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Lieve lezer,

Wat vliegt de tijd. Het schooljaar zit er weeral op en de zomer kondigt zich 
aan. De afgelopen maanden zagen we ook binnen MPI Oosterlo weer heel wat 
mooie en warme momenten. Het werd nog maar eens duidelijk dat er veel 
talent aanwezig is in en rond MPI Oosterlo. We waren getuige van verschillende 
artistieke projecten:

• Er werden unieke strips getekend
• We zagen een beklijvende theaterproductie
• Er werd prachtig gezongen
• Er werd weer heel wat geknutseld
• Unieke en persoonlijke kunstwerken sieren de deuren van Huis Helena
• Cliënten konden genieten van artistiek talent tijdens Festival Special
• Cliënten van Huis Helena gingen kijken naar het acteertalent van de Leo Club
• Cliënten en leerlingen genoten van het wellness-talent van de leerlingen van de SIMA school

Het is fijn om al dit talent te zien, zowel het talent van onze cliënten en medewerkers als van sympathisanten. 
We hopen samen nog heel wat talent te mogen ontdekken om zo verder te bouwen aan een mooie toekomst 
voor iedereen.

We zijn ook zeer blij te kunnen melden dat we verder blijven uitbreiden. Scholen MPI Oosterlo vzw heeft een 
erkenning gekregen om OV1 type 3 in het secundair onderwijs in te richten. Type 3 leerlingen zijn leerlingen 
met ernstige emotionele en/of gedragsproblemen (GES). Vanaf september zal voor deze doelgroep ook een 
aanbod voorzien worden. MPI Oosterlo blijft ondertussen hard ijveren voor een erkenning GES+. Nu we wijd en 
zijd bekend zijn voor onze GES+-werking mag de officiële erkenning er doorkomen. De overheid belooft weldra 
een plan voor geheel Vlaanderen met mogelijks een herverdeling van plaatsen en eventueel een uitbreiding 
van de beschikbare middelen. 

En net voor de zomer hebben we nog meer heugelijk nieuws te melden. We kregen eindelijk groen licht om 
van start te gaan met de nieuwbouw voor personen met een beperking en ouderdomsproblematieken in de 
Stationsbuurt in Geel. De opening wordt voorzien op 1 maart 2019. Hier hoort u ongetwijfeld de komende tijd 
nog meer van.

Ik wens u alvast een heel fijne, deugddoende en inspirerende vakantie. 

Nicole Knops
Algemeen Directeur

Voorwoord: talenten

Laat geen van uw talenten onbenut. 
Het bos zou erg stil zijn als alleen de beste zangers onder de vogels zich lieten horen. 

Bron: www.mooie-zinnen.nl
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Sociaal Artistiek project
De Kleine Parade
Op vrijdag 19 mei vond het toonmoment van het 
sociaal artistiek stadsproject Geel, De Kleine Parade, 
plaats in CC de Werft. Het hoogtepunt en sluitstuk 
van een lange samenwerking tussen deelnemers, 
kunstenaars en begeleiders. Tien weken lang werd 
er ijverig gewerkt zodat tal van kansengroepen 
hun talenten konden laten zien. Zo ook binnen MPI 
Oosterlo. We namen met enkele cliënten deel aan 
twee projecten: het project striptekenen en het 
project theater.

Striptekenen
Wekenlang werkten 13 tekenaars van het BuSO 
en Huis Helena aan strips rond beweging, samen 
met professionele striptekenaar Conz (https://
conzcomics.wordpress.com/), enkele begeleiders en 
studenten van Thomas More. De creativiteit werd 
de vrije loop gelaten, met een prachtig resultaat als 
gevolg.

Er werd bewust gekozen voor een niet-traditionele 
voorstellingswijze van de strip. We begonnen te 
tekenen op papier. Later werden de striptekeningen 
op een kast aangebracht. Om het volledige verhaal te 
ontdekken, moet je dynamisch omgaan met de kast. 
Van enkele strips werd ook een kort animatiefilmpje 
gemaakt om de verhalen echt in beweging te zetten. 
Tot slot werden er ook unieke bladwijzers gemaakt 
met de strips. Wat een creativiteit.

Misschien vraag je je af wat er nu met die prachtige en 
unieke kasten gebeurd is. Het antwoord is eenvoudig. 
We gingen op zoek naar adoptie-ouders zodat deze 
kunstwerken een nieuwe thuis konden krijgen. De 
grote kast krijgt een plaats in het sociaal restaurant 
ECHO van OCMW Geel, de andere kast zal een plaats 
krijgen in de gangen Sociaal Werk bij Thomas More 
en één kast zal te bezichtigen zijn in Ateljee Hagelbos.

Theater
Het theateratelier vond plaats in de Thomas 
More Hogeschool in Geel. Tien weken lang gaf 
iedereen het beste van zichzelf om een beklijvend 
theaterstuk neer te zetten. Deze groep vertrok 
vanuit de visie samen-leren, samen-ontdekken 
en samen-acteren. Verschillende theatervormen 
kwamen aan bod: komedie, tragedie, beweging, 
figurentheater, non-verbaal theater, improvisatie. In 
het toonmoment waren heel wat emoties terug te 
vinden zoals vreugde, verdriet, woede en passie. Het 
doel was bereikt en een beklijvend theaterstuk werd 
geboren.

Het sociaal artistiek stadsproject Geel is een 
samenwerking tussen meer dan 50 deelnemers in 
kwetsbare situaties in Geel, studenten Sociaal Werk 
Thomas More Kempen en enkele kunstenaars. De 
deelnemers konden onder begeleiding van een 
kunstenaar hun talenten verder ontwikkelen. Er was 
een grote verscheidenheid aan artistieke projecten: 
muziekatelier, striptekenen, 2 groepen rond theater, 
beeldende kunsten, danstheater. Het resultaat mocht 
er zijn.

