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         family
news 

mpi oosterlo 6 7
Voorwoord 

Lieve lezer,

Zoveel mensen onderweg, op de vlucht, op weg 
naar een beter land. Zoveel anderen op  weg naar 
Kerstmis en de eindejaarsfeesten, velen via welig 
versierde winkelstraten en drukbezochte winkels.  

MPI Oosterlo werkt ondertussen gestaag ver-
der aan Huis Helena. Het moet een thuisland 
worden, een warm nest voor mensen met een 
verstandelijke handicap voor wie het nog niet 
heeft meegezeten in het leven. Mensen die op de 
vlucht zijn voor een wereld die zij niet begrijpen. 
Een wereld die hen op zijn beurt niet begrijpt: 
zo  vaak op de vlucht voor anderen, en altijd op 
de vlucht voor zichzelf. Hoe hels moet je leven 
niet zijn als je op de vlucht bent voor je eigen 
angsten? Na vruchteloos zoeken mag er een mo-
ment van thuiskomen volgen, een plek waar je 
jezelf mag zijn, een periode om zich opnieuw een 
toekomst te dromen.

Huis Helena is maar mogelijk omdat het verder 
bouwt op een stevige onderstroom en een gede-
gen traditie van MPI Oosterlo als toevluchtsoord 
voor wie het moeilijk heeft of moeilijk een plek 
vindt in de wereld. Ook in 2016 doen we waar 
we goed in zijn: zin toevoegen aan het leven. Zo 
sluiten we aan bij de echte traditie van Kerstmis: 
geborgenheid bieden aan de zwaksten die op de 
dool zijn en geen plaats krijgen in de ‘herberg’.

Een vredig 2016, 

Nicole

een beter land 
 

Ze trekken over bergen  
doorkruisen de woestijn  
of zwerven over zeeën  

om vrij te zijn  
 

Waar de oorlog teistert  
waar de honger woedt  

moeten ze uit huis vandaan  
en zwerven dan voorgoed  

 
De eeuwen door klinkt in de nacht  

steeds diezelfde bange klacht:  
waar is thuis?  
waar is thuis?  

 
Iedereen blijft hopen  

dat hij nog een toekomst heeft  
rust voor zijn vermoeide hoofd  
een plek waar hij in vrede leeft  

laat me niet verrekken  
pak me bij de hand  

en we vinden misschien samen  
ooit nog een beter land  

 
Iedereen blijft hopen  

dat hij nog een toekomst heeft  
rust voor zijn vermoeide hoofd  
een plek waar hij in vrede leeft  

laat me niet verrekken  
pak me bij de hand  

en we kijken misschien samen  
uit op een beter land  

 
Iedereen blijft hopen  

dat hij nog een toekomst heeft  
rust voor zijn vermoeide hoofd  
een plek waar hij in vrede leeft  

als je maar dichtbij blijft  
gaan we hand in hand  

en zullen we de grens passeren  
van een nieuw en beter land

Herman van Veen
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Huis Helena 

Huis Helena voorziet in een woonomgeving voor 40 
bewoners. Dit zullen voornamelijk jongvolwassenen 
zijn met een matig tot lichte verstandelijke beper-
king en ernstige bijkomende gedrags-en emotionele 
problemen. De meeste bewoners worden opgeno-
men binnen FAM, dus als volwassene. Het betreft 
meestal jongvolwassenen, twintigers, al zijn er ook 
enkele bewoners wat ouder. 10 bewoners worden 
als minderjarige opgenomen binnen het MFC. De 
jongste bewoner zal 14 jaar zijn. De infrastructuur 
van het huis is niet afgestemd op jongere kinderen. 
Voor hen blijft de infrastructuur op onze campus 
bedoeld. 

Alle bewoners hebben naast hun verstandelijke 
beperking nog een bijkomende problematiek. 
Autismespectrumstoornis en hechtingsstoornis-
sen komen vaak voor, daarnaast zijn er nog pro-
blematieken als ADHD, dwangstoornissen, tics, 
epilepsie, seksuele problematieken, psychoses,….
We willen binnen huis Helena in de eerste plaats 
een thuis bieden voor de bewoners. Vaak hebben 
ze reeds een lang, moeilijk lopend ondersteu-
ningstraject (binnen VAPH, psychiatrie, bijzon-
dere jeugdzorg, algemeen welzijnswerk,…) ach-
ter de rug. We willen onze bewoners als persoon 
accepteren. Ook tijdens moeilijke momenten 
willen we er zijn voor de bewoners en hen vast-
houden. Wat agressie betreft willen we dan ook 
in de eerste plaats inzetten op preventie. Door 
een basishouding die vertrekt vanuit de Nieuwe 
Autoriteit (het idee dat we het gedrag van de 
bewoners niet kunnen controleren maar des te 
meer ons eigen gedrag) vermijden we vaak al 
terecht te komen in escalatiespiralen. Verder wil-
len we sterk inzetten op communicatie met de 
bewoners. Elke bewoner krijgt een individuele 
begeleider die een centrale plaats zal innemen 
in het voortdurend verduidelijken, in perspectief 
zetten en kijken naar keuzes en gevolgen voor de 
bewoners. Tevens is binnen de infrastructuur heel 
wat structurele veiligheid ingebouwd (goede 
isolatie, stevig materiaal, dikke en hoge begla-
zing, voldoende persoonlijke ruimte voor elke 
cliënt, sloten,…). Voor elke individuele cliënt zal 
ook bekeken worden welke preventieve vrijheids-
beperkingen nodig zijn (vaste kamermomenten, 
deur op slot, oogtoezicht,…). Individuele onder-
steuningsnoden zullen hierbij leidend zijn. Ook 
wanneer een cliënt, ondanks preventieve maatre-
gelen, in crisis gaat, willen we houvast bieden en 
de cliënt blijven ondersteunen binnen de veilig-
heid van zijn eigen studio. Binnen huis Helena 

