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LENTE 
Lieve lezer,

De vogeltjes zingen vrolijk, het zonnetje komt piepen, kuikens breken uit hun ei, 
kortom de lente is in het land. Na een lange en moeilijke coronaperiode brengen ook 
de vaccinaties sprankeltjes hoop. Hoewel het nog even wachten is op versoepelingen 
kijken we heel hoopvol naar de toekomst. 

In deze lente-editie van onze Family News staan we stil bij tal van lentekriebels, mooie 
projecten, muzikaal talent en lieve viervoeters. Maar we denken ook met pijn in het 
hart en gedachten gevuld met mooie herinneringen terug aan Helga, bewoonster van 
Huis 20 die plotseling van ons heen is gegaan. 

Hopelijk geeft de lente in combinatie met de vaccinaties iedereen weer nieuwe moed om nog even door te zetten. 

Hilde Claes - Algemeen Directeur

De vaccinaties zijn gestart 
Samen naar coronavrijheid

Blijf de voorzorgsmaatregelen volgen.

Op 8, 11 en 12 maart was het eindelijk zo ver en konden we overgaan 
tot het vaccineren van onze residentiële cliënten ouder dan 18 jaar en 
onze medewerkers. De start van het beste plan, zodat het leven straks 
weer starten kan! 

Het aantal positieve reacties op de vaccinatievraag is alvast 
bemoedigend. Van de cliënten die nu in aanmerking komen, wenst 
97% een vaccin, voor medewerkers gaat het om een percentage van 
85%.

Toch is het nog steeds belangrijk dat de preventieve hygiëne- en 
veiligheidsmaatregelen strikt opgevolgd worden. Zodra er iets van 

versoepeling mogelijk is, laten we het jullie weten. 
Uiteraard zijn we hiervoor ook afhankelijk van de 
overheidsrichtlijnen. 
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Lentekriebels 

In Huis 32-34 voelden ze de lentekriebels. Hoog tijd dus voor de 
jaarlijkse grote schoonmaak van het kippenhok! Eerst moest gans 
het hok leeggemaakt worden: legnest en eet- en drinkpot naar 
buiten en al de houtkrullen eruit. Een hele klus, maar gelukkig is 
dit een werk dat Patrick, onze vaste kippenverzorger, regelmatig 
doet.

Het ganse hok werd met de hogedrukreiniger gepoetst en ook de 
legnest en zitstokken werden grondig proper gemaakt. Vicky heeft 
zelfs de eet- en drinkpot helemaal afgewassen. Toen alles weer 
spik en span was, werd alles teruggezet en kon Patrick propere 
houtkrullen leggen. Zo zitten onze kippetjes weer proper en droog.

Op het einde werden de kippen allemaal nog eens gecontroleerd 
en de pootjes proper gemaakt. Toch gelukzakken hé die kippetjes 
van ons…  Als dank krijgen we dagelijks verse eitjes!

Cliënten Huis 32-34

Lenteschoonmaak in het kippenhok

Fietsplezier met de GO-SAS

speelplezier op nieuwe speeltoestellen
Een tijd geleden dienden we een dossier in voor een 
bijkomende subsidie van VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds 
voor Persoonsgebonden Aangelegenheden) rond aanpassingen 
van onze infrastructuur. Hierin was een luik rond speeltuigen 
voorzien zoals trampolines en speelhuisjes die de-escalerend 
en prikkelreducerend kunnen werken. Dit samen met een deel 
van de opbrengst van De Warmste Week 2019 maakte dat we 
een plan konden opmaken om speeltoestellen en trampolines 
te plaatsen en te vernieuwen op onze centrale campus. Corona 
zorgde jammer genoeg voor een vertragende factor, maar de 
eerste toestellen werden geïnstalleerd. We doen er alles aan om 
ook de rest zo snel mogelijk te laten volgen.

Onlangs kocht het SAS een 
go-cart aan en doopte deze 
om tot GO-SAS. Ondertussen 
is ze uitgetest en beschikbaar 
voor alle groepen. Een leuke 
activiteit voor groot en klein.
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Lieve viervoeters

Sanne, collega in Ateljee Hagelbos die momenteel dagbesteding doet 
in Huis Geel, brengt af en toe haar hond Offly mee om samen te 
wandelen. De bewoners zijn altijd dolgelukkig als Offly erbij is. Offly 
is een heel graag geziene gast en een fijn extra coronaproof contact in 
deze moeilijke tijden.

