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Lieve lezer,

Een stralende zon, fluitende vogels, de natuur die zich in zijn volle pracht toont. De lente 
liet zich dit jaar van zijn zonnigste kant zien. Maar ook onze cliënten en medewerkers 
zorgden voor het zonnetje in huis. 

Heel wat initiatieven zorgden voor een warme verbondenheid. Verbondenheid tussen 
de cliënten, medewerkers, het dorp, de maatschappij. Met onze eerste familiespeeldag 
tijdens de Week van de Opvoeding werden de banden met de brussen, de broers en 
zussen van onze cliënten en van geïnteresseerden aangehaald. Vrijwilligers leerden 
onze cliënten beter kennen en genoten samen van een heerlijke uitstap en picknick. 
Er werden banden gesmeed met kunstenaars om nadien iedereen van een prachtige 
voorstelling te laten genieten. Groot en klein, cliënten en medewerkers, leerlingen en 
leerkrachten genoten van de optredens en randanimatie tijdens Festival Special en iedereen kon verbroederen tijdens 
het zomerfeest onder een vleugje muziek. 

Dit zijn maar enkele van de vele verbindende activiteiten die de afgelopen maanden plaatsvonden. Benieuwd naar 
meer? Dat lees je in deze zomereditie van onze Family News. Noteer alvast zondag 26 augustus in je agenda. Dan 
nodigen wij, BuitenMaten en Oosterlo je van harte uit op de jaarmarkt. De ideale gelegenheid om elkaar midden in 
het dorp te ontmoeten.

Ik wens jullie allen een deugddoende vakantie en een mooie zomer met vele fijne en warme momenten.

Nicole Knops
Algemeen Directeur

Voorwoord: Verbondenheid

Samen genieten van de boeiende verhalen van Kamishibai-
verteller Frans tijdens de eerste familiespeeldag.
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Samen spelen tijdens onze eerste familiespeeldag
Week van de Opvoeding

Op woensdag 16 mei organiseerden we voor de eerste keer 
een familiespeeldag tijdens de Week van de Opvoeding. 
Week van de Opvoeding is een initiatief van EXPOO, het 
Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning van de Vlaamse 
Overheid, en vindt ieder jaar plaats van 16 tot 23 mei. 

Dit jaar was het thema van Week van de Opvoeing ‘Opvoeden 
is samenspel’. Zo werd al snel het idee geopperd om een 
familiespeeldag te organiseren en zo de band met broers, 
zussen, ouders, grootouders, vriendjes van personen met een 
beperking aan te halen. Spel is namelijk een mooi instrument 
om op verschillende manieren contact te leggen met elkaar, elk 
met zijn eigen capaciteiten en mogelijkheden. Lieve Verbeken 
doet verslag.

Die woensdagnamiddag die anders was dan de andere ... 
Wat was dat nu allemaal? 
Een vrolijke tuin vol vlagjes, geschminkte snoetjes … 
Ouders en kinderen, broers en zussen, kleine en grote vrijwilligers 
die mee kwamen spelen …

Er was een gevarieerd aanbod met voor elk wat wils en op maat 
van ieder individu. We reikten ideeën aan om samenspel leuk 
en eenvoudig te maken. Ouders deden inspiratie op om samen 
met hun kinderen verhalen te vertellen en dit op een originele 
manier: geïnspireerd op het verre Oosten met Kamishibai, 
een Japanse vertelwijze, of alle zintuigen prikkelend met multi 
sensory storytelling. Ook muziek stond centraal: genieten van 
samen zingen en muziek beleven. Snoezelen heeft nu geen 
geheimen meer, en ineens werd duidelijk dat snoezelen ook 
thuis kan! We hadden geluk met het weer en konden volop 
genieten van het buiten spelen: Kubb spelen op het gras, met z’n 
allen onder de parachute kruipen … Ter afwisseling van zoveel 
actie was er een verwennend beautymoment en kindergrime. 
Iedereen kon ook genieten van een lekker gezond hapje en 
een verfrissend drankje, verzorgd door de cliënten van Ateljee 
Hagelbos. Ook voor regendagen werden er ideetjes opgedaan 
rond binnen spelen met weinig materialen zoals bijvoorbeeld 
het maken van een knikkertafel met potloden en plakband. 
Eén voor één boeiende workshops die van deze namiddag een 
ontmoeting doorheen spel maakten! 

We hebben véél zin om hier een traditie van te maken! 

Lieve Verbeken
Diensthoofd Psychopedagogen
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TROOP ook jij mee voor MPI Oosterlo? 
Vanaf nu kan ook jij ons steunen door online te shoppen, en dat zonder ook maar één euro meer te betalen!

Je denkt waarschijnlijk ‘hoe kan dat?’ Wel, het is heel eenvoudig. Surf naar www.trooper.be/mpioosterlovzw. 
Wanneer je vanuit deze pagina bij één van de aangesloten online shops aankoopt, gaat er een bedrag naar MPI 
Oosterlo. Het kost jou dus geen euro meer, enkel een extra klik om via onze pagina bij Trooper naar één van de 
vele webshops te gaan. Jij doet toch ook mee?

Hoe werkt Trooper ?
1. Je gaat naar onze pagina op Trooper: www.trooper.be/mpioosterlovzw. 
2. Je kiest je shop en klikt op de banner. De link weet dat jij ons wil steunen.
3. Je doet gewoon je aankoop zoals altijd, zonder een euro extra te betalen.
4. De shop betaalt een percentje aan MPI Oosterlo. Gemiddeld krijgen wij 5 euro per aankoop van 100 euro.

