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Persoonlijke ontmoetingen

Lieve lezer,

De afgelopen tijd verschoof de coronapandemie geleidelijk naar de achtergrond. 
Daar keken we met z’n allen al lang naar uit. Hoewel we nog zeer waakzaam zijn, 
komt het normale leven weer stilaan op gang en kunnen we elkaar weer persoonlijk 
ontmoeten. 

In deze Family News hebben we jullie dan ook veel te vertellen. Onze kunstenaars 
van de kunstbeweging gingen op pad om hun kunstwerken aan de wijde wereld te tonen. Ook heel wat 
groepen trokken er op uit om tal van activiteiten te (her)ontdekken. Met trots presenteren we jullie 
de eerste afgestudeerde ervaringsdeskundigen binnen het project ‘Zorg voor werk’ en lichten we al 
een tipje van de sluier omtrent ons campusplan. Het doet ons ongelooflijk veel plezier om deze Family 
News af te sluiten met de aankondiging van enkele activiteiten waarbij persoonlijke ontmoetingen 
centraal staan. We hopen jullie allen snel weer te zien.

Ik wens jullie alvast een heel vrolijk Pasen en heel veel leesplezier!

Hilde Claes - Algemeen Directeur

De directieleden bezoeken de leefgroepen

In de loop van 2020 kreeg het nieuwe directieteam vorm, midden in de coronapandemie. Ze vinden het ontzettend 
belangrijk om een goede voeling te hebben met de ganse organisatie en uiteraard met al onze cliënten. Vandaar dat 
ze een rondgang planden om in alle groepen en diensten langs te gaan en persoonlijk kennis te maken. Omwille van de 
coronamaatregelen moest dit steeds uitgesteld worden. Ze hebben er lang naar uitgekeken, maar nu kunnen ze eindelijk 
samen op pad gaan. Met veel enthousiasme bezoeken ze de ene leefgroep na de andere met fijne en warme gesprekken. 

‘De eerste bezoeken waren alvast boeiend en 
hartverwarmend. Openhartige gesprekken 
in een warme sfeer waarbij we samen van 
gedachten konden wisselen over toekomstige 
uitdagingen zodat we onze cliënten kunnen 
omringen met nog betere en warme zorgen.  
Het zorglandschap evolueert sterk en dus 
moeten wij dat ook doen. De uitgebouwde 
expertise en praktijkervaring is hierbij voor ons 
van goudwaarde. We kijken alvast uit naar de 
volgende ontmoetingen en gesprekken!’
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Creatief talent

Kunstbeweging
De kunstbeweging van onze dienst vrije tijd werkte rond de kunstvorm mozaïek. 
In De Kringwinkel gingen ze op zoek naar de mooiste, gekleurde borden, tassen 
en schalen om nadien dat mooie servies in kleine stukjes te slaan. Met veel 
enthousiasme gingen ze aan de slag 
en creëerden ze emmers vol gekleurde 
mozaïeksteentjes. Terwijl ze hun 
innerlijke Gaudi ontdekten, maakten 
ze als echte kunstenaars prachtige 
kunstwerken.

Het creatief talent van Ateljee 
Hagelbos zorgde voor prachtige 
attenties voor onze medewerkers op 
de nationale complimentendag. Het 
werd letterlijk en figuurlijk een pluim 
voor de onaflatende inzet van onze 
medewerkers. Ook dit creatief talent 
verdient een pluim voor hun prachtige 
creaties, die met heel 
veel liefde gemaakt 
werden!

Kunstwedstrijd 
Serviceclub Kiwanis in Moorslede geeft enkele van onze jongeren de kans om 
mee te doen aan hun Nationale Kunstwedstrijd voor personen met een beperking 
waarbij de kunstwerken ook geveild kunnen worden. Omdat de kunstwerken in 
Moorslede moesten geraken, maakten ze er een leuke uitstap van. Nadat de 
Serviceclub Kiwanis de kunstwerken als waardevolle schatten had ontvangen, 
trokken ze verder naar Gent. Daar kon de honger gestild worden en maakten ze 
een prachtige stadswandeling langs onder meer het Gravensteen. Ze ontdekten 
waar de Dulle Griet uit de stripboeken ‘Suske en Wiske’ op gebaseerd is en 

passeerden langs het befaamde graffitistraatje. Moe maar voldaan kwamen ze terug aan in Oosterlo. Nu is het in spanning 
afwachten tot half april of de kunstwerken een positieve beoordeling zullen krijgen door de jury en in de prijzen zullen 
vallen. Op donderdagnamiddag 21 april 2022 vindt de officiële prijsuitreiking plaats. Voor ons zijn het alvast allemaal 
winnaars.

