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Dat verdient een pluim 
Lieve lezer,

De afgelopen maanden bleven corona, bubbels, veiligheids- en hygiënemaatregelen 
kernwoorden. Stilaan worden gelukkig wel weer meer activiteiten mogelijk. Weliswaar nog 
zo veel mogelijk in onze bubbels volgens de geldende veiligheids- en hygiënemaatregelen, 
maar het licht aan het einde van de tunnel komt steeds dichter.

Sinds kort zijn we allemaal niet langer uitsluitend aangewezen op wandelen en fietsen. 
Nochtans had al dat wandelen ook een positieve bijwerking. Tal van groepen gingen als 
zwerfvuilmeters en -peters of mooimakers aan de slag om de buurt rond hun woning 
netjes te houden. Dat verdient alvast een dikke pluim. 

Maar ook heel wat sympathisanten verdienen een pluim voor de sportieve afwisseling die zij onze cliënten boden. 
Rotary Tessenderlo leende ons een sportcontainer, Parantee-Psylos bracht de “Camionette cup” en “Memoride” tot bij 
ons, dankzij Avalympics en de G-Korfbalwerking is onze centrale campus voorzien van korfbalpalen en Verzekeringen 
Peeters zorgde voor fietsplezier door BMX’en en mountainbikes te schenken. Hartverwarmend deze steun, vooral omdat 
het een grote glimlach tovert op de gezichten van onze cliënten in deze toch wel bijzonder moeilijke tijden. 

Ook een pluim voor onze medewerkers en cliënten die bleven doorzetten en hun creativiteit bovenhaalden om samen te 
zoeken naar mogelijkheden binnen alle coronabeperkingen. Zo werd er bijvoorbeeld een Vlaamse kermis in de bubbel 
georganiseerd als vervanging van Palmenmarkt in Geel. 

En uiteraard verdienen jullie allemaal een pluim om samen vol te houden. We zijn enorm trots op jullie, de families, die 
ook enorme inspanningen leveren om samen door de coronacrisis te raken. 

Samen sterk, een motto dat we niet snel zullen vergeten.

Toch was er ook droevig nieuws en moesten we afscheid nemen van René en Christine, bewoners van onze woningen 
Klein Veldekens. Ze hebben voor altijd een plaats in ons hart en met warme herinneringen blijven we aan hen denken. 

We wensen jullie veel leesplezier en fijne, zonnige en ontspannende zomermaanden. 

Hilde Claes - Algemeen Directeur

Nominatie (andere) zorgorganisatie van het jaar 
2021, MPI Oosterlo bestaat 60 jaar. Voorlopig geen grote feestelijkheden omwille 
van corona. Maar wel het ideale moment om ons uniek DNA in de kijker te 
zetten door deel te nemen aan de award ‘(andere) zorgorganisatie van het jaar’ 
georganiseerd door Zorg Magazine. 
Met veel enthousiasme staken enkele collega’s de hoofden bij elkaar om in 
onze grote en diverse organisatie de rode draad van ons uniek DNA ‘zorgzaam 
vasthouden’ in kaart te brengen. Ons verhaal zwart op wit uitgeschreven te zien, 
was ook voor ons best wel indrukwekkend. Het werd een mooi en sterk dossier, 
althans dat vonden we zelf. Wat fantastisch dat ook de jury deze mening deelde. 
Samen met Het GielsBos en Brake-Out werden we genomineerd voor deze 
categorie. We zijn ontzettend blij met onze ereplaats, een podiumplaats waar 
we tot voor kort alleen maar van konden dromen. Apetrots zijn we op al onze 
medewerkers en partners die mee helpen om onze visie te realiseren en samen 
mensen met een beperking te ondersteunen in wie zij zijn, hen op weg te helpen 
naar hun plek in onze samenleving waar ze onbeperkt zichzelf kunnen zijn en waar 
ze hun dromen kunnen nastreven. Wij trekken deze lijn graag nog heel lang door.
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Veilig verblijf - nieuwe erkenning 
Vanaf september krijgen we er een nieuwe erkenning bij vanuit het Agentschap Opgroeien: Veilig Verblijf. Dit 
brengt ook een nieuwe groep met zich mee die onderdak vindt in Huis Helena. Hun woning krijgt voorlopig de 
werknaam Casa Calida, wat warm huis betekent.

