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Samen sterk 

Lieve lezer,

Het waren de afgelopen weken en maanden bizarre tijden. De coronacrisis heeft op 
iedereen een grote impact, zeker ook op de werking van zorgvoorzieningen zoals de 
onze. Covid-19 beheerste lange tijd ieders agenda. Onze gebruikelijke paaseditie van de 
Family News viel in het water. Activiteiten en projecten werden stilgelegd, richtlijnen 
werden strikter en strikter, de ganse werking moest herbekeken worden. Stilletjesaan 
evolueren we naar het nieuwe normaal. We zijn blij dat onze Family News opnieuw 
verschijnt en dat in een nieuw jasje volgens onze vernieuwde huisstijl. 

In deze zomereditie blikken we terug op de afgelopen maanden. Maanden waarin we 
ondanks de afstand toch vooral nabijheid trachtten te creëren. Medewerkers gaven het beste van zichzelf en zochten 
creatief naar alternatieven: begeleiding op afstand, activiteiten in de groep, … We konden ook rekenen op heel wat 
hartverwarmende steun van tal van sympathisanten. Dat gaf iedereen weer nieuwe energie. Maar er was ook droevig 
nieuws. Met heel veel pijn in het hart moesten we afscheid nemen van één van onze bewoners. Het afscheid was zwaar, 
maar de mooie herinneringen blijven we koesteren. 

Net zoals onze medewerkers doen ook jullie, onze cliënten en families, ongekende inspanningen. We staan er samen 
voor en gaan er samen door. Een grote dankjewel en een dikke pluim voor jullie inzet en doorzettingsvermogen.

Hilde Claes
Algemeen Directeur

Nieuwe directeur bedrijfsvoering
Welkom Isabelle Degens
Op 14 april mochten we Isabelle Degens verwelkomen als nieuwe directeur 
bedrijfsvoering. In deze functie stuurt Isabelle onze administratieve en logistieke 
diensten aan. We laten haar graag zelf aan het woord.

Met veel enthousiasme keek ik al enige tijd uit naar mijn start bij MPI Oosterlo. En 
wat voor een start, …. midden in volle coronacrisis. Ondertussen zitten de eerste 
maanden erop. Het was heel snel duidelijk welk voortreffelijk werk de collega’s van 
MPI Oosterlo verzetten in deze uitdagende tijden. Ik ben nu al trots om deel te mogen uitmaken van dit team. 

De eerstkomende tijd zal ik mijn aandacht richten op het leren kennen van de organisatie en haar medewerkers. Met 
mijn achtergrond als accountant en orthopedagoog kijk ik er naar uit om als directeur bedrijfsvoering ook de brug 
te maken met zorg. De ervaring die ik de laatste jaren opgebouwd heb in de woon-zorgsector zie ik als een grote 
meerwaarde. Voor mij staat de bewoner, de cliënt, steeds centraal en ligt de focus op de kwaliteit van leven. We weten 
allemaal, nu nog meer dan ooit, dat we in de zorgsector voor grote uitdagingen staan. Graag bouw ik samen met alle 
collega’s, cliënten en hun familie mee aan de toekomst van MPI Oosterlo.

Warme groet,
Isabelle
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Corona - activiteiten 

Wandeling en petanque - Team 1.4

Na het avondeten gingen ze met enkele 
bewoners een wandeltochtje maken 
door Tongerlo, langs de abdij en Sporta. 
Ze genoten van de zonsondergang en 
gingen met een frisse neus terug naar 
huis.

Het was een leuke namiddag in 
Tongerlo. Om te profiteren van het 
warme zonnetje, wandelden ze naar 
het petanquebaantje een paar straten 
verder. Ria, Nicole en Lutgarde gingen 
allemaal voor de winst!