Meer info vind je op de website: 
http://www.kr1.be/nl/kunstwedstrijd/meer-info. 

Complimentendag
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Begeleid Werken Zuiderkempen

Ervaringsdeskundigen

Digitaal praatcafé

Binnen het project ‘Zorg voor werk’ werd een tijd geleden voor de eerste keer 
de opleiding ‘ervaringsdeskundige - thema werk’ georganiseerd. In de opleiding 
worden ervaring en kennis samengebracht, doorgesproken en gekaderd binnen 
de samenleving. De ervaringsdeskundigen worden opgeleid tot volwaardige en 
waardevolle gesprekspartners zodat ze hun verhaal kunnen delen vanuit hun 
expertise.

Begin februari ontvingen de allereerste afgestudeerden van deze opleiding hun 
leerbewijs. Omwille van de coronamaatregelen werd het een digitaal gebeuren 
waarbij vertegenwoordigers van onder andere Stad Geel, Thomas More, GTB 
Vlaanderen, Albert Heijn Peeters-Govers, Astor, Pasform, Provincie Antwerpen 
(Kabinet gedeputeerde Kathleen Helsen) getuigen waren van dit heugelijk 

moment. De eerste ervaringsdeskundigen starten nu hun carrière en nemen een actieve rol op binnen 
het project ‘Zorg voor Werk’. In juni worden ze uitgebreid gevierd samen met de afgestudeerden van 
de tweede reeks die net van start is gegaan. We wensen alle afgestudeerden alvast een dikke proficiat.

Wist je dat ...

• ‘Zorg voor werk’ is een project waarbij partners in zorg, onderwijs en tewerkstelling de krachten 
bundelen in een nieuw concept rond tewerkstelling voor mensen met een beperking. Het is een 
project van Provincie Antwerpen in samenwerking met Begeleid Werken Zuiderkempen, Astor 
vzw, Thomas More Kempen vzw en Pasform vzw.

• Vanuit het principe ‘iedereen die wil werken, kan werken’ worden regelmatig vacatures 
gepubliceerd. Interesse? Hou dan zeker de website en hun facebookpagina in het oog.

• De ervaringsdeskundigen maakten elk alvast een boeiend filmpje over een thema dat hen nauw 
aan het hart ligt. Deze zijn te bekijken via www.zorgvoorwerk.be. 

• De ervaringsdeskundigen zijn beschikbaar voor opdrachten. Ben je benieuwd wat een 
ervaringsdeskundige voor jou kan betekenen binnen je organisatie? Contacteer dan:  
zorgvoorwerk@gmail.com. 

Tijdens de verschillende coronagolven gingen de collega’s van Begeleid 
Werken Zuiderkempen creatief aan de slag om ook in tijden van 
fysieke afstand in te zetten op sociaal contact en gezellig samenzijn. 
Zo ontstond in samenwerking met Hogeschool Utrecht het digitale 
praatcafé, dat ondertussen uitgroeide tot een vaste waarde. Personen 
met een beperking praten er samen met studenten, docenten en 
begeleiders over wat hen bezighoudt in het dagdagelijkse leven. Een 
mooi voorbeeld van hoe bestaande toepassingen toegankelijk worden 
ingezet. Ze zitten ondertussen al aan de 9de editie. Vanaf maart gingen 
ze zelfs verder de internationale toer op en sloten ook deelnemers 
vanuit Tsjechië aan bij het virtuele café. 

Collega Raf Hensbergen lichtte dit project ook toe tijdens een webinar rond mediawijsheid als goed praktijkvoorbeeld. 
Een hele eer waar we enorm trots op zijn.
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Activiteiten in de kijker

Nieuwjaarsreceptie Ateljee Hagelbos
Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde Ateljee Hagelbos in januari een 
nieuwjaarsreceptie binnen onze volwassenenwerking, weliswaar in een ander jasje 
omwille van de coronamaatregelen. Geen grote samenkomst maar een actieve 
winterwandeling met leuke opdrachten per bubbel, een tof geschenkje en tot slot 
een heerlijke wafel of pannenkoek aan de foodtruck. Dankzij de creatieve aanpak 
werd het toch weer een gezellige namiddag waarop ze coronaproof het nieuwe jaar 
feestelijk konden starten.

Ice biking
Enkele sporters 
genoten van 
een nieuwe, 
uitdagende sport 
in de Lissenvijver 
... ice biking. 

Estafetterace, glijden, slippen, … lekker in het zweet rijden 
in een winters tafereel. Dat smaakte duidelijk naar meer. 

