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Lieve lezer,

Ieder van ons doet tal van indrukken op in verschillende omstandigheden. Dit is ook 
zo voor de kinderen en volwassenen die in MPI Oosterlo, veel of af en toe, aanwezig 
zijn. Talrijk zijn de plaatsen waar hun leven plaatsvindt. 

Thuis is zonder twijfel de belangrijkste plaats in hun leven. Maar we weten dat ook de 
leefgroep, de woning, de groep vrienden, de school, het werk mee vormgeven. 

Het is maar vanuit verhalen uit al deze omgevingen dat we een gezamenlijk verhaal 
smeden. Daarom is het belangrijk om mekaar de verhalen te blijven vertellen. Family 
News neemt slechts een bescheiden plaats in dit geheel van verhalen, maar toch 
geven de artikels een kijk op het leven in MPI Oosterlo. 

Daarnaast heeft ook een organisatie vele levens en kent ze vele verhalen. Ook hiervan lees je er enkele: we werken 
nog altijd aan verschillende projecten, tal van activiteiten worden georganiseerd en we blijven timmeren aan de 
toekomst. 

Net als bij de seizoenen hopen we op nieuw leven, nieuwe ideeën en vooral op energie en levenslust. Dat is toch wat 
lente betekent! 

An Bellemans
Directeur Zorg

Voorwoord - Een bundel verhalen 

Een nieuwe koers voor MPI Oosterlo - vervolg 
In de Family News van kerst informeerden we jullie over de nieuwe koers voor MPI Oosterlo en hoe we samen verder 
bouwen aan onze toekomst. We bekeken de afgelopen maanden wat het succes van MPI Oosterlo bevordert, wat 
het succes belemmert en wat de weg vooruit is. 

Tijdens de denkdag begin december werden de 
bouwstenen voor onze missie, visie en waarden 
benoemd. Momenteel wordt hier de laatste hand 
aan gelegd zodat we dit in de Family News zomer 
2019 uitgebreid aan jullie kunnen voorstellen en 
toelichten. Tegelijkertijd is er ook een groep, met 
medewerkers uit verschillende diensten, aan de slag 
om de structuur van de organisatie te bekijken. In het 
voorstel waaraan gewerkt wordt, neemt de cliënt een 
centrale positie in.  

Samen met onze medewerkers zetten we de schouders 
onder MPI Oosterlo. Met een groot engagement 
en veel enthousiasme bouwen we verder aan de 
toekomst. We houden jullie op de hoogte.
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Week van de Opvoeding
Vervolg van een nieuwe traditie

Ieder jaar organiseert EXPOO, het Expertisecentrum 
Opvoedingsondersteuning van de Vlaamse Overheid, de Week van de 
Opvoeding van 16 tot 23 mei. Vorig jaar sloten we hier voor de eerste keer 
bij aan en organiseerden we een samenspeeldag voor kinderen met en 
zonder beperking op onze campus in Oosterlo. Het zonnetje scheen, de 
kinderen straalden. Het werd een heel fijne dag die zeker voor herhaling 
vatbaar is. 

En ja hoor, ook dit jaar zullen we een leuke en inclusieve activiteit 
voorzien. Het centrale thema is ‘Opvoeden doe je niet alleen’. Broers, 
zussen, familie, vrienden en sympathisanten, … iedereen is welkom op 
woensdagnamiddag 22 mei in Ateljee Hagelbos van 16u30 tot 18u30 voor 
alweer een fijne samenspeeldag.