In deze bizarre tijd gingen heel wat groepen creatief aan 
de slag om toch wat leuke activiteiten te bedenken nu de 
aanwezige cliënten de fysieke nabijheid van hun familie 
moeten missen. Er werden niet alleen cakejes gebakken en 
film gekeken, maar er werd ook geknutseld. Eén van de bomen 
werd omgedoopt tot paasboom waarin de knutselwerkjes te 
bewonderen waren. Op het voetbalpleintje op de centrale 
campus werd een opdrachtenslang gemaakt. Kantien 
19 zag het leven, een buitenplaats waar groepen 
in hun eigen bubbel even van het zonnetje en 
een drankje konden genieten. Een zangeres uit 
de buurt trakteerde de buitenhuizen op enkele 
liedjes die uit volle borst meegezongen konden 
worden. In Ateljee Hagelbos werden er kaartjes 
en plantjes gemaakt om onze medewerkers een hart 
onder de riem te steken. De slogan ‘samen sterk’ werd de 
rode draad in de weken waarin contact tot een minimum 
beperkt werd.

Radio Corona  
In tijden van corona zijn veel mensen op hun creatiefst, dat hebben 
we kunnen merken. Zo kwam ook het initiatief ‘Radio Corona’ tot bij 
ons. Tijdens Radio Corona draait Ivan vanuit zijn kot leuke plaatjes op 
Facebook om de dagen in ons kot wat op te vrolijken. Speciaal voor MPI 
Oosterlo deed hij een aparte uitzending met verzoekplaatjes van cliënten 
en medewerkers. Ook de families van onze cliënten konden meeluisteren 
en plaatjes aanvragen via de Facebookpagina. De reacties waren enorm 
en de geplande 2u werden al snel 2,5u. De vrolijke noten weerklonken op 
tal van plaatsen en toverden een brede glimlach op heel wat gezichten. 
Het werd een waar feestje in ons kot.
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Corona - Nabijheid

Drone - Warme groeten uit Oosterlo
Na twee mislukte pogingen om de drone en helicopter van VTM te 
laten overvliegen, waren we enorm blij met het aanbod van een 
vrijwilliger via BKLO Oosterlo. Dankzij hem konden we zelf met een 
drone een hartverwarmend filmpje maken. Spandoeken werden 
bovengehaald en heel wat medewerkers, leerkrachten en cliënten 
kwamen zwaaien. Het filmpje was te zien op onze Facebookpagina, 
maar kan ook bekeken worden via volgende link https://vimeo.
com/408764730/81a1e3279f. 

We herhalen hierbij ook graag de mooie woorden die de medewerkers 
van BKLO Oosterlo hieraan toevoegden:

Het voelt allemaal een beetje raar…
Ik, jij, apart maar we blijven zorgen voor elkaar.

Vanuit het hart van Oosterlo sturen we een warme groet.
Blijven volhouden, alles komt echt wel goed!

Groetjesbus - Huis 20
Om contact te houden met 
de buitenwereld maakten 
bewoners en begeleiders van 
Huis 20 een mooie  groetjesbus. 
Ze ontvingen best veel post 
met heel wat blije gezichten 
tot gevolg. Zo kregen ze ook 
prachtige knutselwerkjes van 
Julie, een meisje uit het dorp. 
Een grote dankjewel aan alle 
postbezorgers!

In tijden van afstand proberen we op zo veel mogelijk manieren toch nabijheid te creëren en zoeken we naar alternatieve 
communicatiemiddelen hetzij met een oude vertrouwde postbus, hetzij met de moderne technologie.

Begeleiding op afstand - Mobiele cluster
Nu begeleiding aan huis tijdelijk niet meer kon, gingen de medewerkers van onze cluster ‘Mobiel Werken’ 
op zoek naar creatieve, digitale oplossingen. Binnen deze cluster wordt er dankbaar gebruik gemaakt van de 
mogelijkheden om te videobellen om zo het contact te behouden en te ondersteunen waar nodig.

Dankzij de video-optie 
binnen Whatsapp kan 
er nog steeds samen 
gekookt en gegeten 
worden.