Creatief talent tovert oude kasten om tot dynamische strips.
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Zomerfeest
Het was weer een gezellige 
drukte tijdens het zomerfeest 
op zondag 18 juni. We genoten 
met z’n allen onder een 
stralende zon van de prachtige 
creaties van de leerlingen van 
BuSO (1) en BKLO (2) rond de 
4 natuurelementen, de mooie 
muziek van de harmonie (3), een 
heerlijk verkoelend drankje in de 
Sangria-bar (4), de tent of Ateljee 
Hagelbos, toffe spelletjes van 
BKLO (5) en BuSO (6 & 7). Verder 
was er ook naar goede gewoonte 

de barbecue en voor de kleine 
honger kon je terecht bij het 
frituur. Afkoelen van de hitte kon 
in de Tea-room met een heerlijk 
verfrissend ijsje. Het was een 
fijne en geslaagde dag. We hopen 
jullie allen volgend jaar weer te 
mogen verwelkomen. Geniet 
nog even na met onderstaande 
foto’s.

Dana Keustermans
Communicatieverantwoordelijke

1. 2.

3. 4.

5. 6.
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Kunstige deuren

Zomerbar bij Huis Helena
Estaminet ‘t pallet

Het zomerfeest was het ideale moment om de nieuwe kunstwerken in 
Huis Helena voor te stellen. Op basis van tekeningen van de cliënten 
creëerde kunstenaar Emilio López-Menchero unieke deurpanelen. 

Exact een jaar geleden opende 
minister Jo Vandeurzen 
officieel Huis Helena, de 
nieuwste woongelegenheid 
van MPI Oosterlo. Binnen 

de bouwsubsidie van het VIPA, Vlaams Infrastructuurfonds voor 
Persoonsgebonden Aangelegenheden, is er een verplicht luik om een deel 
van het subsidiebedrag te investeren in kunst in het gebouw. Een mooie 
gelegenheid voor onze cliënten om hun talenten te tonen en om samen te 
werken met een kunstenaar. Het resultaat mag er zijn. 40 unieke werken 
sieren de deuren van de studio’s in Huis Helena.

Het zonnetje schijnt, de vogeltjes fluiten, de zomer is in 
aantocht. Ook in Huis Helena voelen ze die zomerkriebels! 
Om dat leuke gevoel letterlijk in de verf te zetten is Philippe, 
opvoeder en handige harry in Huis Helena, aan de slag 
gegaan met enkele bewoners en een aantal paletten. Het 
resultaat van deze samenwerking: “estaminet ’t palet”! 

Zelfgemaakte loungebar
“Estaminet ’t palet” is een loungebar gemaakt van paletten 
en tweedehandsmateriaal. Tijdens het zomerfeest op 18 
juni werd de zomerbar officieel in gebruik genomen. De 
bewoners van Huis Helena kunnen vanaf nu wegzakken in 
hun eigen creatie! Een plaats om te hangen en bij te praten. 
Af en toe zal de bar bemand worden door de bewoners die 
er creatief aan de slag kunnen met alcoholvrije cocktails.

De buren op bezoek
Op dinsdag 11 juli en vrijdag 18 augustus wordt 
“estaminet ’t palet” opgeluisterd door een avontuurlijke 
spring- en klauterattractie. Omdat wij deel uitmaken van 
een woonwijk en graag iets terug doen voor onze buren 
worden tijdens de middag alle kinderen uit de buurt 
uitgenodigd om zich eens helemaal te komen uitleven 
op onze attractie. Ook de jongeren van andere groepen 
krijgen de kans om op een avond te komen klimmen en 
klauteren met hun eigen begeleiding. Zomers plezier 
verzekerd.

Tekeningen van de cliënten prijken op 
hun eigen studiodeur.
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Persoonsvolgende financiering
zorgcontinuïteit voor minderjarige zorggebruikers

De hulpverlening kan op 2 manieren verdergezet 
worden:
• Voor minderjarige budgethouders van een 

persoonlijk-assistentiebudget bestaat die 
zorgcontinuïteit al en wordt die onmiddellijk 
gegarandeerd bij de overstap naar een 
persoonsvolgend budget.

• De automatische budgettoekenning voor jongeren 
die momenteel ondersteund worden in een 
multifunctioneel centrum (MFC), zal stapsgewijs 
ingevoerd worden vanaf 2017.

Hoe verloopt de stapsgewijze automatische 
budgettoekenning?
In 2017, 2018 en 2019 maakt de Vlaamse regering 
telkens middelen vrij om de oudste jongvolwassenen 
de overstap van een multifunctioneel centrum naar een 
persoonsvolgend budget te laten maken:
• In 2017 wordt het budget ter beschikking gesteld 

aan de personen met een handicap die geboren zijn 
in het jaar 1994 of vroeger.

• In 2018 wordt het budget ter beschikking gesteld 
aan de personen met een handicap die geboren zijn 
in het jaar 1996 of vroeger.

• In 2019 wordt het budget ter beschikking gesteld 
aan de personen met een handicap die geboren zijn 
in het jaar 1998 of vroeger.

2020 naadloze overgang van minderjarigen naar 
meerderjarigen
In 2020 is de zorgcontinuïteit voor alle jongeren 
die de overstap van minderjarigenzorg naar 
meerderjarigenzorg willen maken, gerealiseerd. 
Zodra de jongere 18 jaar wordt, kan hij ervoor 
kiezen de overstap van minderjarigenzorg naar een 
persoonsvolgend budget voor meerderjarigen te 
maken. Het invoeren van ‘zorgcontinuïteit’ zorgt ervoor 
dat jongvolwassenen op het moment dat ze uitstromen 
uit de minderjarigenzorg, hun ondersteuning naadloos 
kunnen verderzetten met een persoonsvolgend budget.