Welke webshops kan ik er allemaal vinden?
• Voeding: Collect & Go, …
• Electronica: Coolblue, Krëfel, …
• Reizen: Booking.com, Belvilla, Roompot, Connections, Sunparks, Ardennen-Online, …
• Schoenen en kleding: Torfs, Brantano, JBC, AS Adventure, ZEB, La Redoute, Bristol, …
• Speelgoed: Fun, Bart Smit, …
• Daguitstap en tickets: Walibi, Bellewaarde, Plopsaland, Studio 100 shows, …
• Allerlei: Decathlon, Hema, de Bijenkorf, Blokker, Leen Bakker, Collishop, …
• En nog veel meer...

Heb je kennissen, familie of vrienden die veel online bestellen? 
Vertel hen zeker over dit initiatief. De extra klik via Trooper, maakt 
wel degelijk een groot verschil voor ons. 

Tip: Zet onze pagina www.trooper.be/mpioosterlovzw in je 
favorieten of maak gebruik van de Trooperbot.

Avalympics en BKO-BLO Oosterlo zijn eveneens geregistreerd bij 
Trooper. Ook hen kan je op deze manier steunen.  
Via www.trooper.be kan je hun pagina opzoeken. 

Dana Keustermans
Communicatieverantwoordelijke

Ken jij de Trooperbot al?

Trooper lanceerde op 14 juni de Trooperbot. Het komt vaak 
voor dat mensen gewoonweg vergeten om via Trooper te gaan 
voor hun online bestellingen en zo hun goed doel of vereniging 
naar keuze vergeten te steunen. De Trooperbot, bijgenaamd 
Botje, biedt hierop dé oplossing. Telkens je op een Troopershop 
komt, zal hij verschijnen en zeggen: “bliep, bliep, Troopershop 
gevonden”. Het is eigenlijk een plugin voor je internetbrowser 
die je kan downloaden via www.trooper.be/trooperbot. 
Voorlopig werkt hij wel enkel onder Google Chrome.
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Proficiat Ria!
Ria Vanderborght werd maandag 4 juni 
gevierd op de Dienst Toerisme van de stad 
Geel, waar ze al 25 jaar als vrijwilliger aan 
de slag is. Ria werkt er nu in het kader van 
Begeleid Werken, maar startte in 1993 als 
vrijwilliger vermits er toen van Begeleid 
Werken nog geen sprake was. 

Op dinsdag, donderdag en vrijdag steekt 
Ria een handje toe op de Dienst Toerisme, 
tekens van 10u tot 12u. Ze helpt er met de 
voorbereidingen van allerlei activiteiten 
zoals onder andere drankbonnetjes tellen 
voor Geel Zomert. Het woon-werkverkeer 
is voor Ria geen probleem. Ze verblijft in 
Huis Geel in de Anemoonstraat en wandelt 
naar haar werk. 

Maandag 4 juni is ze extra verrast geweest door haar collega’s met een heuse receptie, gevolgd door 
een lunch in Brasserie De Post in Geel. Zelfs de burgemeester van Geel is haar komen feliciteren.

Susy Verlinden
Jobcoach Begeleid Werken Zuiderkempen

Samen sterk voor Begeleid Werk!
MPI Oosterlo stond, meer dan 20 jaar geleden, mee aan 
de wieg van het concreet uitbouwen van wat toen een 
erg innovatief en aanvullend dienstverleningsaanbod 
zou blijken te zijn in de zorg voor personen met een 
beperking namelijk Begeleid Werken. Maar ook tot op 
de dag van vandaag is deze ondersteuningsvorm nog 
erg relevant, zowel omwille van het inclusieve karakter 
ervan, als omwille van de krachtige visie en geloof in de 
mogelijkheden van elk individu. 

Heel wat uitdagingen kruisen nu ons pad. Met dit voor 
ogen, werd er binnen de directiegroep van Tauzorg beslist 
om binnen dit samenwerkingsverband aan de slag te 
gaan met één dienst Begeleid Werken. Door de krachten 
en inzet te bundelen kan er vanuit Tauzorg initiatief 
genomen worden en kan er een sterke regionale werking 
op vlak van Begeleid Werken worden uitgebouwd. Een 
gezamenlijke inzet van middelen kan bovendien zorgen 
voor een efficiëntere werking, waardoor we hopen 
dat het geheel meer dan de optelsom van de delen zal 
zijn. Dit zou uiteraard ten goede komen van de cliënten 

die ondersteuning wensen om aan Begeleid Werken te 
kunnen gaan doen.

De keuze om de naam Begeleid Werken Zuiderkempen 
te behouden als naam is een erkenning voor de rol van 
voortrekker die MPI Oosterlo vervulde, en meteen 
statement als kwaliteitslabel met een jarenlang 
opgebouwde expertise binnen deze mobiele werkvorm.

De start van Begeleid Werken Zuiderkempen binnen 
Tauzorg is reeds genomen.  De jobcoachen vanuit de 
verschillende organisaties ontmoeten elkaar maandelijks, 
met oog voor intervisie, inhoudelijke thema’s en opstart 
van nieuwe trajecten. Binnen een kleine werkgroep wordt 
de verdere inhoudelijke samenwerking voorbereid, zodat 
er in het najaar van 2018 kan gestart worden vanuit één 
overkoepelende dienst. 