Medewerkers van Het 
Perron helpen ook 
met het opstellen en 
visualiseren van een 
aangepaste dagplanning. 
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Corona - Samen sterk

Virtual Games Special Olympics - Huis 32-34
Nu de Special Olympics dit jaar niet konden doorgaan, trokken heel 
wat bekende Vlamingen rond om samen met sporters met een 
verstandelijke beperking enkele sportoefeningen te doen in het kader 
van de virtual games van de Special Olympics. Henny Seroeyen (bekend 
van de Buurtpolitie) zakte donderdag 21 mei af naar Huis 32-34. Samen 
sporten gaf iedereen weer heel wat energie. Sporza maakte ook een 
mooie reportage waarin heel wat sporters en trainers van Avalympics 
in beeld komen. Heb je dit gemist, dan kan je de reportage terug 
bekijken op de website van Sporza (Toch nog Special Olympics met de 
Virtual Games 2020: “Onze gemeenschap is heel veerkrachtig”).

BV’s steken een hart onder 
de riem 
Ook tot ver buiten Oosterlo 
wordt er aan jullie gedacht. 
Onze toppers van pedagogen 
verzamelden boodschappen 
van bekende Vlamingen. Heel 
wat idolen van onze bewoners 
maakten van in hun kot een 
kort filmpje om bewoners en 
medewerkers van MPI Oosterlo 
een hart onder de riem te 
steken. De respons was enorm! 
Als kers op de taart konden 
enkele cliënten videobellen 
met Natalia! Een super leuke 
ervaring waarvan nog heel 
lang nagenoten werd. Wat een 
toppers die BV’s!

Ook bekend Vlaanderen stak cliënten en medewerkers van MPI Oosterlo een hart onder de riem. #samensterk.

De filmpjes zijn te bekijken via volgende linken: (1) https://vimeo.com/416309866/1dbf218a0a, (2) https://vimeo.
com/416311310/9a75e01db3, (3) https://vimeo.com/416311365/712fec1d50, (4) https://vimeo.com/416311408/06257fa1a5 
(paswoord hartvoormpi), (5) https://vimeo.com/417969812/5a3a5feb06, (6) https://vimeo.com/419852515/4377dbaa82, (7) https://
vimeo.com/429554001/fd6711f42f
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Corona - Dank u wel

Afscheid van
Pascale Van Ouytsel

Giften  
De afgelopen tijd kregen we uit verschillende hoeken 
hartverwarmende steun. We zijn enorm dankbaar voor de 
talrijke giften die we mochten ontvangen. In de paasperiode 
werden we overladen met heerlijke chocolade. We 
kregen via lokale ondernemingen en vrijwilligers extra 
beschermingsmateriaal en zelfgemaakte mondmaskers. 
Onze telecomleverancier bezorgde ons enkele smartphones 
en sim-kaarten zodat we volop konden inzetten op digitaal 
contact. We deden een oproep naar sympathisanten om ons 
financieel te steunen zodat we extra spel- en creamateriaal 
konden aankopen voor onze cliënten. Duizendmaal dank aan 
alle gulle gevers! In deze tijden maakt dit echt het verschil. Lieve Pascale,

Jou afgeven aan Huis 20 was moeilijk, maar dit 
afscheid valt ons nog een pak zwaarder… We 
hadden een zeer mooie tijd samen met heel veel 
leuke anekdotes. Voor een aantal van ons was 
de eerste kennismaking in ‘den Ateljee’. Hier 
deed je toen een hele namiddag niets anders 
dan de emmers van de varkens uitwassen. 
Maar het liefst was je helemaal alleen en had je 
geen nood aan ‘die nieuwe indringers’.
Je had vele typische zinnetjes en woorden: 
“aaahhh mijne kop” en dan maar lachen met 
de tanden goed bloot. Verder was (rommelen 
in) jouw wasgoed ook wel een leuke bezigheid. 
‘Mijn broek?’ vroeg je heel vaak, want ohwee 
als deze in de was zat en wat lang achterbleef. 
Als je moest gaan werken, werd je plotseling 
ziek en kon je niet meer uit de zetel, totdat 
je hoorde dat je niet moest gaan. Dan was er 
ineens niets meer aan de hand. Uiteindelijk 
hebben we je maar op pensioen laten gaan. 
Toen je nog elke vrijdag naar ons moe en 
papa kon, hoorden daar telkens croques en 
pistoletjes bij. Pingpongen was lang je hobby, 
sportbroek en polo aan, rugzak in de hand en 
weg was je. Samen met Theo en Willy heb je er 
een heel mooie tijd beleefd. Eindigen doen we 
met één van jouw woorden: KUS en het gaat je 
goed daarboven…  