Momenteel zitten we nog aan het begin van de 
overgangsfase. We volgen de evoluties op de voet en 
zullen u indien nodig hierover contacteren. Voor meer 
informatie kan u ook steeds contact opnemen met de 
betrokken maatschappelijk werker. 

Annelies Vandepaer
Diensthoofd Maatschappelijk Werk – Zorgregisseur

Infoavond omtrent bewindvoering.

We willen jullie alvast op de hoogte brengen 
dat er dit najaar een infoavond wordt gepland 
omtrent bewindvoering. In september 
2014 ging de nieuwe regelgeving omtrent 
bewindvoering van kracht. We willen tijdens 
deze infoavond terugblikken op de ervaringen 
van de voorbije 3 jaar en handvatten geven 
voor de toekomst. De uitnodigingen voor deze 
infoavond worden later bezorgd.

In 2016 voerde het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) de persoonsvolgende 
financiering (PVF) in voor meerderjarige personen met een handicap. Voor minderjarigen met een handicap 
die hun ondersteuning als meerderjarige willen verderzetten, voorziet de Vlaamse regering extra middelen. 
De Vlaamse regering wil dat de zorg en ondersteuning die als minderjarige geboden werd, binnen de 
niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening en gefinancierd door het VAPH, verdergezet kan worden. 

Acteertalent bij de LEO’s 
Wauw met een hoofdletter “W”. Dat is de zeer 
beknopte samenvatting over de uitstap van enkele 
cliënten van Huis Helena naar het toneel ‘Mixico 
Impossible’, georganiseerd door de Leo Club 
Mol-Geel Zuiderkempen. Wauw, want we werden 
met open armen ontvangen. Een drankje, een hapje, 
zitplaatsen op de eerste rij, een babbeltje met de 
regisseur, … Maar vooral de oprechte interesse 
in de bewoners en opvoeders van MPI Oosterlo 
was hartverwarmend. Ongecensureerd Kempisch 
vertier, buikpijn van het lachen en vooral een mooie 
herinnering met en voor onze bewoners! 
Begin dit jaar sponsorde de Leo Club nog twee 
fietsen voor Huis Helena.
Een grote dankjewel hiervoor.

Els Willems
Hoofdopvoedster Huis Helena
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Vrijwilligers aan de slag
Klussen en Kermis

Vrijdag 9 juni verwelkomde Ateljee Hagelbos 30 vrijwilligers 
van Janssens Pharmaceutica. Ze kwamen, in samenwerking 
met Stichting Zin, een hele dag een handje toesteken. 

Er werd ijverig gewerkt:
• de kruidenbakken werden gevuld
• er werd een pad aangelegd in de zaaitunnel
• enkele grote schilderijen werden opgehangen
• de lunch werd bereid: heerlijke broodjes en soep
• er werd een heerlijk tussendoortje gebakken: wafeltjes

Uiteraard was er ook tijd voor ontspanning. Na de middag 
werd er een heuse Vlaamse kermis met tal van spelen 
georganiseerd. De cliënten genoten. Een grote dankjewel 
aan alle vrijwilligers die er weer een fantastische dag van 
maakten.

Steffie Vandeweyer
Begeleidster Ateljee Hagelbos

1. Cliënten zorgen voor een heerlijke lunch 
voor de hardwerkende vrijwilligers.
2 en 3. Heerlijk ontspannen tijdens de 
Vlaamse Kermis. 
4. De vrijwilligers klussen ijverig. De 
zaaitunnel is nu makkelijk toegankelijk 
dankzij het aangelegde pad.

1.

4.

2.

3.
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Bulgaarse medewerkers worden onder-
gedompeld in de werking van MPI Oosterlo.

De laatste week van maart kwamen twee medewerkers van de groepshuizen in Kula op bezoek. Ze maakten 
samen met hun tolk kennis met onze visie en werking. Om hen op korte tijd zo veel mogelijk te tonen en te laten 
meemaken, bezochten ze verschillende huizen en leefgroepen. Ook in het BuSO gingen ze langs. Een greep uit 
wat ze hier aan inspiratie konden meenemen.

In Huis Geel namen ze deel aan het dagdagelijkse 
leven op dinsdag. Voor de bewoners van Huis Geel is 
het zelf koken van een lekkere, gezonde maaltijd binnen 
budget de voormiddagopdracht. Dus werd er eerst 
naar de markt gegaan voor inkopen. Daarna volgde de 
kookactiviteit. Nadien genoot iedereen van de maaltijd, 
broccolipuree met zalm, en het dessert. Tussendoor 
was er tijd om het huis en de kamers te tonen. De 
bewoners vonden niet dat buitenlandse gasten mee 
moesten helpen afwassen, dus we waren op tijd terug 
in Oosterlo om in de namiddag in een BuSO-klas een 
paar lessen te volgen: er stond muziek en onderhoud 
op het programma. 

In het Ateljee ervaarden ze op woensdag het verschil in 
sfeer in de arbeidsgroepen en in de belevingsgerichte 
groepen. Ze konden er leren hoe je op een boeiende 
manier belevingstheater aanbiedt aan een heterogene 
groep cliënten. Enkele cliënten konden zeer mooi in het 
Engels een deel van de rondleiding doorheen het Ateljee 
verzorgen. En zelfs de grote Atlas werd bovengehaald 
om op de wereldkaart de geboorteplaatsen van die 
cliënten te tonen en om Bulgarije te situeren! 