Martine Nijs
Clustercoördinator Mobiele Diensten

Tauzorg is het samenwerkingsverband tussen vzw De Schakel, vzw 
Den Brand, vzw OpWeg en vzw MPI Oosterlo. Deze 4 organisaties 
bundelen de krachten om personen met een beperking een 
oplossing op maat te kunnen bieden.
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Tekenfilms tijdens De Kleine Parade

Speelplein Speelfijn

Vrijdag 18 mei was het weer zover: “De kleine parade”! Het hoogtepunt van tien 
weken lang sociaal artistieke workshops doorheen Geel. Studenten van Thomas 
More gingen samen met verschillende kunstenaars langs bij verschillende 
organisaties: OPZ, Wedbos, Centrum voor basiseducatie, … én MPI Oosterlo. 
Verschillende creatievelingen uit BuSO Oosterlo en Huis Helena werkten voor 
het derde jaar op rij met striptekenaar Conz. Dit jaar een extra uitdaging want 
we maakten leuke tekenfilms met onze tekeningen! Tekenen, uitknippen, 
fotograferen, bewerken, geluidseffecten opnemen en monteren, alles deden 
we zelf! Het resultaat mocht gezien worden en onze tekenfilms konden een 
uitverkocht cultuurcentrum charmeren met een glimlach en een gniffel. Volgend 
jaar zijn we zéker terug van de partij.

Bert Claes
Medewerker Dienst Activiteiten

Kunnen Captain Justice en Kickerkasman de wereld redden?

Een TOP paasvakantie hebben we achter de rug! 
Samen met de animatoren speelden we heel wat 
spelletjes, maakten we piñata’s van ballonnen, 
krantenpapier en behangerslijm en natuurlijk ook 
mooie versieringen. 

Vrijdag was het een hoogdag: onze uitstap naar 
Safaripark Beekse Bergen. We wandelden tussen de 
dieren, zagen echte leeuwen, jaguars en nijlpaarden. 
Anderen vaarden met de boot langs de giraffen en 
zagen vanuit de bus de witte neushoorns, olifanten, 
blauwe gnoe’s en nog veel meer … Het was een 
onvergetelijke dag!

En wat een geluk! Het einde van het schooljaar nadert en onze animatoren staan al te springen om deze zomer het 
beste van zichzelf te geven. Benieuwd wat we gaan doen? Heeeeeeel veeeeeeeel! Er staan ook verschillende uitstappen 
op de planning zoals de Halve Maan in Diest, het Zilvermeer, klimmen in BE-mine Beringen.

Wil je ons volgen? Via de Facebookpagina ‘Speelplein MPI Oosterlo’ kan je de sfeerfoto’s bekijken! 

Sarah Van de Heyning
Medewerkster Dienst Activiteiten - Speelplein
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Een hernieuwde geïntegreerde werking
Vorige Family News kondigden we het reeds aan: onze verschillende vormen van geïntegreerd werken zouden 
herbronnen. Ondertussen is er heel wat van de weg afgelegd en werd de aftrap gegeven op de vormingsdagen die 
werden aangeboden aan alle betrokken medewerkers en leerkrachten op 21 en 22 juni.

Op de vormingsdagen was ook een studiemoment voorzien met Gerrit 
Vignero, auteur van verschillende werken over ‘de draad’ tussen ouder 
en kind en ‘de draad’ tussen cliënt en begeleider. Hij ontwikkelde een 
werkzame praktijk die biedt wat wij in de geïntegreerde werkingen willen 
realiseren: een methode om een kind vanuit een afgesproken perspectief 
te begeleiden en steeds weer de juiste aansluiting te vinden met de cliënt. 
Zijn methode sluit aan bij de ontwikkelingspsychologie en de visie van 
Anton Dosen die vanuit het sociaal emotioneel ontwikkelingskader de 
focus legt op wat cliënten aankunnen. Dit kan sterk wisselen al naargelang 
de prikkels en de eisen rondom. We installeren hiervoor samenspraak 
met de gezinnen zodat we vanuit verschillende invalshoeken belangrijke 
informatie samenbrengen van waaruit we dan weer beter geïnformeerd 
kunnen verder werken in de richting die het gezin met hun kind zich 
droomt. 

Medewerkers werden in hun kracht gezet doordat we nauw aansluiten bij hun persoonlijke talenten en sterktes. Voor 
de cliënten zochten we naar begeleidingssituaties die zo dicht mogelijk aansluiten bij hun noden.
In september gaan we met deze nieuwe werking van start. Een blijvende evaluatie en follow-up wordt voorzien. 

An Bellemans - Directeur Zorg

Huis Helena, de 40 studio’s in de 
Van Hoornestraat 51 in Oosterlo-
dorp, draait op volle toeren sinds 
februari 2016. Het is een werking 
waarop we fier zijn in MPI Oosterlo, 
net zoals we fier zijn op alle groepen 
waar elke dag weer mooie prestaties 
worden neergezet. Elke dag doen 
zich wel bijzondere situaties voor 
waardoor medewerkers steeds 
weer alert moeten zijn en zoveel 
mogelijk onrust en onduidelijkheid 
proberen te voorkomen. Rust, 
structuur en duidelijkheid zijn soms 
van levensbelang. Soms werken 
de omstandigheden wat tegen en 
worden de uitdagingen zeer groot. 
Een dergelijke situatie deed zich 
voor in Huis Helena. De vloeren van 
de nieuwbouw vertoonden ernstige 
barsten die hersteld moesten worden. 
Dit betekende dat van 4 tot 18 juni 
werkzaamheden gepland werden 
aan de vloer van het ganse gebouw 
waardoor cliënten tijdelijk moesten 
verhuizen. Gedurende deze periode 
ging één groep op logement in Postel. 
De 3 andere groepen schoven om 