wordt niet gewerkt met afzondering in time-out. 
Indien nodig kan het slaapgedeelte van elke stu-
dio in een prikkelarme crisisopstelling geplaatst 
worden. Dit kan snel en veilig gebeuren, zodat 
een bewoner hier op een veilige manier weer tot 
rust kan komen.

Denkkaders
De algemene denkkaders zoals die geldend zijn 
binnen MPI Oosterlo, zijn uiteraard ook de inhou-
delijke denkkaders vanwaaruit we willen vertrek-
ken om huis Helena vorm te geven. We vertrek-
ken vanuit het emancipatorische gedachtegoed 
en het gedachtegoed rond kwaliteit van leven. 
We willen samen met onze cliënten kijken hoe ze 
hun leven vorm kunnen en willen geven. Hierbij 
staan de wensen, sterktes en krachten van bewo-
ners centraal. We vertrekken vanuit gelijkwaar-
digheid tussen bewoner en begeleider, met alle 
respect voor de rechtspositie van onze bewoners. 
Het gedachtegoed rond de Nieuwe autoriteit van 
Haim Omer inspireert ons hierbij en helpt ons om 
uit escalatiespiralen en handelen vanuit macht 
en onmacht te blijven. Zo kunnen we naast de 
bewoners staan, maar ook helpend begrenzen en 
krachtig handelen indien nodig. 
Ook ‘herstel van het gewone leven’ (Ter Horst) 
inspireert onze manier van kijken binnen huis He-
lena. We willen het gewone leven een plaats ge-
ven voor de bewoners. De vaardigheden van de 
bewoners aanspreken in zaken in en om het huis, 
het meemaken van de seizoenen en bijhorende 
feesten,… kan deze bewoners houvast geven en 
richtinggevend zijn. 

Vier woningen
Huis Helena wordt verdeeld in 4 groepen van 
telkens 10 bewoners. Elke leefgroep zal een spe-
cifiek therapeutisch leefklimaat vorm geven. Om 
elke bewoner in het juiste leefklimaat in te delen, 
zijn we vertrokken vanuit de specifieke indivi-
duele ondersteuningsnoden van elke bewoner. 
Van elke individuele bewoner zijn zowel de 
intrapersoonlijke kenmerken (cognitief ontwik-
kelingsniveau, sociale vaardigheden, emotioneel 
ontwikkelingsniveau, informatieverwerkingstem-
po, temperament, prikkelgevoeligheid,…) als 
de praktische vaardigheden (motorische, crea-
tieve, praktische, ADL,…) in kaart gebracht. Op 
die manier konden we de individuele noden 
van de cliën ten plaatsen op een continuüm van 
aangepaste leefklimaten met enerzijds sterk 
sturende leefklimaten (interactief, begrenzend, 
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dynamisch), anderzijds sterk steunende leefkli-
maten (basisveiligheid, prikkeldosering, laag-
drempeligheid) en uiteraard vooral alle schake-
ringen daartussen. Dit leidde tot vier specifieke 
therapeutische leefklimaten aangepast aan 
specifieke individuele ondersteuningsnoden van 
de bewoners. Er werd bewust gekozen om geen 
aparte leefgroep in te richten voor minderjarige 
cliënten aangezien we ook voor hen in de eerste 
plaats een leefklimaat wilden, aangepast aan hun 
specifieke individuele ondersteuningsnoden. Op 
basis hiervan werd de leefklimaten van de vier 
groepen vorm gegeven. 