In module 4.1 kregen ze elke dag na school zicht op de 
werking door er ‘s avonds mee te eten en de start van de 
avondactiviteiten te volgen. Ze bezochten ook De Luwte 
en konden er een thema-activiteit volgen: paaseitjes 
rapen! Radostina, de tolk, verbaasde iedereen doordat 
ze na haar stage, in het najaar van 2016, nog alle namen 
van de kinderen en jongeren had onthouden. 

Op woensdagnamiddag kwam eerst sporten aan bod 
in Boccia. Dat bleek weer eens een goed middel te 
zijn om zonder woorden toch te communiceren en 
samen tot spel te komen. Daarna was het tijd om hen 
mee te nemen in de Kunstbeweging die gelukkig deze 
woensdagnamiddag de kapel terug omtoverde in een 
kleurrijke kunsttempel vol creatievelingen. 

Op donderdag werd in het kookatelier een aangepaste 
activiteit gepland: een typisch Belgisch menu met 
frietjes en zelfgemaakte mayonnaise. Daarna werden 
chocoladekoekjes gemaakt en het recept ging mee naar 
Bulgarije! 

Op vrijdag kregen ze van de bewoners en de begeleiding 
van Huis 17/19 en Huis 32/34 een rondleiding met 
enthousiaste uitleg over het dagelijks leven in huis. 
De nadruk lag al snel op de activiteiten waaraan werd 
deelgenomen doorheen het jaar, want sommigen 
waren net terug van twee dagen Brugge. 

Zo’n leerweek is boeiend voor alle partijen. Onze visie en 
werking uitleggen in het Engels was weer een uitdaging 
voor ons als medewerkers. Waarvoor ontzettend veel 
dank! We hopen dat onze Bulgaarse gasten met veel 
inspiratie terug naar Kula vertrokken zijn. Ze waren 
alvast heel tevreden.

Lieve Verbeken
Diensthoofd PsychoPedagogische Diensten

Bulgaarse gasten ontdekken het dagelijks leven in Huis 17/19.
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Koor Gelijkgestemd
trad op

Jaarmarkt BuitenMaten
zondag 27 augustus 2017

Het is intussen drie jaar geleden dat wij La Noche 
Sin Estrellas, een inclusieve koorcompositie, samen 
met het Antwerps Kathedraalkoor in première 
brachten. De herinnering zit nog steeds stevig in 
ons geheugen gebrand. Samen zingen, het brengt 
iets teweeg!

Groot was onze vreugde toen ons huiskoor, 
Gelijkgestemd, de vraag kreeg om dit project te 
hernemen voor De Schreeuw, een kunstenfestival 
in Turnhout voor en door mensen met een 
beperking. Met veel enthousiasme haalden we 
de partituren van onder het stof. We hadden wel 
enkele maanden tijd om te oefenen, maar toch leek de 
tijd krap. Tot de eerste repetitie van start ging. De tekst 
en melodie zaten nog zo fris als een lentedeuntje in het 
geheugen van de zangers. Een verstandelijk talent kan 
men dat noemen!

Met gezonde stress, maar vooral met vertrouwen 
stapten de zangers het podium op om samen met het 
Antwerps Kathedraalkoor La Noche te laten klinken. 
Het publiek kwam, zag en genoot. Samen zingen zonder 
vooroordelen, het blijft iets wonderbaarlijks!

Sander Willems 

Ook dit jaar organiseert BuitenMaten opnieuw een 
jaarmarkt tijdens Oosterlo Kermis en Fietshappening De 
Schakel op zondag 27 augustus. De droom om de jarenlange 
traditie van jaarmarkten in Oosterlo te herstellen, wordt 
verder gezet na de eerste succesvolle editie van vorig jaar.

Het wordt opnieuw een gezellige dag voor het ganse 
gezin. Op de jaarmarkt vind je heel wat biologische 
producten zoals onder meer groenten, spelt en brood. Ook 
de handgemaakte producten van Ateljee Hagelbos mogen 
niet ontbreken. Kom langs en ontdek de kaarsen, kaartjes, 
keramiek en zo veel meer. Er zijn heel wat leuke cadeau-
ideetjes te ontdekken.

Uiteraard wordt er ook aan de innerlijke mens gedacht. 
Het heerlijk BuitenMaatje wordt opnieuw geserveerd. 
Rondom de markt kan je ook genieten van lekkere frietjes 
of smoutebollen. Een verkoelend drankje vind je bij het 
kermisterras/café van de harmonie.

Noteer alvast zondag 27 augustus in jouw agenda. Tot dan.

Project gerealiseerd met steun van Cera.

BuitenMaten:
een partnerschap in Oosterlo

Samen bouwen we aan een 
duurzame, zorggerichte en 
inclusieve samenleving.
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Studiedag Mediander
Ondraaglijk Psychisch Lijden

‘Een mens ontmoeten die ondraaglijk psychisch lijdt, 
zet hulpverleners en leerkrachten voor grote vragen. 
Wat wordt van jou verwacht, hoe slaag je er in nabij 
te zijn, bij wie kan je zelf met vragen terecht, …? Hoe 
kan je inhoud geven aan begeleiden als het leven zelf 
in vraag wordt gesteld?’

Met deze vragen ontwikkelden we de inhoud van 
een studiedag over ‘ondraaglijk psychisch lijden’. De 
studiedag werd georganiseerd door Mediander vzw 
vermits vanuit de verschillende netwerkvoorzieningen 
signalen kwamen dat dit onderwerp leefde bij 
basismedewerkers, ondersteunende diensten en op 
beleidsniveau.  