beurt naar de vrijgemaakte groep 
door. Voor alle groepen, zowel de 
groep op verplaatsing als de groepen 
die in Huis Helena verbleven, werd 
een bijzonder activiteitenprogramma 
aangeboden zoals een uitstap, 
workshops en een barbecue. Zo 
werd het zomerprogramma voor 
deze groepen vervroegd. De meeste 
cliënten hebben dit goed opgenomen, 
maar voor sommigen was deze 
situatie te verontrustend met een 
aantal crisissituaties tot gevolg. 
Eén van deze crisissen leidde op vrijdag 
8 juni tot het ontstaan van brand 
in één studio. Er werd onmiddellijk 
ingegrepen en geëvacueerd. Er was 
veel rookontwikkeling. De brandweer 
kreeg het vuur snel onder controle 
en de hulpdiensten waren zeer 
snel ter plaatse. Er raakte niemand 
ernstig gewond. Drie medewerkers 
waren bevangen door de rook. 
Ze werden overgebracht naar de 
spoedgevallendienst, maar konden 
dadelijk weer naar huis. Eén studio 
werd totaal vernield, de overige 
ruimtes liepen rookschade op. 
Het ganse weekend werd intensief 

opgeruimd, gepoetst en terug 
verhuisd. Cliënten hebben tijdelijk 
overnacht in vrije bedden van 
cliënten die op weekend waren, 
andere cliënten bleven langer thuis. 
Na het weekend kon de werking terug 
starten en konden ook de werken aan 
de vloeren verder worden afgewerkt. 
De vernielde studio wordt hersteld 
zodat het gewone leven terug kan 
worden opgepikt.
Het was hartverwarmend hoe collega’s 
van alle hoeken toestroomden om 
te helpen op vrijdagavond. Ook het  
ganse weekend door werden de 
krachten gebundeld. Er was ook heel 
wat bezorgdheid voor de mensen 
die bange momenten doormaakten, 
wat ook de weken nadien onder de 
aandacht blijft. Het is immers niet 
alleen de materiële schade die moet 
worden hersteld, ook de emotionele 
impact moet zorgzaam worden ge-
volgd en hersteld. Eens temeer bleek 
hoe sterk het gemeenschapsgevoel is 
en wat mensen voor mekaar kunnen 
betekenen in MPI Oosterlo!

An Bellemans - Directeur Zorg

Huis helena
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Festival Special
7 juni was het weer zover: FESTIVAL SPECIAL. Een topdag in 
centrum Geel voor elke muziekliefhebber en nog eens extra 
toegankelijk voor muziekliefhebbers met een beperking. 

Cc de Werft, stad Geel, MPI Oosterlo, Sint Maria Geel én een 
legertje aan vrijwilligers staken dit jaar weer de handen uit de 
mouwen om een topeditie te organiseren. 

De hele dag werden 2 podiums, één binnen en één buiten, 
gevuld met geweldige artiesten: The Skinny Genes, The Nice 
Guys, DJ Big Tone & Groovie Ghoulie, Wally, … allen passeerden 
ze de revue. Headliners van de dag waren de Fixkes en de zware 
jongens van Bulls on Parade. Nog niet genoeg muziek op één 
dag? Ook de centrumharmonie en Lennaert Maes organiseerden 
muzikale sessies waar het publiek zelf actief aan kon deelnemen. 

Om helemaal in festivalstemming te komen, waren er nog tal van 
andere activiteiten: ballen gooien, lasershooten, gadgets maken, 
schminken, … én een graffiti-workshop met graffiti kunstenaars 
Djoels en Boris. 

Geniet vooral van deze prachtige sfeerfoto’s om al helemaal in 
de festivalsfeer te komen! Op de Facebookpagina van Festival 
Special vind je nog veel meer foto’s.

Bert Claes
Medewerker Dienst Activiteiten

cc de Werft
Op woensdagnamiddag 19 september om 14u30 vindt in cc de Werft de voorstelling Ammor plaats, een belevings-
theater van Het Huispaleis gericht op jonge kinderen tot 6 jaar. Dit theater werd gemaakt voor een groot publiek, maar 
met bijzondere aandacht voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Het is een voorstelling 
waarbij alle zintuigen geprikkeld worden en beleving centraal staat. Ideaal om ook met broertjes en zusjes van te 
genieten. Voor inschrijvingen via MPI Oosterlo zal de vriendenprijs gehanteerd worden. Hoe dit praktisch verloopt, 
verneem je later nog. Heb je interesse, stuur alvast een mail naar lieve.verbeken@mpi-oosterlo.be. 

En er is nog meer. Cc de Werft opent het nieuwe culturele seizoen 2018-2019 dit jaar op 28, 29 en 30 september in … 
Oosterlo. Op verschillende plaatsen in Oosterlo, waaronder Huis Perrekes, Bonten Hannen en MPI Oosterlo, vinden er 
concerten en voorstellingen plaats, soms betalend, soms gratis. Meer informatie omtrent het openingsweekend vind 
je in de programmagids van cc de Werft 2018-2019 of op www.dewerft.be.



Zomer 2018 - Family News - 9

Dienst Maatschappelijk Werk informeert

In 2016 voerde het VAPH, Vlaams 
Agentschap voor Personen met een 
Handicap, de persoonsvolgende 
financiering (PVF) in voor meerderjarige 
personen met een handicap. Voor 
minderjarige personen met een 
handicap die gebruik maken van niet-
rechtstreeks toegankelijk hulpverlening 
voorziet de Vlaamse regering extra 
middelen zodat hun ondersteuning als 
meerderjarige kan verdergezet worden. 
Dit noemen we de zorgcontinuïteit. Voor 
minderjarige budgethouders van een 
persoonlijk assistentiebudget bestaat 
die zorgcontinuïteit al en wordt die 
gegarandeerd bij de overstap naar een 
persoonsvolgend budget (PVB).

In 2018 gebeurt er een automatische 
budgettoekenning voor jongeren 
geboren in 1996 of vroeger, die 
momenteel ondersteund worden in 
een multifunctioneel centrum en de 
aanvraagprocedure voor een PVB 
doorlopen hebben. Het VAPH zal deze 
jongeren hierover informeren in een brief. 