Bewoners en begeleiders Huis 17-19

Als een regenboog vol kleur. 
Als een zonnetje heel fel.
Een herinnering zo dierbaar. 
In gedachte geen vaarwel.

Bewoners en begeleiders Huis 20

Wil ook jij ons nog steunen dan kan dit via ons steunfonds 
BE76 2300 3687 7295.

Superhelden  
Tijdens de coronacrisis werd er vaak gesproken over de 
superhelden van de zorg. Niet alleen onze medewerkers zijn 
superhelden, maar ook onze cliënten en families zijn voor 
ons ware superhelden. De afgelopen weken waren voor 
iedereen moeilijk en zwaar, maar iedereen bleef volhouden. 
We willen jullie dan ook nog eens oprecht bedanken voor al 
jullie inspanningen. Bedankt superhelden!
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Stand van zaken en vooruitblik

Klein Veldekens  
De coronacrisis heeft ook een invloed op de planning voor Klein 
Veldekens, onze nieuwbouw in het centrum van Geel voor onze 
ouder wordende cliënten. Normaal zouden in juli twee van 
de vier groepen hun intrede nemen in het gebouw van Klein 
Veldekens. De twee andere groepen zouden in september volgen. 
De coronacrisis maakte dat we wat moeten schuiven met onze 
planning. De verhuis van de eerste twee groepen wordt uitgesteld 
naar september. Dit betekent dat alle 32 bewoners in september 
naar hun nieuwe woning verhuizen.

De Warmste Week 
De Warmste Week 2019 leverde niet alleen 
fantastisch mooie momenten op voor onze 
cliënten, er werd ook een heel mooi bedrag 
ingezameld van maar liefst 17.400 euro. 
Hiermee kunnen we heel wat van onze dromen 
waarmaken zoals een springkasteel, speelhuisjes, 
een baarmoederzetel en de vernieuwing van 
een speelhoek in één van de kindergroepen. De 
coronacrisis zorgde voor enige vertraging, maar 
stilletjesaan worden de geplande projecten 
gerealiseerd.

Gewijzigde openingstijden 
en rechtstreeks inbellen 
Sinds kort werken we met nieuwe 
openingsuren voor ons onthaal. 
Onze onthaalmedewerkers staan 
je graag te woord van maandag 
tot en met vrijdag van 8u tot 18u. 

Je kan steeds rechtstreeks bellen 
met de groep van je familielid of je 
contactpersoon bij MPI Oosterlo 
via het nummer 014 86 11 45. 
Kies optie 1 en geef het intern 
toestelnummer in. Iedereen heeft 
normaalgezien het intern nummer 
gekregen van de groep waar zijn 
of haar familielid verblijft. Heb je 
dit niet, vraag het gerust aan één 
van de begeleiders.

Coronamaatregelen - Naar het nieuwe normaal
Sinds maart heersten er heel strikte maatregelen in het kader 
van de beheersing van de corona-epidemie. Er werd gevraagd om 
cliënten zo veel mogelijk thuis op te vangen. Nu, enkele maanden 
later, worden versoepelingen mogelijk en stappen we in een 
heel nieuwe fase. Vanaf 1 juli gaan we geleidelijkaan over naar 
het nieuwe normaal. Het meeste wordt weer toegelaten, dit wel 
onder strikte hygiënemaatregelen. Net zoals we tijdens de ganse 
coronacrisis deden, zal ook deze versoepeling individueel bekeken 
worden.