Sprekers met jarenlange ervaring
We gingen in de voormiddag in gesprek met sprekers 
met een jarenlange ervaring. 
An Haekens is psychiater en hoofdgeneesheer binnen 
de Zorggroep Alexianen Tienen. Zij stelde zich de vraag 
hoe je kan balanceren op een broze grens tussen 
hardnekkig herstelgericht werken en een therapeutisch 
fatalisme? Ze bekeek met ons wat we kunnen leren van 
de klassieke palliatieve zorg.
Jeroen Donckers is psychotherapeut in school De 
Sassepoort in Gent. Hij vertelt vanuit zijn ervaring 
met het werken met jongeren die lijden en geen 
antwoorden vinden. Hij zoekt naar handvatten vanuit 
de institutionele pedagogiek en van een ‘schrijvende 
hulpverlening’.
Eddy Weyts is orthopedagoog, therapeutisch 
coördinator en outreachmedewerker van OPM 
(observatie-eenheid voor volwassenen met een 
psychiatrische problematiek en een verstandelijke 
beperking), Sint-Kamillus in Bierbeek. Doorheen zijn 
bijdrage vroeg hij zich af voor wie het ondraaglijk 
psychisch lijden van personen met een verstandelijke 
beperking ondraaglijk is.
Carla Molenberghs is directrice van Huis Perrekes vzw, 
huizen voor personen met dementie, in Oosterlo. 
Haar mantra is ‘haast je langzaam’. Zij stond stil bij 

de wezenlijke vragen: Hoe samen dat dragen wat op 
het eerste zicht onuitspreekbaar, ondraaglijk is? Hoe 
bewaart een organisatie de vrijheid om - de persoon als 
persoon - centraal te stellen? Hoe maak je ruimte en 
tijd? Kan schoonheid troost bieden?
De vier sprekers, die elk vanuit hun eigen professionele 
invalshoek spraken, waren wonderwel op mekaar 
afgestemd en vulden elkaar mooi aan.

Het belang van ‘samen zijn’
Doorheen de dag bleek het belang van relatie en 
perspectief en vooral het belang om deel te kunnen 
uitmaken van de ‘normale wereld’. Iedereen heeft een 
betekenisvolle rol nodig én een omgeving die vasthoudt 
en draagt als mensen zichzelf en de anderen dreigen 
te verliezen. Het belang van ‘samen zijn’ werd sterk 
benadrukt. Soms verliezen we het gevoel van ‘samen 
zijn’ en vinden we geen aansluiting meer. 

Drie perspectieven
In de namiddag werd in gespreksgroepen gewerkt en 
werd ingegaan op drie perspectieven:
• het perspectief van de mens die lijdt: hoe 

ontmoeten, hoe begrijpen we zijn taal en hoe 
betrekken we de context

• het perspectief van de mede-mens, de medewerker: 
hoe maak je emoties als onmacht en ondraaglijkheid 
bespreekbaar

• het perspectief van de organisatie en de 
samenleving: waar ligt de verantwoordelijkheid 
van de organisatie, wat heeft een organisatie zelf 
nodig? 

Het werd een boeiende studiedag over een moeilijk 
onderwerp. Deelnemers gaven aan hoe belangrijk het 
is om samen over dergelijke onderwerpen na te denken 
en mekaar handvatten aan te reiken.

An Bellemans
Directeur Zorg

Luisteren. Stilstaan. Delen.
‘Kom, en koester ons,

kus ons in stilte op het voorhoofd,
zo licht op het voorhoofd dat we slechts merken dat men ons kust

aan een verandering in de ziel’
F. Pessoa
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Afscheid van Carine

Feedback tevredenheidsbevraging
Zorg
In maart lanceerden we onze tevredenheidsbevraging 
bij alle cliënten, met uitzondering van de cliënten met 
mobiele en ambulante ondersteuning. 27% bezorgde 
ons hun mening, waarvoor dank.
De resultaten werden zorgvuldig bekeken en 
geanalyseerd en we delen graag onze bevindingen.

• Het merendeel van de bevraagden is tevreden tot 
zeer tevreden over de zorg bij MPI Oosterlo. 

• Er is geen onderscheid in de mening tussen 
de groep van volwassen cliënten en de groep 
minderjarigen en jongeren. 

• De vraag naar meer informatie en betere 
communicatie nemen we zeker mee.

• Er waren ook heel wat persoonlijke opmerkingen. 
Deze worden doorgegeven aan de betrokken 
personen en worden verder opgevolgd.

• Inspraak en betrokkenheid scoren heel hoog.

Ook de cliënten van Huis Helena werden bevraagd. 
Een jaar na de opening was het het ideale moment 
voor een eerste evaluatie. Ook hier zijn de resultaten 
zeer positief en is de grote meerderheid heel tevreden 
over de werking binnen Huis Helena.

Dana Keustermans
Communicatieverantwoordelijke

Liefste Carine, 

Wat bracht jij leven in de brouwerij, zowel in Huis 17/19, Huis 20 
als in Ateljee Hagelbos. Jij was een bezige bij, constant met alles in 
de weer. Kleuren, stickers plakken, knippen, scheuren, verzamelen, 
zakjes vullen met suiker, melk en koekjes … Feestdagen, daar was je 
al weken op voorhand mee bezig: Sinterklaas, Kerstmis, Pasen en je 
verjaardag, elk jaar opnieuw. Koken was ook een hobby van jou en je 
ging oh zo graag werken in het Ateljee.

We kennen je als een echte knuffelmadam. Een dikke knuffel geven 
en een kusje gooien, deed je het liefst. Je was zorgzaam en bezorgd 
als anderen verdriet of pijn hadden. Dan kwam jij direct met een 
troostende knuffel. We onthouden je ook als de ‘weervrouw’ van het 

huis. Je deed niets liever dan de lucht beschrijven: wolken, regen, donder, zonneke, blauwe lucht. Blauw, blauw, 
blauw, je lievelingskleur.