Hond Offly kwispelt vrolijk rond in Huis Geel

Ik ben Offly. Soms mag ik met mijn baasje mee naar haar werk. 
Dit vind ik enorm fijn. De mensen zijn daar allemaal zo lief voor 
mij. Ik krijg er heel veel knuffeltjes en soms een snoepje. We gaan 
samen geregeld een wandeling maken in Geel of omstreken. 
Wanneer het tijd is om terug naar huis te gaan, vind ik dit soms 
moeilijk vooral wanneer ze hier net aan tafel gaan. Ik geniet van 
de glimlachen die verschijnen als ik aankom op het werk van 
mijn baasje. Iedereen wil met mij spelen of wandelen en ziet mij 
graag. Ik voel me hier enorm geliefd in Huis Geel.

Nieuwe bewoners in de tuin van Ateljee Hagelbos

Nieuwe datum kunstweek
Gezien de huidige maatregelen in het kader van de coronacrisis hebben we onze inclusieve speelweek, de Kunstweek, 
verplaatst naar de eerste week van juli (5 t.e.m. 9 juli 2021). We hopen dat het dan kan doorgaan, mogelijks in beperktere 
vorm. Heb hierover vragen, stuur gerust een mail naar speelplein@mpi-oosterlo.be.

Romy, onze lieve kleine pony.
We konden Romy ophalen bij een lieve dame, die 
wegens gezondheidsproblemen niet meer zelf 
voor haar kan zorgen. Uit heel wat kandidaten 
koos ze ons. Ze vindt het erg fijn dat Romy op een 
plekje terecht is gekomen waar heel wat mensen 
er deugd van hebben en waar ze niet alleen zal 
zijn. Onze gasten sloten haar meteen in hun hart. 
Romy zelf is al helemaal in haar sas bij Lien en 
Donna, onze twee andere pony’s. Met haar erbij 
is onze stal nu vol.

Naast Romy adopteerden we ook nog twee schattige hangbuikzwijntjes 
via Animal Rescue Service. De diertjes werden in goede gezondheid naar 
ons gebracht en voelen zich al helemaal thuis in hun nieuwe omgeving. 
Ze lokten al veel wandelaars naar onze weides. We zijn nog op zoek naar 
een geschikte naam voor de diertjes. Leuke suggesties mag je altijd laten 
weten via ateljee.hagelbos@MPI-Oosterlo.be!

Tijdens de eerste stralende zon van 2021 mochten we enkele nieuwkomers verwelkomen in de buitenwerking van Ateljee  
Hagelbos.
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Afscheid van Helga Moelants

Mantelzorgers - erkenning
Vanaf 1 september 2020 kan je als mantelzorger een officiële erkenning aanvragen. Deze erkenning bestaat uit 
twee types erkenningsattesten: 

1.  Algemeen erkenningsattest
Dit is een algemene erkenning van de mantelzorger. Het attest is na aanvraag geldig tot het wordt 
stopgezet. Er staat geen beperking op het aantal erkende mantelzorgers dat de zorgvrager mag hebben. 

2.  De erkenning met het sociaal voordeel 
Deze erkenning kan je als mantelzorger aanvragen als je mantelzorgverlof wil nemen. Vraag deze erkenning 
pas aan op het moment dat je zeker bent dat je het mantelzorgverlof wil opnemen. De erkenning is maar 
1 jaar geldig en het aantal mantelzorgers is beperkt tot drie per zorgvrager. 

In Vlaanderen en Brussel zijn er 6 erkende verenigingen waar gebruikers en mantelzorgers zich gratis lid kunnen 
maken. Deze verenigingen geven advies en informatie aan gebruikers en mantelzorgers en komen ook op 
voor hun belangen. Zij brengen gebruikers en mantelzorgers regelmatig samen om te overleggen. Daarnaast 
organiseren ze zelf initiatieven waarbij gebruikers en mantelzorgers, die in soortgelijke situaties zitten, elkaar 
kunnen ontmoeten. Elke vereniging brengt ook een informatieblad uit. Het overzicht van de verenigingen vind 
je terug op https://www.zorg-en-gezondheid.be/adressen-van-verenigingen-van-gebruikers-en-mantelzorgers. 
Voor meer informatie rond de voorwaarden of het aanvragen van deze erkenning, kan je terecht bij de dienst 
maatschappelijk werk van je mutualiteit.