De werking binnen Casa Calida
In Casa Calida bieden we een veilige en warme thuis met een duidelijke structuur voor 6 adolescente meisjes 
die zijn vastgelopen in het leven. Door de kwetsuren die zij opliepen in hun kinder- en/of jeugdjaren, dragen 
zij een zware rugzak mee. Voor deze groep zetten we in op kortdurende opvang, begeleiding en behandeling, 
zodat zij terug de veiligheid ervaren die ze nodig hebben om verder te kunnen groeien in hun eigen omgeving. 
De groeimogelijkheden en krachten van éénieder staan hierbij centraal. Met bijzondere aandacht voor het 
herstellen van de breuken uit het verleden bieden we zowel individuele begeleiding als groepsbegeleiding.

We gaan aan de slag met een multidisciplinair team van individuele begeleiders en contextbegeleiders, een 
psychopedagoog, een maatschappelijk werker, therapeuten en een psychiater. Hierbij kunnen we ook rekenen 
op de samenwerking met Cirkant en OPZ Geel.

Weldra gaat onze Technische Dienst aan de slag om de setting aan te passen aan de noden van onze toekomstige 
bewoners. Wij kijken er alvast naar uit.

Zwerfvuilmeters en -peters 
Net zoals velen van ons, hebben ook de 
bewoners van Huis Tongerlo het afgelopen 
jaar veel gewandeld. Op hun vaste route 
zagen ze regelmatig zwerfvuil liggen. Ze 
besloten dan ook om het nuttige aan het 
aangename te koppelen en registreerden 
zich met hun woning als zwerfvuilmeter/-
peter. Zwerfvuilmeters en -peters zijn 
vrijwilligers die regelmatig het zwerfvuil 
opruimen in een zelfgekozen straat of 
wijk. De gemeente zorgt voor logistieke 
ondersteuning met prikkers, fluovestjes, 
handschoenen, zwerfvuil- en PMD-
zakken. 

Ook de gasten van Ateljee Hagelbos 
trekken er regelmatig op uit om hun 
omgeving netjes te maken. Op onze 
centrale campus ging Team 4.1 op 
pad met enkele vuilniszakken en 
vuilprikkers. 

Allemaal toppers van ‘mooimakers’.

Ook de bewoners van Klein Veldekens trokken er al twee keer op uit om 
zwerfvuil te rapen in hun buurt. De toegewezen zone werd opgesplitst in 
een aantal korte en haalbare trajecten. Zo kwam de fietsostrade tussen 
Klein Veldekens en het station als eerste aan de beurt. Ook de straat tussen 
de Astor-toren en de hoek van de Groenstraat ligt er nu heel proper bij. 
Onze bewoners ontpopten zich in no-time tot volleerde en behendige 
zwerfvuilopruimers. Geen enkel stukje afval werd overgeslagen. Echte 
mooimakers dus, die een groot verschil maken!
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Sporten in en uit ons kot
MPI Oosterlo en Avalympics zijn samen één 
van de 12 organisaties die een week lang een 
sportcontainer ter beschikking kregen van 
Rotary Tessenderlo. Een super fijn initiatief 
met een grote ‘fun and feel good’ factor. Een 
lichtpunt in deze bijzondere coronatijden. 
Onze cliënten genoten in hun bubbel 
van de sportieve uitdagingen en talrijke 
spelelementen. Bedankt Rotary Tessenderlo 
voor dit creatieve ‘out of the box’ idee of 
beter gezegd ‘in the box’ idee!

Dankzij Parantee-Psylos en Avalympics hadden we 
ook de ‘Camionette Cup’ te gast, met heel wat sport- 
en spelmateriaal. Onze sporters werden uitgedaagd 
in verschillende disciplines. Zo werd hun snelheid, 
kracht, reactievermogen, lenigheid en uithouding 
getest in leuke, uitdagende proefjes! Het weer was 
super en de sfeer zat er goed in. Nadien kregen ze 
nog een leuke goodie bag aangeboden. Een leuk 
project dat we zeker nog eens gaan herhalen.

De Memoride van Parantee-Psylos stond enkele weken 
in onze woningen Klein Veldekens. De Memoride 
technologie laat toe dat elke bewoner, via beelden 
van Google Street View, virtueel kan fietsen door de 
streek die hij of zij nog kent van vroeger. En dit met 
een crosstrainer of Motomed. Het werkt uiteraard 
als enorme motivator voor onze cliënten en maakt 
het fietsen ook veel aangenamer. Bovendien kan 
je door verschillende landen fietsen en de mooiste 

fietstochtjes maken. Prachtige herinneringen werden opgehaald en zowel de verteller als 
de luisteraars genoten enorm van deze momenten. Bewoner Piet, liet ons bijvoorbeeld 
kennismaken met het dorp waar hij gewoond heeft en toonde zijn vroegere huis.