Het COVID-19 virus is niet weg. 
Het is belangrijk dat we met 
z’n allen de algemene regels 
rond hygiëne, het gebruik van 
beschermingsmateriaal en het 
houden van 1,5m afstand nog 
steeds nauwlettend toepassen. 
Uiteraard blijven we alles heel 
nauw opvolgen.



8 - Family News - Zomer 2020

V.U.: Hilde Claes, Eindhoutseweg 25, 2440 Geel   www.mpi-oosterlo.be - info@mpi-oosterlo.be
ondernemingsnr. 0414.326.293
RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

MPI Oostelo vzw
Eindhoutseweg 25 - 2440 Geel 
tel. 014 86 11 40 - fax 014 86 85 87 

Kalender schooljaar 2020-2021

BKLO Oosterlo BuSO Oosterlo

Schooljaar eindigt op dinsdag 30 juni om 12u Schooljaar eindigt op dinsdag 30 juni om 12u Schooljaar eindigt dinsdag 30 juni 

De dagmodules van het MFC sluiten van maandag 
20 juli tot en met vrijdag 31 juli.

Nationale Feestdag: dinsdag 21 juli

Feestdag O.L. Vrouw Hemelvaart
zaterdag 15 augustus

Startdagen MFC op donderdag 27 augustus en 
vrijdag 28 augustus

Lessen beginnen op dinsdag 1 september Lessen beginnen op dinsdag 1 september

Pedagogische studiedag: woensdag 23 september Schoolbussen rijden voor BuSO

Facultatieve verlofdag: vrijdag 2 oktober Facultatieve verlofdag: vrijdag 2 oktober

Schoolbussen rijden voor BKLO Pedagogische studiedag: maandag 5 oktober

Herfstvakantie: van maandag 2 november tot en 
met zondag 8 november

Herfstvakantie: van maandag 2 november tot en 
met zondag 8 november

Feestdag Allerheiligen:
zondag 1 november

Feestdag Wapenstilstand: woensdag 11 november Feestdag Wapenstilstand: woensdag 11 november Feestdag Wapenstilstand: woensdag 11 november

Kerstvakantie:
van maandag 21 december tot en met 
zondag 3 januari

Kerstvakantie:
van maandag 21 december tot en met 
zondag 3 januari

Feestdag Kerstmis: vrijdag 25 december
Vervangende feestdag (Allerheiligen): 31 december
Feestdag Nieuwjaar: vrijdag 1 januari
De dagmodules sluiten van maandag 28 december 
tot en met vrijdag 1 januari.

Schoolbussen rijden voor BKLO Evaluatiedag: maandag 11 januari

Krokusvakantie: van maandag 15 februari tot en 
met zondag 21 februari

Krokusvakantie: van maandag 15 februari tot en 
met zondag 21 februari

Pedagogische studiedag: vrijdag 5 maart Schoolbussen rijden voor BuSO

Facultatieve verlofdag: maandag 15 maart Facultatieve verlofdag: maandag 15 maart

Paasvakantie: van maandag 5 april tot en met 
zondag 18 april

Paasvakantie: van maandag 5 april tot en met 
zondag 18 april

Feestdag Paasmaandag: maandag 5 april

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

O.H. Hemelvaart: 
donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei

O.H. Hemelvaart: 
donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei

Feestdag O.H. Hemelvaart: donderdag 13 mei
Vervangende Feestdag (Dag van de Arbeid): 
vrijdag 14 mei

Feestdag Pinkstermaandag: maandag 24 mei Feestdag Pinkstermaandag: maandag 24 mei Feestdag Pinkstermaandag: maandag 24 mei

Schoolbussen rijden voor BKLO Evaluatiedag: maandag 7 juni

Schooljaar eindigt op woensdag 30 juni Schooljaar eindigt op woensdag 30 juni 


