bijdrage MFC aangepast. Jongeren 
die vanaf de leeftijd van 18 beschikken over een inkomensvervangende- en/of integratietegemoetkoming zullen een 
aangepaste MFC-bijdrage betalen. Op deze manier is er een gelijkaardige benadering tussen jongvolwassenen uit de 
leeftijdsgroep van 18 tot 21 jaar die enkel het Groeipakket ontvangen en zij die het Groeipakket combineren met een 
IVT en/of IT. De bijdrage op maandbasis voor -21-jarigen die recht hebben op het Groeipakket worden afgetopt door de 
volgende onderdelen op te tellen:

• basisbedrag Groeipakket,  
• eventuele leeftijdstoeslag Groeipakket
• toeslag voor kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften (Groeipakket) of inkomensvervangende en/of 

integratietegemoetkoming

Anders dan bij het Groeipakket zal het MFC bij verblijf niet vooraf beschikken over 2/3de van de inkomensvervangende 
en/of integratietegemoetkoming. Deze wordt volledig uitbetaald aan de rechthebbende. De andere aftoppings- en 
corrigerende regels op dag- en maandbasis blijven behouden, weliswaar met een eventuele IVT en/of IT inbegrepen.
Om administratieve belasting voor gezinnen en MFC’s te vermijden gaat de regeling niet in met terugwerkende kracht. De 
nieuwe regelgeving gaat in de maand na publicatie van het aangepast Besluit van de Vlaamse Regering, wat we op korte 
termijn verwachten. Wat betreft de bijdrageregeling MFC voor gebruikers ouder dan 21 jaar wijzigt er niets.
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Afscheid

Elly, vanuit Huis 
19 herinneren we 
u als een pittige 
dame met een eigen 
willetje. Tijdens de 
bewonersvergadering 
vertelde je altijd 
fier dat je ma’ke 
had geholpen met 
zakdoeken opplooien. 
Op je kamer speelde je 
muziek en had je een 

piano. Je uitstapjes naar Els voor turnen waren vooral 
leuk omdat je dan cola of ice tea kon drinken. Maar we 
moesten wel een oogje in het zeil houden, want je kon 
fratsen uithalen zoals de beker omkieperen. Je hield 
niet van wind en lawaai: als je ging werken naar Ateljee 
Hagelbos moest je muts bijna tot over je ogen getrokken 
worden. Met de mopjes van de medebewoners kon 
je goed lachen. Je was fier op je nieuwe kledij, want 
je wreef dan over je trui. Maar soms moest je kledij 
er ook aan geloven. Je sprak jezelf altijd goede moed 
in door te zeggen: “Ellyke, niet kapot trekken he!” Je 
typische geluidjes van het kauwen op je vinger, hoorde 
bij je. Het ochtendritueel was altijd een grote opgave: 
je haren wassen was geen pretje voor je. We gingen op 
zoek naar allerlei hulpmiddeltjes. Je zinnetje was dan: 
“Elly doen.”

De betrokkenheid van je grote en warme familie 
vonden we allen super. Je verjaardag werd ook groots 
gevierd: met heel de familie naar de Ardennen. En wat 
een leuke foto’s konden we nadien dan samen bekijken.

Samen met de collega’s van Huis 20 en Klein Veldekens 
moeten we je nu definitief loslaten… Nooit meer hier, 
maar altijd bij ons.

Hilde was een bezige 
bij. Stilzitten stond niet 
in haar woordenboek. 
Ze deed allerlei 
taakjes: tafel dekken, 
appelsienen persen, 
helpen koken… 
Opruimen deed ze ook 
graag: soms wat te 
ijverig, waardoor we 
dingen kwijt waren. 
Klokslag 9u stond ze 
paraat om naar Ateljee Hagelbos te gaan. Waren 
we een paar minuten te laat dan wou ze niet meer 
gaan en dan kreeg je haar niet meer overhaald. 
Duurde onze teamvergaderingen te lang en was 
het 17u gepasseerd, begon ze de tafel te dekken en 
moesten we de vergadering beëindigen. Kleuren 
deed ze heel ijverig, haar handen waren dan vol 
gekleurd van de stiften en na elke kleurbeweging 
blies ze in het dopje van de stift. Tijdens de 
eetmomenten was het vaak lachen en gieren 
aan tafel met de medebewoners. En soms allerlei 
fratsen uithalen, zoals belleke trek doen. Muziek 
was ook haar favoriet. Elk kinderliedje kende ze 
vanbuiten. Wanneer er karaoké was dan deed ze 
heel enthousiast mee en maar schudden met de 
poep. Muziekschool en het koor waren ook leuke 
activiteiten voor haar. Maar naar optredens gaan, 
dat deed ze niet, dan kreeg ze stress en blokkeerde 
ze. En “neen” was “neen” bij ons Hilde… Stipt om 
half 10 ’s avonds ging ze slapen. Half 10 en ze zette 
de tv uit en iedereen moest maar mee gaan slapen. 
“Da mut Hilde”, zei ze dan. 

Hilde doe ze hierboven de groetjes. Rust zacht!

Met veel droefheid moesten we op 3 april afscheid nemen van Elly Lijnen en op 12 oktober van Hilde Mens.

Begeleiders en bewoners Huis 19, Huis 20 en Klein Veldekens

Met grote droefheid melden wij u ook het overlijden van de 17-jarige Maëlys 
Schroven. Maëlys maakte deel uit van dagmodule 2.3A en klas Munt. Zij verbleef 
al jaren in De Luwte en laat sinds 7 december een leeg plekje achter.

De prinses zette haar kroontje af 
en kneep zachtjes in mijn hand.

‘Het is tijd, ik ga naar de andere kant.’
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Met dank aan ...