Wanneer? Woensdag 22 mei van 16u30 tot 18u30
Waar? Ateljee Hagelbos, Hagelbos 15, 2440 Geel - Oosterlo

Wat staat er op het programma?
We zorgen voor een ruim aanbod aan activiteiten waarin iedereen zijn 
gading vindt. Luister mee naar de fantastische verhalen van Kamishibai-
verteller Frans of leef je uit met enkele leuke buitenspelen zoals vier-op-
een-rij , kubb of ga samen de behendigheidsuitdaging aan met de parachute. Voor de creatievelingen zal er ook een 
leuke muziekworkshop zijn en bij mooi weer maken we samen een reuzeschilderij. Ook de culinaire talenten kunnen 
aan de slag. We maken pizza’s en versieren cupcakes. Maar er is nog meer. Laat je schminken of leef je uit op het 
springkasteel of met de verkleedkoffer. De ouders die wensen kunnen ook deelnemen aan een korte cursus EHBO, 
specifiek gericht op de verzorging van kinderen.

Jij komt toch ook?
Wil je meedoen, stuur dan een mail naar ateljee.hagelbos@MPI-Oosterlo.be of bel naar 014 86 83 10. Dan weten 
we dat we jou alvast mogen verwachten. Deelnemen is volledig gratis. Binnenkort zullen we ook een flyer met 
inschrijfstrookje verdelen. We maken er samen met jullie een fijne middag van. Tot dan!

16-23
MEI 2019

Opvoeden 
Dat doen we samen

KIN/520 Week van de opvoeding_A4_01.indd   1 11/12/2018   17:50

Geen zomerfeest, wel een schoolfeest
Er is beslist om het zomerfeest niet meer in de huidige vorm te organiseren. De organisatie van het zomerfeest 
woog erg op de werking en vergde een groot engagement van vele medewerkers. BKLO en BuSO Oosterlo 
organiseren wel een schoolfeest. We laten hen graag aan het woord om hun concept voor te stellen. 

Dit schooljaar slaan BKLO en BuSO Oosterlo de handen in elkaar. Het zomerfeest maakt plaats voor een echt 
schoolfeest! Dit zal doorgaan op zondag 16 juni 2019 van 12u tot 18u. 
•	 Gedurende de ganse namiddag wordt er plezante randanimatie voorzien. Zo kan je je amuseren op de Vlaamse 

kermis, je laten grimeren, meedoen met een potje panna-voetbal,…
•	 Tussen 12u en 13u30 kan je een kijkje nemen in de klaslokalen. 
•	 Van 13u30 tot 17u30 kan je komen meezingen en dansen op het schlager- en countryfestival. Wie weet mogen 

jullie ook wel enkele van de leerlingen op het podium verwachten?!
Doorlopend kan je genieten van lekkere frietjes, verfrissende ijsjes en allerlei drankjes. We hopen jullie allemaal te 
verwelkomen om er samen een geweldig schoolfeest van te maken. Tot dan!           BKLO en BuSO Oosterlo
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Inclusive Campus Life

Nieuwjaarsreceptie in Western-stijl
Begin januari was het weer zo ver. Dan organiseerde Ateljee Hagelbos opnieuw de 
jaarlijkse nieuwjaarsreceptie voor de volwassenwerking in de grote zaal van MPI 
Oosterlo. Ze kozen deze keer voor het thema ‘Western’. Liefhebbers trokken hun beste 
hemd, hoed en boots aan. Vol verwachting, met heel veel goesting, en met menig 
Vlaamse klassiekers zat de sfeer er meteen goed in. De honger werd, volledig binnen 
het thema, gestild met een Bicky burger. Uiteraard mocht ook de nieuwjaarstaart niet 
ontbreken. 

Telkens is het voor velen weer een blij weerzien met begeleiders en/of cliënten 
waarmee ze ooit samenwoonden of werkten. Sommigen waren niet van de dansvloer 
weg te slaan, tenzij om snel te eten. Anderen genoten vanop afstand van heel het 
gebeuren. Nog een fijn cadeautje om de namiddag af te ronden en iedereen trok moe 
maar voldaan naar huis.