Alpacaboerderij
De bewoners en 
begeleiders van Huis 
Tongerlo trokken 
erop uit naar een 
alpacaboerderij. Ze 
ontdekten heel wat 
interessante weetjes 
over de alpaca’s en konden de dieren voederen. Ook 
een leuke wandeling met de alpaca’s stond op het 
programma. Kortom een dag vol alpaca-plezier. 

Expo ‘Ice Age en 
Dinosaurs’
Samen met de collega’s 
van onze  Geïntegreerde 
dagbesteding (GID), 
trok een groep naar 
het MAS, Museum Aan 

de Stroom, waar ze genoten van de prachtige uitzichten 
bovenop de toren. Na een gezellige sandwichlunch aan 
de haven trokken ze naar de expo ‘Ice Age en Dinosaurs’ 
in de Handelsbeurs op de Meir. Daar bewonderden ze 
45 reuzen uit de oertijd. Iedereen genoot van deze leuke 
uitstap.

Zoo Antwerpen
Team 1.3A trok naar 
de Zoo van Antwerpen 
waar ze onder meer 
een plafondhoog 
aquarium vol kleurrijke 
vissen bewonderden.

Vogeltaartjes
Bij Klein Veldekens 
denken ze bij de koude 
temperaturen aan de 
vogeltjes in de tuin. 
Ze maakten heerlijke 
vogeltaartjes waar hun 
gevederde vrienden 
naar hartelust van 
kunnen smullen. 

Speelplein
De animatoren van 
speelplein Speelfijn  
stonden in de krokus-
vakantie weer paraat 
met tal van leuke 
activiteiten. Door het 
mooie weer kon er 
heel veel buiten gespeeld worden. Wat een energie 
bij alle deelnemertjes en niet te vergeten een 
schaterende lach dag op dag. 
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Bouwen aan de toekomst

Campusplan

De afgelopen jaren werkten we ijverig aan een 
masterplan voor de infrastructuur van MPI 
Oosterlo. Hierin streven we stapsgewijs naar een 
aantrekkelijke en ondersteunende infrastructuur 
afgestemd op de noden van onze cliënten en de 
evoluties in het zorglandschap. Na Huis Helena en 
Klein Veldekens is het nu de beurt aan onze centrale 
campus. Er werd een volledig nieuw campusplan 
opgemaakt voor een groene campus die in 
verbinding staat met het dorp en tegemoetkomt 
aan de noden om kwaliteitsvolle zorg te bieden. Een 
ambitieus plan dat de komende 10 jaar gefaseerd 
gerealiseerd zal worden. 

Campus binnen 10 jaar

Deze zomer wordt gestart met de bouw van het eerste nieuwe gebouw, namelijk het gebouw voor onze 
GES-groepen. Dit gebouw komt achteraan, achter het gebouw van BuSO Oosterlo, waardoor de hinder 
tot een minimum beperkt wordt. Wanneer een bouwfase invloed heeft op onze bewoners worden de 
betrokken families tijdig geïnformeerd. Ook in de Family News zullen we regelmatig terugkomen op de 
vorderingen van het campusplan en weldra kan je ook op onze website de bouwwerken volgen onder 
Projecten – Campusplan. 

Digitale facturen

‘Giga zorgzaam’ is één van onze kernwaarden. Ook met het milieu willen we zorgzaam omgaan, vandaar dat we vanaf de 
facturen van maart zoveel mogelijk overschakelen op digitale facturen. Met digitale facturen helpen we de papierberg 
verkleinen en verminderen we het schadelijke gebruik van inkt. Zo trachten we alvast samen ons steentje bij te dragen aan 
het milieu. 

De digitale facturen zullen naar het door ons gekende mailadres gestuurd worden zoals vermeld in de brief bij de factuur 
van januari. Het formulier voor het doorgeven van wijzigingen is ondertussen afgesloten. Wil je toch nog een wijziging 
doorgeven of heb je nog vragen, neem dan contact op met de medewerkers van onze dienst cliëntenadministratie via het 
algemeen nummer 014 86 11 40 of via mail naar clientenadministratie@mpi-oosterlo.be.

tips van onze maatschappelijk werkers

Na 2 jaar corona hebben heel wat mensen nood om er terug op uit te trekken. Om dit voor iedereen mogelijk te maken, 
bestaan er initiatieven waardoor ook mensen met een beperkt budget op vakantie kunnen gaan of kunnen deelnemen aan 
cultuur en sportevenementen. We willen deze initiatieven graag onder de aandacht brengen: 

• VRIJUIT maakt cultuur- en sportevenementen betaalbaar voor mensen met een beperkt budget. Want ook wie het 
minder breed heeft, verdient het om vrijuit te ontdekken, ontmoeten en genieten.