Je eigen bureautje in de living of in het Ateljee. Uren en uren bracht je er door: knippen, plakken, dozen vol. De 
bureautjes staan nu leeg. Niemand die nu vraagt naar ‘blauwe lucht’, geen knuffel of kus …

Liefste Carine, deze herinneringen zullen altijd in ons hart bewaard blijven. We vergeten je nooit.
We gooien je nog een kus. Nu zit je daarboven, veilig op je blauwe wolk.

Begeleiders Huis 17/19, Huis 20 en Ateljee Hagelbos
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Festival Special

Onder een stralende zon werd donderdag 8 juni de 
‘festivalweide’ in en rond CC de Werft gevuld met 
enthousiaste kinderen, jongeren en volwassenen. Ze 
keken allemaal al heel lang uit naar een nieuwe editie 
van Festival Special en eindelijk was het zo ver. Een 
fantastische dag vol plezier en ontspanning kondigde 
zich aan.

Workshops en animatie
Het werd een dag waarop niemand zich hoefde te 
vervelen. Op verschillende plaatsen kon je terecht 
voor tal van workshops en randanimatie. Je schminken 
in een leeuw, een nieuwe haarsnit bij den Barbier 
of even langs het beautysalon … het kon allemaal. In 
de schouwburg van de Werft kon je terecht voor een 
spelletje lasershooten tussen de helden van Star Wars. 
Wou je de stoere weg op, dan kon je lekker rocken met 
een gitaar net als Fleddy Melculy. Buiten ging het publiek 
helemaal op in de FWF-wrestlinggames. Wanneer 2 van 
onze jongeren de ring betraden, werd het spektakel 
alleen maar spannender. Mooie overwinning jongens.

Muziek ten top
Op het picknickplein kon je genieten van een lekker 
frietje, met op de achtergrond de harmonie en zijn 
nieuwe muzikanten. Aan muzikaal spektakel was er 
geen tekort. In zaal de Waai kwam de ene na de andere 
topact het podium onveilig maken. We gingen van start 
met Gregor Terror & the Calypso Gigolo’s, die ons even 
al naar de zomer deden verlangen met hun zwoele 
zuiderse dansmuziek. De sfeer was helemaal top toen 
Halve Neuro en Johnny den Artiest op het podium 
verschenen. Met hun Scheefhoek-stijl, hiphop- en R&B-
classics kregen ze de zaal aan het dansen en lachen. Het 
was genieten. Iedereen mee op het podium en zingen 
maar … kippenvel. Nadien was het tijd voor een portie 
stevige metal. En wie anders dan Fleddy Melculy kon 
dit het beste overbrengen naar ons publiek. Op een 
humoristische manier brachten ze rechttoe rechtaan 
muziek waarop al wat steviger kon gedanst worden. 
Oordopjes in en springen maar! Wie zin had om mee 
te zingen en te dansen op de muziek van K3 en andere 
klassiekers kon Leopold 4 aan het werk zien.

Luisteren en ontspannen
Wie zin had in iets rustiger kon terecht in de bibliotheek. 
Tante Tania en Annie de Pannie van de Leesbeesten doen 
niets liever dan lezen, voorlezen, inlezen en nalezen. Bij 
hen kon je terecht voor een tocht door de wereld van de 
zintuigen. Had je zelf een verhaal in gedachten …? Dat is 
nu net het leuke … ze lezen het allemaal. In de speeltuin 
kon je terecht voor leuke, uitdagende spelletjes, een 
voorleeshoekje en een springkasteel.

En of er al niet genoeg te beleven was … een ritje 
achterop een echte moto … wat een kick! Festival 
Special … puur genieten op een dag waar alles kan en 
mag. Festival Special … een leuke samenwerking tussen 
tal van organisaties en vrijwilligers die er elk jaar weer 
een topspektakel van maken voor mensen met en 
zonder beperking.

En toen special act Slongs Dievanongs arriveerde, ging 
het dak er echt af! Met veel plezier en liefde voor alle 
aanwezigen maakte ze van Festival Special weer een 
schitterende editie!

Benjamin Tas
Begeleider Dienst Activiteiten

Er werd 
genoten van 
het worstel- 
spektakel in 

de ring.
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Een nieuwe rolstoelfiets voor De Luwte

Uitwisseling met SIMA School

Wat waren we enkele weken geleden verrast, toen 
we de boodschap kregen van Piet Verhesen dat we 
via de Stad Geel een elektrische rolstoelfiets cadeau 
kregen. 
In het kader van de actie ‘Geel op de fiets’, een 
sensibiliseringsactie om iedereen te laten werken aan 
een betere gezondheid, om de mobiliteit in de stad te 
verbeteren en om de CO2-uitstoot te verminderen, 
werden een aantal bedrijven aangeschreven. Het 
geld dat deze actie opbracht, werd gespendeerd aan 
het goede doel. Eén van deze goede doelen was de 
sponsoring van de elektrische rolstoelfiets voor MPI 
Oosterlo.

Hoe kwamen ze erbij om De Luwte een elektrische 
fiets te schenken? 
Wel, hier zit een heel verhaal aan vast. De voorbije 
zomer zag Piet Verhesen, schepen van mobiliteit, twee 
begeleidsters van De Luwte fietsen in de omgeving van 
Oosterlo. Echt fietsen kon je het niet noemen, eigenlijk 
was het meer met volle kracht duwen en stampen op 
de pedalen van twee oudere rolstoelfietsen. Volgens 
zijn eigen zeggen, begon het zweet spontaan over zijn 
rug te lopen bij het zien van dit tafereel. Piet bracht 
dit verhaal op de gemeenteraad en het goede doel 
was snel gevonden … Wij zijn uiteraard vereerd en 
superblij met onze fiets en hopen op veel mooi weer 
zodat hij regelmatig gebruikt kan worden. We hopen 
om het fietsen een vaste plaats te kunnen geven in het 
weekprogramma, want we merken dat onze kinderen 
er echt deugd van hebben. Rondkijken, de wind in 

de haren, het zonneke op hun snoet. Het zorgt voor 
ontspanning en een gelukzalige glimlach.