Modules 5.2 ABC op uitstap dankzij Lionsclub Mol Atomiq

Dankzij de gulle gift van Lionsclub Mol Atomiq konden modules 5.2 ABC eens met de hele groep op uitstap. Gezien de 
grote nood aan individuele ondersteuning is dit anders bijna niet mogelijk. Onderverdeeld in kleinere subgroepen gingen 
ze naar het Pakawi park, een subtropisch zwembad en de Efteling. Voor ieder wat wils waar ze allemaal heel hard van 
genoten hebben! Bij terugkomst in de leefgroep stond er nog verse pizza, gebakken door een echte pizzabakker, op het 
menu. Moe maar voldaan vertrok iedereen naar dromenland. Een belevenis waar iedereen nog lang van kan nagenieten. 
Een grote dankjewel aan iedereen die dit mogelijk maakte!

Bobbejaanland dankzij de Molenfeesten

De collega’s van de Dienst Vrije Tijd gingen dit jaar 
samen met enkele speelpleinanimatoren helpen 
op de Molenfeesten in Geel. Zij hadden namelijk 
onze speelpleinwerking gekozen als goed doel om 
dit jaar te steunen, wat wij uiteraard ontzettend 
fijn vinden en bijzonder waarderen. 

De organisatoren trakteerden een bus vol cliënten 
op een fantastisch dagje Bobbejaanland inclusief 
frietjes en een ijsje. Naast de cliënten van het 
speelplein konden er ook nog enkele bewoners 
van de leefgroepen mee. Voor de animatoren 
viel deze activiteit net in de week van de ‘Dag van 
de animator’ waardoor dit ook voor hen extra 
speciaal was. 

Iedereen heeft ontzettend genoten. Een grote 
dankjewel aan alle betrokkenen om dit mogelijk te 
maken. 

Sport in ons kot komt terug in 2023

Ook dit jaar genoten onze sporters tijdens 
de maand mei van de sportcontainer ‘Sport 
in ons Kot’ van Rotary Tessenderlo. Op 
het slotevent genoten we nog na met alle 
deelnemende organisaties en kregen we een 
mooie trofee overhandigd. En dan kwam het 
geweldige nieuws dat we de sportcontainer 
in 2023 weer mogen verwelkomen!
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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 

Droomfonds

Kunstweek Ateljee Hagelbos 

In september vond de kunstweek van Ateljee Hagelbos plaats. Een creatieve 
week in het teken van het 25-jarig bestaan van Ateljee Hagelbos. Ze startten de 
week met een terugblik op de opening in 1996. Doorheen de week reisden ze 
regelmatig terug in de tijd om te eindigen met een heuse soundmixshow. Cliënten 
en medewerkers toonden hun creatiefste kant in verschillende workshops: oud-
collega’s Johan en Marina kwamen werken met klei, er werden zeep, tie dye 
tasjes, T-shirts… gemaakt en beton gegoten. Ze hielden zelfs een muziekquiz, 
gingen wandelen met honden en er werd een mooie graffitimuur gespoten aan 
de achterkant van de stal. Kort samengevat een topweek!

Met ons Droomfonds trachten we de grote en kleine dromen van onze cliënten te realiseren gaande van een elektrische 
duofiets tot een prinsessendag. Ons Droomfonds kan je op verschillende manieren steunen:

Trooper - dit kost jou niets
Wist je dat je door eerst langs onze Trooperpagina te passeren bij je online aankopen, 
je MPI Oosterlo extra financiële middelen bezorgt zonder dat het je ook maar 
één cent kost! Ga naar www.trooper.be/mpioosterlovzw en klik door naar jouw 
favoriete webshop. Meer dan 600 webshops zoals Bol.com, Krëfel, JBC, Torfs, Hema, 
Dreamland, Coolblue, Booking.com, CenterParcs... schenken een percentje van jouw 
aankoopbedrag aan MPI Oosterlo. Als we allemaal een extra klik doen bij onze online 
bestellingen kunnen we een mooi centje bij elkaar sparen zonder dat het ons moeite 
of geld kost. Jij doet toch ook mee?

Wist je dat je ook je SuperPlus-punten van Delhaize via Trooper kan schenken aan 
ons Droomfonds? Dit kan heel eenvoudig door op het Trooper-logo te klikken in de 
MyDelhaize-app of in je profiel op delhaize.be. 50 SuperPlus-punten hebben een 
waarde van 0,50 euro.

Gift - mogelijkheid tot fiscale attesten
Je kan een gift overmaken door te storten op het rekeningnummer IBAN BE76 2300 3687 7295 (BIC GEBABEBB), ter 
attentie van “Steunfonds MPI Oosterlo vzw, Eindhoutseweg 25, 2440 Geel” met de eenvoudige vermelding “GIFT”.

Wist je dat je ook maandelijks een klein bedrag, bijvoorbeeld 5 euro, kan storten? Dit kan zelfs volledig automatisch via 
een domiciliëring. Voor elke gift van minimum 40 euro per jaar ontvang je een fiscaal attest waarmee je via de belastingen 
tot 45% kan recupereren.

(h)ars selecteerde 13 van onze kunstwerken

Vzw (h)ars verbindt jongeren met een beperking en 
ondernemers door middel van kunst. MPI Oosterlo werd 
dit jaar weerhouden voor dit hartverwarmende project.  
Zo maar eventjes 13 werken van onze kunstenaars 
werden geselecteerd. Bedrijven kunnen deze via  
(h)ars bestellen op doek, glas, plexiglas en hout. De opbrengst van dit initiatief gaat eveneens naar ons Droomfonds. Een 
hartverwarmend initiatief dat onze creatieve cliënten een extra forum biedt om hun talent te tonen.