Voor meer informatie kan je steeds 
contact opnemen met je maatschappelijk 
werker.

Annelies Vandepaer
Diensthoofd Maatschappelijk Werk

Zorgcontinuïteit

Jaarlijks herdenken we onze overledenen 
tijdens een misviering de laatste vrijdag van 
oktober. Door omstandigheden moeten we dit 
jaar onze datum verplaatsen. De misviering zal 
doorgaan op vrijdag 9 november 2018 in de 
Sint-Luciakerk in Oosterlo.

Datum misviering overledenen

De Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, 
heeft de website http://handicap.belgium.be 
vernieuwd. Via de tool ‘My Handicap’ kan iedere 
persoon met een beperking er zijn dossier 
raadplegen of een aanvraag indienen. Eens 
ingelogd via je elektronische identiteitskaart 
en pincode, kan je een aanvraag indienen via 
het tabblad ‘Mijn dossier’. Je krijgt meteen een 
overzicht van de producten, tegemoetkomingen 
of maatregelen, die je kan aanvragen. Het 
gaat onder meer over de aanvraag van een 
parkeerkaart, de inkomensvervangende- en 
integratietegemoetkoming voor volwassenen, 
de verhoogde kinderbijslag. Je kan er ook 
zien welke aanvragen lopend zijn en welke 
tegemoetkomingen of maatregelen je reeds 
ontvangt. 

Heb je hulp nodig bij het raadplegen van je 
dossier? Dan kan je terecht bij je ziekenfonds, 
gemeente, OCMW, sociaal huis, … Zij helpen 
je dan met inloggen en het opvolgen van je 
dossier. Indien je hierrond nog vragen hebt, 
kan je uiteraard ook steeds terecht bij de 
betrokken maatschappelijk werker.

Hanne Bosmans
Medewerkster Maatschappelijk Werk

My Handicap
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BuitenMaten

Jaarmarkt zondag 26 augustus BuitenMaten treedt buiten de landsgrenzen

Het wordt een traditie: voor het derde jaar op rij 
vindt op zondag 26 augustus de jaarmarkt plaats in 
Oosterlo-dorp naar aanleiding van Oosterlo Kermis 
en Fietshappening De Schakel. 

De partners van BuitenMaten, allemaal uit Oosterlo en 
de onmiddellijke omgeving, willen met de jaarmarkt 
gezelligheid en ontmoeting combineren met een 
gevarieerd aanbod aan ambachten en duurzame 
producten. Het wordt weer een feestelijke dag met 
voor elk wat wils. Op de jaarmarkt vind je naast 
biologische producten zoals brood, spelt en groenten, 
ook handgemaakte producten. Kom ervaren wat 
de geur van versgebakken brood en koffie met je 
doet. Ontmoet de lederbewerker, de pottenbakker, 
de juwelenmaker, de houtbewerker, de bakker, de 
koffiebrander en nog zoveel meer. Boeiend om zien 
en je vindt beslist originele geschenkjes. 

Op het menu staat ook deze keer het gegeerde 
BuitenMaatje! Overheerlijk en gezond want gemaakt 
met biologisch varkensvlees. 

Iedereen is van harte welkom in Oosterlo-dorp van 
10u tot 16u.

An Bellemans
Directeur Zorg

Als winnaar van de Vlaamse ‘Prijs voor dorpskracht’ 
dingen we met BuitenMaten dit jaar automatisch mee 
naar de tweejaarlijkse Europese dorpsvernieuwings-
prijs. In totaal doen er 23 dorpen uit 9 Europese landen 
mee. Op 26 mei bracht de Europese jury een bezoek aan 
Oosterlo om zich een beeld te vormen van de Vlaamse 
deelname aan deze wedstrijd. 

Zoals jullie weten streeft BuitenMaten naar een 
duurzamere en inclusievere samenleving. Hierbij 
gaat bijzondere aandacht naar het verhogen van de 
leefbaarheid van het dorp, met onder andere meer 
aandacht voor de open ruimte. De Europese jury werd 
warm ontvangen door de partners van BuitenMaten. 
Na een korte presentatie in het nieuwe tuinpaviljoen 
verbonden aan Huis Perrekes, pal in het centrum van 
Oosterlo, bracht de jury een uitgebreid bezoek aan het 
dorp. Hierbij ging vooral aandacht naar reeds gerealiseerde 
projecten zoals Bonten Hannen, het ontmoetingscentrum 
gebouwd door vrijwilligers uit het dorp in samenwerking 
met stad Geel, en het Leader project ‘Spelen in beweging’ 
waarbij onder meer de Kikkerweide, de binnenspeeltuin, 
de speelplaats en de speeltuigen gerealiseerd werden. 
Maar ook kleinschaligere initiatieven, zoals de zaaitunnel 
aan Ateljee Hagelbos, kwamen aan bod. Zaterdag 22 
september 2018 wordt de winnaar bekendgemaakt in het 
Oostenrijkse Flieβ. Oosterlo, het kleine Geelse dorp dat 
buiten de landsgrenzen treedt, wie had dat ooit gedacht. 
We zijn alvast heel fier hier deel van te mogen uitmaken!

Ook Ateljee Hagelbos is naar goede gewoonte van de 
partij op de jaarmarkt van BuitenMaten.

De geur van versgebakken brood komt je tegemoet.
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Special Olympics

De Special Olympics Belgium Nationale Spelen gingen 
dit jaar door van woensdag 9 tot en met zaterdag 12 
mei in Doornik en Moeskroen. Met meer dan vijftig 
atleten, waaronder ook cliënten van MPI Oosterlo, 
vertrok Avalympics met veel zin, helemaal klaar om te 
schitteren op de Specials. 