Lieve Helga

Je warme persoonlijkheid kleurde de leefgroep zoals alleen jij dat kon. Je 
nieuwsgierigheid, enthousiasme en oprechte interesse maakte je een bijzonder 
persoon. 

Op 31 januari stond onze wereld even stil. Het nieuws dat jij ons verlaten had, 
kwam heel onverwacht. Je zat nog vol levensvreugde en maakte volop plannen 
voor de toekomst. Je vroeg in het ziekenhuis zelfs nog een ballon voor op je 
kamer in Oosterlo. Die hadden we je beloofd bij thuiskomst. Het heeft jammer 
genoeg niet mogen zijn. 

Helga, wij kunnen je beloven dat die ballonnetjes 
in je kamer zijn geweest. Niet eentje, maar wel heel veel. Een ballon van elk van ons. Dat 
verdien jij wel. Op 5 februari namen wij afscheid van je achteraan in onze tuin. Sander 
kwam langs en zong samen met ons “My Bonnie Is Over the Ocean”.  Eén van je favoriete 
liedjes dat plots een andere betekenis kreeg. Wij hopen dat je aan de overkant uit volle 
borst hebt meegezongen. Na dit symbolische lied kreeg elk van ons een witte ballon. 
Samen met Sander zetten we je andere favoriete nummer “Vrolijke vrienden” in. Op deze 
tonen hebben wij afscheid van je genomen en hebben we onze ballon losgelaten richting 
jou, richting de hemel. Op deze manier willen wij je ook herinneren. Jij zal voor altijd 
onze vrolijke vriend(in) blijven. We hopen dat onze ballonnen goed zijn aangekomen en 
dat je er nog lang van kan genieten.

Lieve Helga, geniet van je (alpro)rijstpap in de hemel met je gouden lepeltje. Weet dat wij 
je nooit zullen vergeten, want jij gaf ons zoveel om te herinneren. 
Slaap zacht.

Bewoners en medewerkers Team 2.2AB
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Zorg voor werk

Partners in zorg, onderwijs en tewerkstelling bundelen de krachten in een nieuw 
concept voor mensen met een beperking: Zorg voor Werk! Een prachtig project 
waar de collega’s binnen Begeleid Werken Zuiderkempen mee deel van uitmaken. 

MPI Oosterlo (Begeleid Werken Zuiderkempen), Thomas More (bachelor Ergotherapie 
en Mobilab & Care), Pasform vzw en Astor vzw zetten zich samen in voor inclusieve 
tewerkstelling via een project dat toepasbaar is in meerdere werkomgevingen. ‘We 
vertrekken hierin van mogelijkheden en talenten, niet van beperkingen, en willen aantonen dat een 
inclusieve werkomgeving tot een meerwaarde leidt, niet alleen voor personen met een beperking, 
maar ook voor de werkgever en de werkomgeving in zijn geheel’, licht collega Raf toe. Het project geeft 
extra aandacht aan personen met een verstandelijke beperking, omdat hun tewerkstellingsgraad tot de 
laagste behoort. Co-creatie staat centraal. Vanaf de start wordt de doelgroep, als ervaringsdeskundigen, 
nauw betrokken via diverse werkgroepen. 

Gazet van Antwerpen

Klein Veldekens – ideale omgeving om nieuwe concepten te testen
Met de ontwikkeling van een nieuwe woon- en zorgomgeving Klein Veldekens in Geel, biedt Astor vzw de 
mogelijkheid om in een brede waaier aan activiteiten tewerkstelling voor personen met een beperking 
te integreren. Enkele voorbeelden hiervan zijn meewerken in de kleinschalige groepswoningen van 
het woonzorgcentrum, taken opnemen in de keuken van de Bistro, het aanleggen en onderhouden 
van moestuin en bloemenborders, meewerken in het dienstverleningscentrum, de buurtwinkel, … 
Vier personen zijn hier reeds aan de slag. Twee personen werken enkele dagen per week mee met de 
huismoeder (zorgkundige) in de groepswoningen, twee andere personen ontwikkelen hun vaardigheden 
in de keuken. Het project stond onmiddellijk ook in de kijker in enkele kranten en kan je volgen via de 
Facebookpagina www.facebook.com/zorgvoorwerk. 