Binnen het project ‘Inclusive Campus Life’ van Thomas More had collega Raf Hensbergen het voorrecht om, 
samen met één van onze begeleid werkers, deel te nemen aan een inclusieve trainingsweek in Lapland, Finland. 
De algemene doelstelling van dit project is om de campussen van universiteiten en hogescholen toegankelijker te 
maken voor mensen met een verstandelijke beperking. Niet enkel op gebied van infrastructuur, maar ook binnen de 
onderwijsactiviteiten en de tewerkstelling op de campus. Thema’s waarmee we zelf ook aan de slag zijn. We laten 
Raf graag aan het woord.

Päiväa, of in het Nederlands: hallo,

Terwijl in België de lentezon zorgde voor terrasjesweer stond ons in 
het hoge noorden van Finland, bij temperaturen tot -19°C, een druk 
programma te wachten. Lezingen, workshops, werkbezoeken, … Elke 
dag zat propvol. Na een week keerden we vermoeid, maar zeker 
ook voldaan en geïnspireerd terug. We legden nieuwe contacten in 
Finland, Nederland, Zweden en Tsjechië en genoten van de pracht 
van dit land. Bovendien zagen we met eigen ogen dat zelfs het 
Scandinavisch-inclusie-model nog voor verbetering vatbaar is. Niet 
alles is altijd wat het lijkt. Finland lijkt een land dat mijlenver voorop 
ligt wanneer het over inclusie gaat, maar de realiteit leerde me dat dit 
in de praktijk niet altijd zo is. 

De meest inspirerende ervaring voor mezelf was misschien nog wel 
de betrokkenheid van de aanwezige ‘life-experts’. De ervaringsdeskundigen, die ons meermaals verbaasden met hun 
terecht kritische vragen, vormden een onschatbare meerwaarde gedurende de trainingsweek.

In navolging van onze ervaringen in Finland zijn we gevraagd om in juni zelf een workshop te geven in de hogeschool 
van Utrecht. Een vraag waar we natuurlijk met veel enthousiasme op ingaan.

Met frisse groeten,
Raf - jobcoach Begeleid Werken Zuiderkempen
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Op weg naar meer zelfstandigheid
Kleinschalige Wooneenheden

Sinds 28 januari 2019 is de opstart van de Kleinschalige Wooneenheid in de Kamertraining van MPI Oosterlo een feit.

Wat is dat juist een kleinschalige wooneenheid? 
De Vlaamse Jeugdhulp investeert de komende jaren in 84 extra wooneenheden voor jongvolwassenen tussen 16 en 25 
jaar. In dergelijke woning kunnen 4 tot 6 jongeren samenwonen. Ze krijgen er begeleiding op maat. Doelgroep zijn de 
meest kwetsbare jongeren die geen of weinig netwerk hebben.

Innovatieve tussenvorm
De kloof tussen een klassieke leefgroep met ongeveer 10 jongeren in een voorziening en zelfstandig wonen is voor 
sommige jongeren op dit moment nog te groot. Het ene wordt als te betuttelend ervaren, terwijl de sprong naar het 
alleen wonen, en de eenzaamheid die daarbij komt kijken, velen afschrikt.

Twee plaatsen binnen MPI Oosterlo
Eind januari, begin februari zijn er twee cliënten gestart binnen deze module van kleinschalige wooneenheden. Ze 
sluiten aan in onze module van de kamertraining en geven hier verder vorm aan hun traject naar meer zelfstandigheid. 
We merken dat het voortraject dat cliënten reeds afgelegd hebben een belangrijke factor is op hun weg naar meer 
zelfstandigheid. Wanneer er voordien in groep geleefd werd of er toch heel wat strikte regels waren, wordt de formule 
van kleinschalige wooneenheden gekoppeld aan een grotere vrijheid ook al zijn er hier uiteraard ook regels die gevolgd 
moeten worden. Het is zoeken naar een balans tussen regels en vrijheid om zo de zelfstandigheid te verhogen. De start 
is alvast genomen. We wensen deze twee dames alvast veel succes in hun traject.