• Iedereen Verdient Vakantie is er voor vakantiegangers met een beperkt budget, een beperking of een bijzondere 
vraag, voor mensen die nood hebben aan een dagje weg of vakantie maar niet zo gemakkelijk kunnen vertrekken.

• Sommige gemeenten nemen deel aan UiTPAS. Voor mensen met een laag inkomen voorziet UiTPAS kortingtarieven.  
Zij kunnen een UiTPAS kopen aan een sterk verminderd tarief en genieten 80% korting bij deelname aan UiTPAS-
activiteiten in hun eigen UiTPAS-gemeente of regio.  

Je kan terecht bij de sociale organisaties (OCMW, CAW ...)  in je buurt die je meer informatie kunnen geven. 
Ook in één van de Rap op Stapkantoren kan je langsgaan. 

Vrije tijd met een beperkt budget 
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Met dank aan ...

Fietsen
Er is heel wat leuk fietsnieuws. Enkele groepen op onze 
campus droomden van een elektrische duofiets. Deze 
droom wordt via ons Droomfonds nu werkelijkheid 
dankzij de opbrengst van de wafelverkoop, de Cornet-
actie van 2021, de Troopermonnies die we ontvangen 
via online aankopen, giften én een onverwachte, maar 
zeer welgekomen gulle schenking van Lions club Mol 
Atomiq. Daarnaast schonken de ouders van één van 
onze cliënten ook een driewieltandem. Deze fietsen 
zullen ongetwijfeld voor vele toffe uitstapjes zorgen. 
BEDANKT!

Gift primagaz - internationale vrouwendag
In het kader van de internationale vrouwendag kregen 
de straffe madammen uit Huis Helena een schenking 
van schoonheids- en verzorgingsproducten ter waarde 
van 1500 euro van Primagaz. Enkele afgevaardigden 
kwamen langs om de producten persoonlijk te 
overhandigen. Ze kregen hierbij uitleg over de werking 
van Huis Helena en specifiek over Veilig Verblijf. 
Zo konden ze zelf horen wat deze jongedames tot 
straffe madammen maakt. Binnenkort volgt nog een 
beautydag waar de aangekochte producten gebruikt 
kunnen worden. BEDANKT Primagaz!

Colt Technology 
Services schenkt 
laptops
Dankzij Colt 
Technology Services 
ontvingen we enkele 
gereviseerde laptops 
voor onze cliënten. Onze Dienst IT deed ondertussen 
de nodige instellingen en zal de laptops inzetten daar 
waar er noden zijn bij onze cliënten. BEDANKT Colt 
Technology Services!

Schenking Lego®: Bricks-and-more
De initiatiefnemers achter de Legobeurs Bricks-and-
More zamelden met hun project Kids and More heel 
wat legosets in voor goede doelen. Wat fantastisch 
dat ze ook aan de kinderen 
in MPI Oosterlo dachten. De 
eerste creaties zijn ondertussen 
een feit. Bedankt om letterlijk 
en figuurlijk jullie steentje 
bij te dragen aan heel wat 
speelplezier!

Ons droomfonds steunen?
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. 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).

Je kan ons ook steunen zonder dat het je zelf ook maar iets kost. Passeer voor je 
online aankopen eerst langs www.trooper.be/mpioosterlovzw, zo ontvangen wij een 
commissie op jouw aankopen bij de aangesloten webshops. 
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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

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

Kunstenwandeling in Oosterlo
De woonzorgcentra uit Geel slaan de handen in elkaar met buurtzorg en starten het kunsttuinproject 
om verbinding te maken met elkaar en de buurt. Ook MPI Oosterlo sluit hierbij graag aan. In 
Oosterlo worden in de maand juni 2 wandelingen voorzien, een rolstoeltoegankelijke wandeling 
van 2,3 km en een langere wandeling van ongeveer 5 km, die ook langs Ateljee Hagelbos en onze 
centrale campus passeren. Ons creatief talent zorgt voor prachtige kunstwerken op beide locaties. 
Op zondag 5 juni zetten we de deuren van Ateljee Hagelbos open voor het publiek van 10u tot 14u. 
Die dag vind je op onze centrale campus ook een kraam uitgebaat door BuSO Oosterlo. 
Jij komt toch ook?

Uit-tips

Schoolfeest
Op zondag 19 juni organiseren BKLO De Ark Oosterlo en BuSO Oosterlo een schoolfeest van 13u tot 
17u. Beide scholen zetten die dag hun deuren open. Het wordt een leuk ontmoetingsmoment in een 
gezellige sfeer. 

5
juni

19
juni