De sporters van Avalympics waren vertegenwoordigd 
in tal van sporten: voetbal, basketbal, paardrijden, 
badminton, zwemmen, wielrennen, atletiek en bowling. 
Vier dagen lang het beste laten zien onder een stralende 
zon … zalig! Naast sporten konden de atleten ook nog 
genieten van randanimatie en zelfs een ‘Healthy Atletes 
Program’ volgen. Dit had als doel de lichamelijke en fysieke gezondheid van de 
atleten te evalueren. Iedereen kon hier zijn lenigheid, ogen, gehoor, levensstijl, … 
laten testen. En achteraf kregen ze leuke gadgets mee.

We kijken terug op vier fantastische dagen met veel ereplaatsen, bronzen, zilveren 
en gouden medailles, maar vooral een heleboel leuke herinneringen. We kunnen 
alleen maar trots en fier zijn op wat onze sporters en trainers hebben bereikt. Het 
hoogtepunt van het jaar, en ze schitterden stuk voor stuk!

Benjamin Tas
Medewerker Dienst Activiteiten - Coördinator Avalympics vzw

Special Olympics Belgium Nationale Spelen

Luc nam deel aan het paardrijden.
Patrick won goud en zilver bij atletiek.

Enkele cijfers:
• 3397 atleten
• 19 sporten
• 317 sportverenigingen
• 3035 vrijwilligers

Op 3 mei ging de 4de editie door van de inclusieve 
G-modeshow Everyone Beautiful. Een mooie 
samenwerking tussen Avalympics en enkele lokale 
ondernemingen. Het was een topeditie waar iedereen 
genoten heeft!

Het unieke aan de G-modeshow is de inclusieve gedachte 
waarbij kinderen en volwassenen met een verstandelijke 
beperking samen met valide personen het beste van 
zichzelf tonen op de catwalk. Want ook personen met 
een beperking genieten van hun gloriemoment, de 
schijnwerpers, de opzwepende muziek en de warmte die 
ze van het publiek ontvangen wanneer ze mooi uitgedost 
in eigentijdse kleding het podium betreden. Enkele van 
onze cliënten konden deelnemen en straalden.

Door het succes van vorige edities ging de modeshow dit 
jaar door in Renotec in Geel. De opbrengst van het evenement zal integraal besteed worden aan 
de deelname van onze atleten en coaches aan de Internationale Special Olympics Wereldspelen in 
Abu Dhabi, van 14 tot 21 maart 2019. In totaal zullen 7000 atleten uit 170 verschillende landen er 
hun mooiste sportieve prestaties neerzetten. Ook een mooie selectie van atleten en trainers van 
Avalympics vzw zullen er wederom de Belgische delegatie versterken!

Benjamin Tas
Medewerker Dienst Activiteiten - Coördinator Avalympics vzw

Modeshow voor internationale spelen

Foto 
Peter De Jongh
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Zomerfeest
Zondag 17 juni mochten we weer heel wat mensen 
verwelkomen op het zomerfeest. Er werd gesmuld, 
gezongen, gedanst en genoten. Het was een fijn 
ontmoetingsmoment, voor de gelegenheid gehuld in 
heel wat muziek.

Die zondag was er heel wat bedrijvigheid op het domein 
van MPI Oosterlo. Een goed gevuld programma bracht 
de bezoekers van de ene locatie naar de andere. Om 
11u30 trok de barbecue het zomerfeest op gang. Er 
werd gesmuld van heerlijk gebakken vlees en verse 
groentjes. Een deel bezoekers ging rond 13u30 naar de 
Sint-Luciakerk voor het laatste optreden van dit seizoen 

van ons koor Gelijkgestemd. Er werd uit volle borst gezongen 
en de sfeer zat er direct goed in. Nadien waren de G-dansers 
aan de beurt. Zij lokten heel wat volk naar de buitenklas 
aan het BuSO. Onder grote belangstelling werd er gedanst. 
Toeschouwers en dansers genoten. Nog maar net bekomen 
van het dansen zakten heel wat cliënten en bezoekers af 
naar de speelplaats van BuSO Oosterlo voor het optreden 
van De Nootoplossing. Er werd mee gezongen en sommigen 
waagden zich zelfs aan een dansje. Ook hier zat de sfeer er 
goed in. In Ateljee Hagelbos en BuSO Oosterlo waren weer 
prachtige kunstwerken te bewonderen. Op de speelplaats 
van BKLO Oosterlo zagen we heel wat vrolijke, geschminkte 
snoetjes, werd er gevist, gespeeld en geknutseld. Harmonie 

De Eendracht was naar goede gewoonte ook dit jaar weer 
van de partij. En ook met de nieuwste ondersteuningsvorm 
van MPI Oosterlo, de kamertraining, kon er kennisgemaakt 
worden. Cliënten en medewerkers zorgden daar voor een 
hartelijke ontvangst en een boeiende rondleiding. Tot slot 
mocht coverband Shy Guys de dag afsluiten. En het werd een 
swingend slot, waarbij enkelen zich zelfs aan een gitaaract op 
het podium waagden. Een geslaagde editie!

Dana Keustermans
Communicatieverantwoordelijke
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Vrijwilligers
Care day 
Janssen Pharmaceutica NV 
Sharing is caring

Vrijdag 18 mei kregen we heel wat 
volk van Janssen Pharmaceutica NV 
over de vloer. De afdeling “Patent 
Law Department” kwam ons een 
dag versterken. Een dag met iets 
anders dan patenten en wetgeving 
op de planning.  