Met het mooie zomerweer kunnen onze sporters nu ook genieten van 
een potje korfbal op onze centrale campus. Ideaal om met een groepje 
sporters heel wat plezier te beleven! Een enorm grote dankjewel aan 
de Geelse G-korfbalwerking van Avalympics voor de schenking van de 
korfbalpalen en aan de medewerkers van de Technische Dienst voor 
de vakkundige plaatsing.
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Fietsplezier
De Warmste Week viel dit jaar even in mei. Verzekeringen Peeters in 
Geel zet de traditie verder om in het kader van De Warmste Week van 
Studio Brussel een lokaal goed doel te ondersteunen. De coronacrisis 
gooide heel wat roet in het eten, maar ze gingen door en financierden 
enkele BMX’en en mountainbikes voor de kinderen en jongeren van 
MPI Oosterlo. 

Dankzij de steun van Verzekeringen Peeters werd onze droom ‘Fiets de 
wijde wereld in’ werkelijkheid. De coronacrisis legde heel wat activiteiten 
stil waardoor het fietsen opnieuw ontdekt werd. Al trappend genieten 
van de mooie omgeving. Of het nu snel, traag, individueel of in groep 
is … het is de perfecte uitlaatklep in de gezonde buitenlucht. ‘Met 
BMX’en en mountainbiken verleggen onze gasten hun grenzen. 
Daarenboven is het telkens weer een nieuw avontuur en hebben 
ze nadien een straf verhaal te vertellen,’ vertelt Benjamin Tas, 
medewerker van onze dienst Vrije Tijd. 

‘Het is hartverwarmend om te zien dat heel wat mensen zich met hart en ziel inzetten voor onze cliënten 
om hen in deze aanhoudende coronacrisis toch enkele extra lichtpuntjes te bezorgen,’ vertelt Hilde Claes, 
algemeen directeur MPI Oosterlo, over al deze sportieve initiatieven.

De Kleine Parade
Ook in 2021 nam MPI Oosterlo deel aan De Kleine Parade, 
een project van Thomas More waarin studenten samen met 
een kunstenaar en een groep enthousiaste, maar kwetsbare 
deelnemers een kunstproject tot stand brengen. Naast het 
theaterproject sloeg het SAS, onze dienst Vrije Tijd, voor het 
derde jaar op rij de handen in elkaar met graffitikunstenaar Maxo 
De Boever. 

Nadat een muur op de campus van MPI Oosterlo omgevormd 
werd tot een kleurrijke jungle-oase en er een kleurrijke 
onderwaterwereld verscheen op een muur in het centrum van 
Geel, kreeg nu een muur in Ten Aard een ware metamorfose. 
Van een perfecte timing gesproken: net op het moment dat we een 
muur zochten om het talent van onze gasten te laten schitteren, 
zocht Ten Aard Verlicht mooie verfraaiing voor de brugwand aan 
de hoek van de Grotweg en de Kanaaldijk. Het leek wel een match 
made in heaven. Vol enthousiasme ging iedereen aan de slag en in 
een mum van tijd kreeg het thema ruimte vorm, met astronauten, 
planeten en sterren. 

Een wat gekke editie in deze bijzondere coronatijden, maar het 
resultaat mag er zijn!

De timelapse van het kunstwerk kan je bekijken via 
https://vimeo.com/551364667/e6c30abb91

Sylvia Tops van Gazet van Antwerpen 
maakte van de foto een prachtige strip 
voor de rubriek ‘Goednieuwsstrips’. Het 
werd een pareltje.
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Enkele activiteiten in beeld

Leeftijdsgrens IVT en IT verlaagd naar 18 jaar
Een IVT (inkomensvervangende tegemoetkoming) of IT (integratietegemoetkoming) kan je voortaan ontvangen vanaf de 
leeftijd van 18 jaar in plaats van 21 jaar. Deze verlaging van leeftijdsgrens geldt vanaf 1 augustus 2020. Sinds 1 januari 2021 
wordt deze maatregel toegepast op nieuwe aanvragen.

Wat moet je doen?
• Heb je al een IVT/IT? Dan hoef je zelf niets te doen. De herziening van je dossier gebeurt op initiatief van de FOD 

Sociale Zekerheid. Het recht op IVT en IT wordt dan onderzocht vanaf je 18de verjaardag (en dit ten vroegste vanaf 
01/08/2020).