Omdat ik het wil
Omdat ik het kan
Ietwat impulsief

Of met een strak plan
Omdat ik het zal
Omdat ik het ga

Eerst dromen dromen
En ze dan
Achterna
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Dankbaar

Feel the music met dank aan Cera

Tijdens de Week van de Zorg, die startte op maandag 15 
maart en eindigde met de Dag van de Zorg op zondag 
21 maart, werd een ode gebracht aan iedereen die 
zorgt met de campagne ‘ik hou van u’. Zorgorganisaties 
werden opgeroepen om massaal in hun eigen bubbel 
het nummer ‘ik hou van u’ uit volle borst te zingen als 
verbinder tussen medewerkers en bewoners/cliënten. 
Een campagne waar ook wij graag bij aansloten. 

Team 2.2 ging alvast met muziektherapeut Sander aan de 
slag en maakte hun versie van ‘ik hou van u’. Luister en kijk 
mee via https://vimeo.com/518279751/096248e16b. 

Week van de zorg

Onze muziektherapeut Sander was ongelooflijk blij met het 
nieuws dat Cera zijn project ‘Feel the music’ wil ondersteunen 
met het financieren van een Bass Tongue Drum. Ik hoor 
het je denken: welke drum? Een Bass Tongue Drum is een 
groot muziekinstrument dat we leerden kennen tijdens een 
bezoek aan het muziekinstrumentenmuseum in Brussel. Het 
instrument biedt een enorme meerwaarde doordat je de 
muziek letterlijk kan voelen door op het instrument te zitten 
of liggen. De lage en warme bastonen gaan van het instrument 
over op het lichaam en laten je helemaal meetrillen. Dit kan 
zowel stimulerend als relaxerend werken, afhankelijk van de 
noden of verlangens van de persoon die op het instrument 
zit. Een instrument dat zowel binnen onze belevingsgerichte 
activiteiten als binnen onze muziektherapie gebruikt zal 
worden. Feel the music of voel de muziek slaat dus de nagel op 
de kop. Vele cliënten gaan hier enorm veel deugd van hebben.
Bedankt Cera!

Met zo’n 400.000 vennoten is Cera een van de grootste coöperaties van België. Ze brengen 
mensen, middelen en organisaties samen, bundelen krachten, nemen initiatieven en 
realiseren projecten met een duidelijk doel: samen investeren in welvaart en welzijn. Meer 
weten? Surf naar www.cera.coop

Een grote dankjewel aan de creaclub van het 
Lokaal Dienstencentrum Luysterbos. Hoewel 
het dienstencentrum al een tijdje dicht is, 
heeft dit hen niet tegengehouden om thuis 
naarstig verder te werken. Dekentjes, mutsen, 
sjaals en knuffels zagen het levenslicht. Team 
4.2 mocht een reeks handgemaakte knuffels 
ontvangen die warm onthaald werden. De lach 
op de snoetjes zegt meer dan woorden ...

Knuffeldieren
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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

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 

nieuwe leden gebruikersraad gezocht

Onze organisatie is voortdurend in beweging en daarom vinden we 
het erg belangrijk om nauw verbonden te blijven met onze gebruikers. 
Nieuwe ontwikkelingen of veranderingen willen we graag delen. Dat 
doen we door volop te kiezen voor openheid en transparantie in een 
goed uitgebouwde Gebruikersraad. Help jij ons mee groeien? 

Als lid van de Gebruikersraad maak je echt mee het verschil. Je helpt 
immers een kwalitatieve dienstverlening te garanderen voor alle 
cliënten van MPI Oosterlo vzw.

Heb jij een link met iemand die ondersteuning krijgt vanuit MPI Oosterlo 
vzw? Dan kan jij mee de stem van onze cliënten versterken.

Overtuigd? Wat fijn!
We verwelkomen je graag als nieuw lid. Bezorg ons je gegevens via
http://bit.ly/gebruikersraad_MPIOosterlo. We nemen zo snel mogelijk 
contact met je op.

De Gebruikersraad vergadert minstens 3 keer per jaar. De vergader-
momenten worden in samenspraak met de leden bepaald.

Versterk jij de stem van 
onze cliënten?