Een tiental personen ging mee op 
uitstap naar Kasterlee: snoezel-
wandelen met tijdens de middag een 
heerlijke, zelfbereide picknick. Door 
de extra handen kon echt iedereen 
van het belevingsatelier mee. Met drie volle bussen, 
heel wat lekkers en een stralende zon vertrokken 
ze ’s morgens naar Kasterlee. En daar deden ze 
waarvoor ze gekomen waren: wandelen, picknicken 
en genieten! 

Intussen werd er in Ateljee Hagelbos hard gewerkt. 
Twee thuisblijvers gaven één van onze lokalen een 
flinke verfbeurt. Werken ze wel echt op de patent-
afdeling? Of hebben ze schilders gestuurd? Als 
echte professionals gingen ze aan de slag: schuren, 
afplakken en verven, verven, verven. Af en toe tot 
pauze geroepen door één van onze cliënten. 

Kortom iedereen genoot van de dag, de stralende zon, het lekkere 
eten en drinken, en het fijne contact met de nieuwe mensen. 

Janina Maes
Diensthoofd Dienst Activiteiten

Coördinatie vrijwilligerswerk

Is vrijwilligerswerk iets voor jou?

Vrijwilligers dragen bij tot een warme en zorgzame samenleving. 
Ook voor onze organisatie zijn ze erg betekenisvol en van 
onschatbare waarde voor onze cliënten en onze werking. 
Vrijwilligers vormen een waardevolle aanvulling op de 
professionele ondersteuning. 

Vrijwilligerswerk is er in allerlei vormen: kort- en langdurig, alleen of 
met een groep, op vaste en wisselende tijden, overdag of ’s avonds. Wat 
je doet, heb je zelf in de hand. Wij zetten jouw talenten in! Ben jij een 
fervent wandelaar of echte chef-kok? Heb jij groene vingers, hou je van 
film, muziek of van gezelligheid met een koffietje en iets lekkers? Leef 
je je graag uit op de fiets, op of naast een sportveld? We vinden zeker 
iemand met wie je dit kan delen.

Voel jij het al kriebelen? Heb je nog vragen? Neem dan snel contact op 
met Janina Maes via janina.maes@mpi-oosterlo.be of via 014 86 11 40. 
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De digitale wereld

Wai-not, toegankelijk internet voor iedereen

Sorrybox

Wai-not.be is een toegankelijke website 
voor jongeren die behoefte hebben 
aan extra ondersteuning. Het aanbod 
varieert van educatief tot (re)creatief, 
informatief en zeker interactief. Er wordt 
een duidelijk verstaanbare taal gebruikt 
ondersteund door tekstmarkeringen, 
spraak en afbeeldingen. Communiceren kan 
evengoed met taal als met pictogrammen 
of in een combinatie van beiden. Jongeren 
met een verstandelijke beperking of een 
meervoudige beperking waaronder visuele, 
motorische en verstandelijke beperking, 
komen zeker aan hun trekken met deze 
laagdrempelige website.

Je vindt hier onder meer nieuws, spelletjes, ideetjes om te koken en te knutselen. Maar jongeren kunnen ook 
interactief aan de slag gaan via een eenvoudig mailsysteem. Binnen dit mailsysteem kan je ook afgebakende groepen 
creëren en zo worden jongeren vertrouwd gemaakt met het versturen van mails. Wai-not kijkt ook mee naar wat er 
geschreven wordt. Zo worden ‘lelijke’ woorden vervangen door xxx of wordt er een symbool getoond van een duim 
die omlaag wijst. Ga op ontdekking via www.wai-not.be. Op www.wai-not.org vind je heel wat informatie over hoe 
je met www.wai-not.be aan de slag kan.

De Sorrybox helpt kinderen en jongeren om het goed 
te maken na bijvoorbeeld een ruzie op school of thuis, 
na agressie in de leefgroep, een pestsituatie binnen 
de jeugdbeweging of een conflict met hun lief. Deze 
tool is ook toegankelijk voor kinderen en jongeren 
met een verstandelijke beperking. Er is voor ieder wat 
wils, gaande van een sorrybrief, over een kleurplaat 
en een sorrystrip tot zelfs een rapliedje. Deze tool is 
zeer toegankelijk en er wordt ook met pictogrammen 
gewerkt. Zeker de moeite om eens te proberen.

www.sorrybox.be
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Nieuws vanuit Scholen MPI Oosterlo
BKLO Oosterlo - De Kangoeroe op één centrale campus

BuSO Oosterlo - Ervaar het maar ...

Enkele leerkrachten van BuSO Oosterlo en een leerkracht van 
BuSO Galbergen in Mol hebben vanuit hun opleiding Banaba 
(bachelor-na-bachelor) Buitengewoon Onderwijs het project 
‘Ervaar het maar’ uitgewerkt.

Voor het project ‘Ervaar het maar’ werden verschillende 
thema’s zoals Watertheater, Snoezel Froezel en Naar de dokter 
tot in detail uitgewerkt. Elk thema werd voorzien van kant-en-
klaar uitgewerkte activiteiten die gebruikt kunnen worden in de 
lessen in de klas. Voor elk thema werd er een box gemaakt die 
allerhande sensorisch en beleefmateriaal bevat. Zo’n box bestaat 
uit een voelbak, een toverdoos gebaseerd op het welgekende 
TikTak en een Kamishibai, een Japans vertelkastje. Bij de meeste 
thema’s hoort ook een ‘Ervaar het maar’-CD. Deze CD bestaat 
uit ‘bestaande’ liedjes die speciaal voor onze leerlingen gepimpt 
werden. Hiervoor werkten de leerkrachten intensief samen met 
Sander, de muziektherapeut van MPI Oosterlo. Marie Hamal, 
dochter van een leerkracht van BuSO Oosterlo, nam de zang voor 
haar rekening. Het resultaat is een CD vol frisse, eenvoudige, 
herkenbare en vooral meezingbare liedjes. Verschillende 
klassen hebben al gewerkt met de boxen en er werd telkens heel 
enthousiast gereageerd. Van een geslaagd project gesproken!