• Heb je nog geen IVT/IT en geen recht op bijkomende kinderbijslag? Dan kan je zelf een aanvraag indienen, via het 
online platform van de FOD Sociale Zekerheid genaamd My Handicap, van zodra je 17 wordt.

• Heb je al een dossier voor de bijkomende kinderbijslag (Wallonië en Brussel) of een dossier voor de zorgtoeslag 
voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte (Vlaanderen)? Dan krijg je een brief waarmee je wordt 
uitgenodigd om je aanvraag IVT en IT te vervolledigen.

Op dierenbezoek

Naar de speeltuin

Boerengolf

Geen Palmenmarkt, dan maar 
kermis in huis

Begin april werd het allereerste ‘Hotel Thomas’ 
geopend. Thomas, bewoner van module 5.1A, 
ontwierp en timmerde een bijenhotel. Het is 

volledig opgetrokken uit recuperatiemateriaal 
en telt een 100-tal bijenkamers. 

Trollenwandeling 
in De Schorre - Boom

In het kader van de Week 
van de Groeilamp (vroeger 
Week van de Opvoeding) 

organiseerden ook wij een 
opdrachtentocht, met onder 
meer een grote krijttekening 

op de muur richting de 
Kikkerweide. 

Meer antwoorden op praktische vragen vind je op https://handicap.belgium.be. 
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Afscheid van René en Christine

Dag René,

In januari 2020 kwam je bij ons wonen in 
Huis 20 in Oosterlo. We leerden je kennen als 
een persoon die de rust van zijn kamer vaak 
opzocht, maar die ook voor een muzikale noot 
kon zorgen met zijn versie van ‘Chérie en de 
tango d’amooore’ van Eddy Wally. 
In september 2020 verhuisde je mee naar onze 
nieuwe woningen Klein Veldekens in Geel. 
Daar leerde je nieuwe medebewoners en 
nieuwe begeleiding kennen. Met je grappige 
uitspraken wist je een aantal dames in onze 
leefgroep te charmeren: ‘Hier zit wat bijeen, ‘t 
zijn hier keirels en paljassen, ‘t is hier net een 
varkenskot’. 
Je liet ons als begeleiding ook altijd goed 
weten wat je wou, zodat we je zeker niet 
zouden vergeten: ‘ikke ook he!’ Vaak zocht je 
de rust van je kamer op, hoewel je ook van 
muziek en een vrolijke sfeer kon genieten.
Je genoot enorm als er een hond van de 
begeleiding op bezoek kwam. Dan leefde je 
helemaal op, gaf je hondenkoekjes en ging 
je zelfs mee wandelen. Je was een echte 
dierenvriend!
De laatste weken merkten we dat het niet 
meer zo goed met je ging: je kon moeilijk rust 
vinden in de groep of op je kamer. Ook stappen 
en eten werd steeds moeilijker. Samen met 
de verpleging en de huisarts probeerden we 
zoveel mogelijk om je comfortzorg te bieden. 
Onze andere cliënten waren zeer bezorgd om 
jou en kwamen vaak op bezoek in je kamer. 
Uiteindelijk moesten we je laten gaan... Het 
gaat je goed, René, en zing maar heel luid 
‘Chérie’ met ‘den Eddy’ hierboven!

We kunnen het nog niet helemaal vatten dat Christine er niet meer 
is. Het is zo stil… Ze laat een grote leegte na in onze leefgroep. 
Toch blijft ze met ons verweven door honderden herinneringen, 
die doorheen onze tranen een glimlach op ons gezicht toveren. 
Een groot stuk van haar leven verbleef Christine in MPI Oosterlo. 
Eerst als tiener in het internaat, daarna in de volwassenwerking: 
woonvorm 2, Huis Tongerlo, Huis 20 en het laatste half jaar 
verhuisde ze mee naar onze nieuwe woning Klein Veldekens.
Christine stelde veel vragen over het leven van alledag en ze 
onthield de antwoorden allemaal. We grapten wel eens dat 
Christine onze uurrooster beter vanbuiten kende dan wij. En ook 
waar we onze spullen neerlegden, wist ze vaak beter te vertellen 
dan wijzelf. “Ge zijt uw sleutels weer vergeten of uw jaske ligt daar 
op de stoel.”
Christine was altijd bezig. Tot een jaar geleden ging ze de hele dag 
met plezier werken in Ateljee Hagelbos. Ook in de leefgroep was 
ze steevast in de weer. Op haar tafel lag het steeds vol met puzzels, 
boekjes, plakkertjes, parels… Elke week bracht haar familie een 
nieuwe voorraad mee. Nadat ze de inventaris van haar nieuwe 
bezittingen gemaakt had, ging ze ijverig aan de slag. Niks te doen 
hebben dat stond niet in Christine haar woordenboek.
Geen verjaardag werd vergeten en Christine belde de jarige 
steeds op om haar wensen over te brengen, waarna er zeker nog 
een kaart gemaakt moest worden voor de gelukkige. Ook naar 
haar verjaardag op 9 juni keek ze zo uit. Helaas liep het anders en 
moesten we vrij onverwacht en veel te vroeg afscheid van haar 
nemen.
Nog lang zullen we van Christine tekenen vinden in de leefgroep: 
een tekening, een kaart, artikels uit de boekjes, haar foto‘s. We 
zullen haar missen in heel veel kleine dingen: haar lach, haar 
welgemeende vragen over onze familie of huisdieren, haar 
enthousiasme over zovele dingen… 
We zullen haar niet vergeten, ze zal blijven verder leven in onze 
herinneringen en verhalen. Voor altijd een stukje van onze 
leefgroep. 