Op 3 mei werd de fiets officieel overhandigd door de 
burgemeester en er werden meteen al een aantal 
testritjes gedaan. Dat was pret verzekerd! 
Donderdag 18 mei mochten we de sponsors van 
‘Geel op de fiets’ ontvangen in De Luwte. Zij konden 
ook aan de lijve ondervinden hoe het was om met 
de rolstoelfiets rond te rijden. De kinderen genoten 
volop van nog enkele extra testritjes. Dikke merci aan 
iedereen die dit mogelijk maakte!

Leen Dierckx
Hoofdopvoedster Team 2.3

In maart mochten we 30 studenten jeugd- en 
gehandicaptenzorg van de SIMA School in Aarschot 
ontvangen. De leerlingen werden verdeeld over Ateljee 
Hagelbos en BuSO Oosterlo. 

De leerlingen namen deel aan verschillende ateliers in 
Ateljee Hagelbos. Zo werden er onder meer koekjes 
gemaakt in het bakatelier. Voor ’s middags werden er 
belegde broodjes gemaakt voor de leerlingen. Ze aten 

samen met de cliënten in de grote zaal van ons Ateljee.

In mei mochten enkele cliënten van Ateljee Hagelbos 
en enkele leerlingen van BuSO Oosterlo op bezoek gaan 
naar de school. In de voormiddag werden ze verwend 
met tal van wellness-activiteiten: gelaatsverzorging, 
nagels lakken, make-up. De leerlingen hadden zelf 
spaghetti gemaakt en zorgden ook voor een heerlijk 
verkoelend ijsje op een toch wel heel warme dag. En 
ook in de namiddag ging de verwennerij verder. Er 
was nog een kappersbeurt voorzien waar de haren 
gewassen, geknipt, gevlochten, … konden worden. 
Kortom een zeer fijne uitwisseling!

Steffie Vandeweyer
Begeleidster Ateljee Hagelbos

De nieuwe elektrische rolstoelfiest zorgt voor blije gezichten. 
Er kunnen weer leuke fietstochtjes gepland worden.
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Speelplein is SPEELFIJN 

Wat was de paasvakantie weer een succes! Eerst konden we ons 
een week uitleven met de eerstejaarsstudenten Sociaal Werk 
van Thomas More Hogeschool in Geel. Zij hebben een hele week 
gezorgd voor fijne activiteiten zoals een fietstocht, filmuitstap, 
voetbal- en hockeywedstrijden, FIFA-tornooi en nog veel meer! 
We zijn ook op stap geweest met ‘Ruun’, de hond van begeleider 
Bert. 

In de tweede week waanden we ons in een werkelijke Expeditie 
Robinson op het eiland ‘Speelfijn’. Er werd een zoektocht gedaan 
waarbij we vanalles mochten proeven en raden wat het was. Maar 
een klassieke voetbalmatch mocht niet ontbreken op ons eiland. 
Geen enkele opdracht kreeg ons klein, zelfs de wilde wateren van 
Sunparks te Mol deden ons niets! Heb je ook de foto gezien van 
ons geweldig zelfgemaakt schip?

Het was een fantastische afsluiter van de paasvakantie! Iedereen 
kijkt alvast uit naar de zomervakantie! Benieuwd wat er dan 
allemaal gedaan wordt? Hieronder vind je onze zomerplanning.

Sarah Van de Heyning
Speelplein MPI Oosterlo

Bekijk onze foto’s op Facebook: ‘Speelplein MPI Oosterlo!’. 
Zo kan ook jij meegenieten van alle activiteiten.

ZOMERPLANNING 2017  Speelpleinwerking  MPI Oosterlo - SPEELFIJN 
 

KUNSTWEEK    Speelplein     RUSTWEEK     Speelplein  

3/7 – 7/7    18/7 – 20/7    31/7 – 4/8    16/8 – 18/8 

Ruimtevaart!    Thema : Harry Potter       Thema : Maffia 

      Uitstap : Hoogteparcours  +      Uitstap : Snoezelen in Balanske +  

           Binnenspeeltuin Raf en Otje           Boerengolf en kajakken 

 

 

 

 

 

 

 

  Speelplein    Speelplein    Speelplein    Speelplein 

  11/7 – 14/7    25/7 – 28/7    8/8 – 11/8    22/8  – 25/8 

  Thema : Men in Black / Aliëns Thema : Hawaï   Thema : Leger   Thema : Film 

  Uitstap : Zilvermeer  Uitstap : Sunparks Mol  Uitstap : Den Bruul - Bowling Uitstap : De halve maan Diest 

                 en binnenspeeltuin 
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Scholen MPI Oosterlo vzw
Nieuwe naam en logo

Bij een nieuwe naam hoort natuurlijk ook een nieuw logo. Dit stellen 
we graag aan u voor. Het logo staat symbool voor:

• de samenwerking, zowel tussen de scholen onderling als met MPI 
Oosterlo,

• het samen bouwen aan een hoopvolle toekomst waarbij mensen 
centraal staan,

• de diversiteit, de veelkleurigheid van de doelgroepen.

Sinds 2012 maken de scholen op onze campus in Oosterlo deel uit van de vzw Oosterbos samen met 2 scholen 
in Tongerlo. Na 5 jaar werd er beslist om dit samenwerkingsverband te beëindigen en terug elk zijn eigen weg te 
gaan. Eind maart werd de vzw Oosterbos ontbonden. BKLO Oosterlo en BuSO Oosterlo gaan samen verder onder 
de nieuwe naam Scholen MPI Oosterlo vzw. Zoals je merkt, verdwijnt hiermee ook de naam BuSO-Sint-Mariadal 
en spreken we voortaan van BuSO Oosterlo. Voor de leerlingen wijzigt er niets.