Ramses Willems - Begeleider Kamertraining

Graffiti voor De Kleine Parade

Ook dit jaar doen we weer mee met ‘De Kleine Parade’. ‘De Kleine Parade’ is 
een project van Thomas More waarin studenten samen met een kunstenaar 
en een groep enthousiaste deelnemers een kunstproject van 10 weken 
afwerken. Vorige edities werkten we steeds samen met striptekenaar Conz. 
Dit jaar kozen we eens voor iets anders. Graffitikunstenaar Maxo leert ons alle 
trucjes om knappe graffiti te maken. Op het einde van het project geven we 
de muur van de BuSO-speelplaats een mooi nieuw laagje!

Bert	Claes	-	medewerker	Dienst	Activiteiten



6 - Family News -  Pasen 2019

Speelfijn tijdens de Krokusvakantie

Special Olympics 
Wereldspelen
Luc Hoefkens, bewoner van Huis 34, vertoefde twee weken in 
het verre en warme Abu Dhabi. Hij nam deel aan het paardrijden 
tijdens de Special Olympics Wereldspelen, voor mensen met een 
verstandelijke beperking. Deelnemen aan de Wereldspelen is samen 
genieten, plezier maken en alles geven voor een mooi resultaat. Luc 
behaalde 2 keer zilver en 1 keer brons! En Luc … die bleef er kalm 
onder en genoot met volle teugen!

Op vrijdag 12 april organiseert Avalympics 
samen met Thomas More, Nike ELC Laakdal, 
Sport Vlaanderen en Special Olympics The 
Unified Specials. Dé integratiesportdag voor 
jong en oud, met en zonder beperking. Met 
tal van leuke spelletjes en sporten en heel 
wat randanimatie. Kom jij mee supporteren? 
Plezier verzekerd.

THE UNIFIED  
SPECIALS  

Mensen met en  
zonder verstandelijke  

beperking 

Sportvelden 
 Nike ELC Laakdal 

Nikelaan 1  
2430 Laakdal 

9u - 16u

APRIL
201912

Voor wie?

Inschrijven via onze  

website 

www.unifiedspecials.wixsite.com/unifiedspecials

theunifiedspecials

The Unified Specials

Deze krokusvakantie stonden er weer 6 animatoren te springen 
om 24 kinderen een fijne vakantie te laten beleven op Speelplein 
Speelfijn. Alles stond deze keer in het teken van carnaval. 

We gingen op zoek naar de Minions met hun snoepjes en maakten 
carnavalsversiering. Deze versiering hingen we op in de grote zaal 
op donderdag want in de namiddag waren we uitgenodigd op de 
enige echte carnavalsfuif! DJ Tony stond in voor het draaien van de 
laatste carnavalhits en er werd genoten van een cocktail met chips! 
De week afsluiten deden we met een uitstap naar Sunparks in Mol. 

We zien jullie graag terug in de paasvakantie voor onze KUNSTWEEK! 

Groetjes Het speelpleinteam

Belgische	delegatie	van	het	paardrijden,	allemaal	van	club	’t	Perdje.
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Ateljee Hagelbos
Renovatiewerken
Eind vorig jaar startten de schilderwerken in Ateljee Hagelbos. De muren 
en deuren krijgen allemaal een nieuwe kleur, meestal wit met hier en 
daar een kleuraccent. En ook het plafond wordt vernieuwd. In totaal al 
190 liter verf en 500m² plafondpanelen. 

Make-over van de ateliers
Al snel werden de schilderwerken ook opruimwerken en zo krijgen veel 
ateliers een kleine make-over. Er wordt stevig nagedacht over de indeling 
van de ruimtes: welke kast of tafel zetten we waar? Houden we dat nu 
nog eens bij voor de komende tien jaar of maken we plaats voor nieuwe 
dingen? De collega’s van de Technische Dienst zorgden voor heel wat 
mooie, nieuwe, op maat gemaakte kasten en meubels. Alles netjes in 
dezelfde stijl met een betere doorgang voor rolstoelen. 