Bewoners en begeleiders Klein Veldekens
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V.U.: Hilde Claes (algemeen directeur)
         Eindhoutseweg 25, 2440 Geel   

www.mpi-oosterlo.be - info@mpi-oosterlo.be
ondernemingsnr. 0414.326.293
RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

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

Kalender schooljaar 2021-2022

BKLO Oosterlo BuSO Oosterlo

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

De dagmodules van het MFC sluiten van maandag 
19 juli tot en met vrijdag 30 juli.

Nationale Feestdag: woensdag 21 juli

Feestdag O.L. Vrouw Hemelvaart
zondag 15 augustus

Startdagen MFC: 
maandag 30 augustus en dinsdag 31 augustus

Lessen beginnen op woensdag 1 september Lessen beginnen op woensdag 1 september

Pedagogische studiedag: woensdag 22 september Evaluatiedag woensdag 22 september

Herfstvakantie: van maandag 1 november tot en 
met zondag 7 november

Herfstvakantie: van maandag 1 november tot en 
met zondag 7 november

Feestdag Allerheiligen:
maandag 1 november

Feestdag Wapenstilstand: donderdag 
11 november

Feestdag Wapenstilstand: donderdag 
11 november

Feestdag Wapenstilstand: donderdag 11 november

Facultatieve verlofdag: vrijdag 12 november Facultatieve verlofdag: vrijdag 12 november Vervangende feestdag (O.L. Vrouw Hemelvaart): 
vrijdag 12 november

Kerstvakantie start vrijdag 24 december om 12u
Kerstvakantie:
van maandag 27 december tot en met 
zondag 9 januari

Kerstvakantie start vrijdag 24 december om 12u
Kerstvakantie:
van maandag 27 december tot en met 
zondag 9 januari

Feestdag Kerstmis: zaterdag 25 december
Vervangende feestdag (Kerstmis): 
vrijdag 31 december
Feestdag Nieuwjaar: zaterdag 1 januari
De dagmodules sluiten van maandag 27 december 
tot en met vrijdag 31 december.

Schoolbussen rijden voor BKLO Evaluatiedag: vrijdag 14 januari

Pedagogische studiedag: vrijdag 18 februari Pedagogische studiedag: vrijdag 18 februari

Krokusvakantie: van maandag 28 februari tot en 
met zondag 6 maart

Krokusvakantie: van maandag 28 februari tot en 
met zondag 6 maart

Schoolbussen rijden voor BKLO Evaluatiedag: maandag 14 maart

Paasvakantie: van maandag 4 april tot en met 
maandag 18 april

Paasvakantie: van maandag 4 april tot en met 
maandag 18 april

Feestdag Paasmaandag: maandag 18 april

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

Facultatieve verlofdag: maandag 9 mei Facultatieve verlofdag: maandag 9 mei

O.H. Hemelvaart: 
donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei

O.H. Hemelvaart: 
donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei

Feestdag O.H. Hemelvaart: donderdag 26 mei
Vervangende Feestdag (Nieuwjaar): 
vrijdag 27 mei

Schoolbussen rijden voor BKLO Evaluatiedag: vrijdag 3 juni

Feestdag Pinkstermaandag: maandag 6 juni Feestdag Pinkstermaandag: maandag 6 juni Feestdag Pinkstermaandag: maandag 6 juni

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