Thamara de Nijs - Directeur BuSO Oosterlo

BKLO Oosterlo biedt onderwijs aan kleuters en leerlingen 
lager onderwijs binnen type 2 en type 9. We doen dit 
vandaag de dag verspreid over drie vestigingen. Onze type 
2 afdeling situeert zich in Oosterlo. Daarnaast hebben we 
2 vestigingen voor onze type 9 werking onder de naam 
De Kangoeroe: eentje in Tongerlo en eentje in Meerhout. 
We dromen er echter al jaren van om voor type 9 met 
alle kinderen, juffen en meesters samen in één school te 
zitten. In december 2017 was het dan zover. Het bestuur 
van Scholen MPI Oosterlo, waartoe ook De Kangoeroe 
behoort, gaf groen licht om samen naar één centrale 
campus te gaan voor type 9. 

Na grondig onderzoek in de regio kwamen we uit bij 
de campus op de Veedijk in Meerhout waar we tot op 
heden al onderwijs bieden aan een deel van onze type 
9 leerlingen. Om op 1 campus de type 9 werking te 
kunnen huisvesten, zochten we een firma die voor ons 
een bijkomend modulair schoolgebouw kan bouwen met 
multifunctionele klaslokalen waardoor we onze leerlingen 
onderwijs op maat kunnen bieden. Het huidige gebouw 
op de campus in Meerhout blijft behouden, het nieuwe 
gebouw wordt hieraan toegevoegd. Na overleg met 
gemeente Meerhout en Osar Architects werd begin mei 
de bouwaanvraag ingediend voor het plaatsen van de 
modulaire klassen. 

Op 17 mei werd ons bouwdossier volledig en ontvankelijk 
verklaard. De gemeente Meerhout vroeg verschillende 
adviezen op, nodig om straks een besluit te nemen 
tot het verlenen van een gunstig advies voor onze 
bouwvergunning. De betreffende diensten krijgen hier-
voor 30 dagen. Na het grondig bekijken van de adviezen 
en onze bouwaanvraag staat op 25 juni de goedkeuring 
van onze bouwvergunning op de agenda van het 
schepencollege. Als we die goedkeuring hebben, moeten 
we dit nog 30 dagen aanplakken. In principe kan dan begin 
augustus de opbouw starten. Ten laatste 25 augustus kan 
de verhuis en inrichting van de nieuwe klassen aanvangen, 
zodat we tijdig klaar zijn tegen 1 september. 

De deadlines zijn scherp en er ligt een noodplan op tafel. 
Indien we niet tijdig klaar zijn, moeten we alsnog starten 
in de oude opstelling en zal de verhuis plaatsvinden 
tijdens de herfstvakantie. Het worden nog spannende 
maanden voor alle betrokkenen van onze type 9 werking 
De Kangoeroe. De betrokken leerlingen worden tijdig 
geïnformeerd. 

Michelle Verreydt
Directeur BKLO Oosterlo
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Kalender schooljaar 2018-2019

BKLO Oosterlo BuSO Oosterlo

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

De dagmodules van het MFC sluiten van 
maandag 16 juli tot en met vrijdag 27 juli

Nationale Feestdag: zaterdag 21 juli

Feestdag O.L. Vrouw Hemelvaart
woensdag 15 augustus

Startdagen MFC op donderdag 30 augustus en 
vrijdag 31 augustus

Lessen beginnen op maandag 3 september Lessen beginnen op maandag 3 september

Schoolbussen rijden voor BKLO Pedagogische studiedag: woensdag 26 september

Facultatieve verlofdag: maandag 8 oktober Facultatieve verlofdag: maandag 8 oktober

Herfstvakantie: van maandag 29 oktober tot en 
met zondag 4 november

Herfstvakantie: van maandag 29 oktober tot en 
met zondag 4 november

Feestdag Allerheiligen:
donderdag 1 november

Pedagogische studiedag: dinsdag 20 november Schoolbussen rijden voor BuSO

Schoolbussen rijden voor BKLO Evaluatiedag: maandag 17 december

Kerstvakantie:
van maandag 24 december tot en met zondag 6 
januari

Kerstvakantie:
van maandag 24 december tot en met zondag 6 
januari

Vervangende feestdag (Wapenstilstand):
maandag 24 december
Feestdag Kerstmis: dinsdag 25 december
Feestdag Nieuwjaar: dinsdag 1 januari
De dagmodules sluiten van maandag 24 
december tot en met vrijdag 28 december

Facultatieve verlofdag: vrijdag 8 februari Facultatieve verlofdag: vrijdag 8 februari

Krokusvakantie: van maandag 4 maart tot en met 
zondag 10 maart

Krokusvakantie: van maandag 4 maart tot en met 
zondag 10 maart

Schoolbussen rijden voor BKLO Evaluatiedag: vrijdag 5 april

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

Schoolbussen rijden voor BKLO Evaluatiedag: vrijdag 28 juni

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

  
  Oudercontacten BuSO:
  donderdagavond 4 oktober: algemene infoavond
  maandag 17 december (dag + avond)
  donderdag 4 april (avond)
  vrijdag 5 april (dag)
  dinsdag 11 juni (dag + avond)

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

Mosselfeest: zaterdag 20 oktober 2018
Zomerfeest: zondag 16 juni 2019

  
  Oudercontacten BKLO:
  maandag 1 oktober
  maandag 18 februari
  maandag 17 juni