Rust in de drukte
Al dit werk zorgt tijdelijk voor wat extra drukte in onze werking. Maar het 
resultaat mag gezien worden en het einde is in zicht. Om de drukte wat 
te verminderen, maken we gebruik van twee containers. Op die manier 
kan de werking gewoon doorgaan en hebben we geen enkel atelier 
moeten sluiten. De meeste van onze gasten én begeleiders vinden het 
een leuke afwisseling om in de containers te werken. Hoewel ze er niet 
zo aantrekkelijk uitzien, bieden ze een oase van rust, weinig prikkels, is 
het er lekker warm en heb je een mooi zicht op de velden van Oosterlo. 
Tijdens de werken trok het kookatelier ook naar Thomas More waar ze 
konden koken in de keuken van de opleiding ‘voeding en dieetkunde’. We 
gingen ook al eens buurten bij Huis Perrekes en er wordt al eens sneller 
een uitstapje gepland.

Janina	Maes	-	Diensthoofd	Dienst	Activiteiten

Ateljee Hagelbos stelt opnieuw tentoon
Heb je een momentje tijd en wil je graag iets creatief zien?
Kom dan zeker eens kijken naar de tentoonstelling van Ateljee 
Hagelbos in KasteelKaNeel.

Vanaf 12 februari tot eind april stellen cliënten van Ateljee 
Hagelbos voor de tweede keer hun werk tentoon op de zolder van 
Kasteel KaNeel. Er hangen zowel individuele als groepscreaties. 
Laat je verbeelding gerust de vrije loop. De kunstwerken en 
zelfgemaakte producten zijn te verkrijgen aan democratische 
prijzen.

Maandag en donderdag is Kasteel KaNeel gesloten. De 
tentoonstelling is de andere dagen te bekijken tussen 8u en 18u 
in Laakdal, Eindhoutdorp 13.
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Kalender schooljaar 2018-2019

BKLO Oosterlo BuSO Oosterlo

Paasvakantie: van maandag 8 april tot en met 
maandag 22 april

Paasvakantie: van maandag 8 april tot en met 
maandag 22 april

Feestdag Paasmaandag: maandag 22 april

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

O.H. Hemelvaart: 
donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei

O.H. Hemelvaart: 
donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei

Feestdag O.H. Hemelvaart: donderdag 30 mei
Vervangende Feestdag (Nationale Feestdag):
vrijdag 31 mei

Pedagogische studiedag: woensdag 5 juni Schoolbussen rijden voor BuSO

Feestdag Pinkstermaandag: maandag 10 juni Feestdag Pinkstermaandag: maandag 10 juni Feestdag Pinkstermaandag: maandag 10 juni

Schoolbussen rijden voor BKLO Evaluatiedag: dinsdag 11 juni

Evaluatiedag: vrijdag 28 juni namiddag Evaluatiedag: vrijdag 28 juni

Schooljaar eindigt op vrijdag 28 juni Schooljaar eindigt op vrijdag 28 juni

  
  Oudercontacten BuSO:
  dinsdag 11 juni (dag + avond)

V.U.: An Bellemans - Eindhoutseweg 25 - 2440 Geel

  
  Oudercontacten BKLO:
  maandag 17 juni

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. In 2018 konden we alvast 
rekenen op heel wat trooperaars en ook in 2019 zijn we goed gestart. Heel wat 
mensen vinden hun weg naar Trooper en steunen ons op deze manier. Bedankt!

Er zijn alvast weer heel wat nieuwe shops aangesloten bij Trooper. Neem zeker 
eens een kijkje.

Opgelet: De schoolbussen, ook de internaatsbussen, vertrekken vrijdag 28 juni om 12u vanuit MPI Oosterlo.