BuSO ging op zeeklassen
Op dinsdag 6 juni trokken we gepakt en gezakt richting 
De Zeekameel in Lombardsijde. Klassen Pioen, Lotus, 
Kerselaar, Druivelaar, Viool en Zonnebloem stonden vol 
ongeduld te wachten tot de bus zou arriveren. 

Eénmaal opgestapt, lieten we de regenwolken achter 
ons. We arriveerden onder een stralende zon in 
Lombardsijde. Tijdens onze zeeklassen brachten we 
een bezoek aan Plopsaland, gingen we rijden met een 
go-cart, struinden we over de lokale markt, genoten we 

van enkele heerlijke terrasjes en aten we lekkere ijsjes!

Het waren fantastisch leuke en zonnige dagen. Iedereen, 
zowel leerlingen als leerkrachten, genoot met volle 
teugen. We komen zeker nog eens terug. Tot gauw zee!

Leerkrachten BuSO

De Warmste Week

Terwijl iedereen nog 
geniet van een hopelijk 
warme zomer, kijken 
we ook al stilletjes 
vooruit naar De 

Warmste Week van Studio Brussel, 
die traditoneel de week voor Kerstmis 
plaatsvindt.

Ook dit jaar hebben we ons 
geregistreerd als Goed Doel. Vanaf 
september kunnen er weer acties 
georganiseerd worden. Eens de dagen 
weer kouder worden en de winter zich 
aankondigt, hoor je hier ongetwijfeld 
meer van. 



16 - Family News -  Zomer 2017

Kalender schooljaar 2017-2018

BKLO Oosterlo BuSO Oosterlo

Schooljaar eindigt vrijdag 30 juni Schooljaar eindigt vrijdag 30 juni Schooljaar eindigt vrijdag 30 juni

De dagmodules van het MFC sluiten van maandag 
17 juli tot en met vrijdag 28 juli

Nationale Feestdag: vrijdag 21 juli 

Vervangende feestdag (Wapenstilstand)
maandag 14 augustus
Feestdag O.L. Vrouw Hemelvaart
dinsdag 15 augustus

Startdagen MFC op woensdag 30 augustus en 
donderdag 31 augustus

Lessen beginnen op vrijdag 1 september Lessen beginnen op vrijdag 1 september

Pedagogische studiedag: dinsdag 19 september Schoolbussen rijden voor BuSO

Facultatieve verlofdag: vrijdag 6 oktober Facultatieve verlofdag: vrijdag 6 oktober

Herfstvakantie: van maandag 30 oktober tot en 
met zondag 5 november

Herfstvakantie: van maandag 30 oktober tot en 
met zondag 5 november

Feestdag Allerheiligen:
woensdag 1 november

Feestdag Wapenstilstand: zaterdag 11 november Feestdag Wapenstilstand: zaterdag 11 november Feestdag Wapenstilstand: zaterdag 11 november

Schoolbussen rijden voor BKLO Pedagogische studiedag: vrijdag 24 november

Kerstvakantie:
van maandag 25 december tot en met zondag 7 
januari

Kerstvakantie:
van maandag 25 december tot en met zondag 7 
januari

Feestdag Kerstmis: maandag 25 december
Feestdag Nieuwjaar: maandag 1 januari
De dagmodules sluiten van maandag 25 december 
tot en met vrijdag 29 december

Schoolbussen rijden voor BKLO Evaluatiedag: woensdag 17 januari

Schoolbussen rijden voor BKLO Evaluatiedag: woensdag 24 januari

Krokusvakantie: van maandag 12 februari tot en 
met zondag 18 februari

Krokusvakantie: van maandag 12 februari tot en 
met zondag 18 februari

Paasvakantie: van maandag 2 april tot en met 
zondag 15 april

Paasvakantie: van maandag 2 april tot en met 
zondag 15 april

Feestdag Paasmaandag: maandag 2 april

Facultatieve verlofdag: maandag 30 april Facultatieve verlofdag: maandag 30 april

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

O.H. Hemelvaart: 
donderdag 10 mei en vrijdag 11 mei

O.H. Hemelvaart: 
donderdag 10 mei en vrijdag 11 mei

Feestdag O.H. Hemelvaart: donderdag 10 mei
Vervangende Feestdag (Nationale Feestdag):
vrijdag 11 mei

Feestdag Pinkstermaandag: maandag 21 mei Feestdag Pinkstermaandag: maandag 21 mei Feestdag Pinkstermaandag: maandag 21 mei

Schoolbussen rijden voor BKLO Evaluatiedag: vrijdag 25 mei

Pedagogische studiedag: woensdag 6 juni Schoolbussen rijden voor BuSO

Schooljaar eindigt op vrijdag 29 juni Schooljaar eindigt op vrijdag 29 juni

  
  Oudercontacten BuSO:
  dinsdag 26 september: nieuwe leerlingen + 
 transitieleerlingen + 2de fase
  donderdag 22 februari
  donderdag 1 maart
  dinsdag 19 juni
  maandag 25 juni: overgangers BLO - BuSO
  dinsdag 26 juni 

V.U.: Nicole Knops - Eindhoutseweg 25 - 2440 Geel

Mosselfeest: zaterdag 14 oktober 2017
Activiteit: weekend van 17 en 18 maart 2018
Zomerfeest: zondag 17 juni 2018

  
  Oudercontacten BKLO:
  donderdag 21 september
  donderdag 26 oktober
  donderdag 8 februari
  donderdag 14 juni
  maandag 25 juni: overgangers BLO - BuSO
 