Het leefklimaat
Groep  1 biedt een leefklimaat voor cliënten die 
op cognitief en praktisch vlak iets hoger functio-
neren. Zij kunnen een meer open leefklimaat aan, 
kunnen (deels) in (kleine) groep functioneren en 
hebben nood aan nabijheid. Het uitstippelen van 
een gepaste dagbesteding zal voor deze cliën-
ten een belangrijke rol innemen. Groep 2 biedt 
een leefklimaat voor cliënten die op cognitief/
redzaamheid vlak doorgaans wat zwakker func-
tioneren. Zij hebben veel nood aan nabijheid en 
warmte. Laagdrempeligheid en het bieden van 
basisveiligheid staan centraal. Het zijn doorgaans 
prikkelgevoelige cliënten die moeilijker in groep 
functioneren en hier ook minder interesse in 
tonen. Groep 3 kan omschreven worden als een 
‘tussengroep’ en biedt een aangepast leefklimaat 
aan bewoners met het meest uiteenlopende pro-
fiel. Centraal  staat hier de studiowerking. Vanuit 
deze studio’s wordt voor elke bewoner indivi-
dueel een aangepast traject uitgestippeld. Voor 
sommige bewoners zal  (externe) dagbesteding 
een grotere rol  spelen, andere bewoners hebben 
meer de houvast, begrenzing en veiligheid van 
hun eigen studio nodig. Groep 4 biedt een sterk 
neutraal en prikkelarm leefklimaat. Begrenzing, 
sturing en consequent handelen staan hier voor-
op. De studio’s worden ook hier als vertrekpunt 
gebruikt, om van daaruit voor elke individuele 
bewoner de aangepaste begrenzing en aanstu-
ring te kunnen bieden. Binnen deze groep zullen 
het grootst aantal minderjarigen ondersteund 
worden, aangezien begrenzing en aansturing 
hier logischerwijs ook nog meer voorop zal staan. 

Dagbesteding
Ook wat dagbesteding betreft, willen we op-
timaal inzetten op een individueel afgestemd 
begeleidingsaanbod. Er zijn drie zuilen. De eerste 
zuil betreft het basisdagschema, met de dagelijks 
terugkerende basisactiviteiten (was momenten, 

eetmomenten, kamermomenten,…). Deze zuil 
zal uiteraard van belang zijn voor elke cliënt, al 
zal er individueel gekeken worden hoe dit best 
vorm te geven. De tweede zuil betreft een intern 
georganiseerd aanbod. Het gaat hier om een ge-
waarborgd weekaanbod verzorgd door de eigen 
begeleiders in en om huis Helena (koken, wande-
ling, spelletje, knutselactiviteit, huishoudelijke 
activiteiten,…). Voor elke cliënt zal er individueel 
gekeken worden in welke mate en op welke ma-
nier hij hierbij kan aansluiten. De derde zuil be-
treft het extern georganiseerd aanbod. Het gaat 
hier om een dagbestedingsaanbod vanuit  Atelier 
Hagelbos, SAS, maar ook begeleid werken of an-
dere externe dagbesteding zullen voor sommige 
cliënten mogelijkheden bieden. Voor de minder-
jarige cliënten vormt de school binnen deze zuil 
uiteraard eveneens een belangrijke pijler.  Ook dit 
zal uiteraard individueel bekeken worden. Voor 
sommige cliënten zal geïntegreerde dagbeste-
ding binnen individuele begeleiding het hoogst 
haalbare en meest aangewezen zijn. Voor andere 
cliënten zal externe dagbesteding erg belangrijk 
zijn. Ook de dosering van het individuele versus 
groepsaanbod zal individueel bekeken worden, 
soms zal de kamer de uitvalsbasis vormen, met 
beperkte momenten in de leefgroep (individueel 
of in kleine groep), soms zal  de groep uitvalsba-
sis zijn, met beperkte momenten op de kamer (al 
dan niet op slot). De individuele kenmerken en 
ondersteuningsnoden van de cliënt (prikkelge-
voeligheid, sociale vaardigheden,…), maar ook 
de groepssamenstelling en de draagkracht van 
het moment van de bewoners zullen hierbij de 
leidraad vormen. 

De teams
Voor de leden van de voorbereidende werkgroep  
was november een maand die naast haar andere 
bezigheden  in het teken stond van aanwervin-
gen.  Uit meer dan 300 kandidaten werden na 
een schriftelijke proef en drie gesprekken 28 
kandidaten geselecteerd. Samen willen zij met 
heel veel zin  het verhaal van Huis Helena  schrij-
ven, samen met de bewoners.  Een mooie mix 
van mannen en vrouwen , interne medewerkers 
en nieuwe mensen van buitenaf, jonge mede-
werkers en medewerkers met heel wat ervaring, 
maar allen met zeer veel enthousiasme en zin om 
een gezamenlijk project te starten. 
De vier groepen starten met telkens zes opvoe-
ders. De teams worden aangestuurd door drie 
hoofdopvoeders.  Er wordt gewerkt met wakende 
nachten en drie vliegende opvoeders die flexibel 
taken kunnen opnemen.  Cliënten en opvoeders  
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worden omringd door mensen vanuit zorg, dag-
besteding, vrije tijd en logistiek. Op deze manier 
willen we ook in  Huis Helena  zorg op maat ga-
randeren aan alle bewoners.

De start
Maandag  25 januari gaan we van start. Er wordt 
een volledige week introductie en vorming geor-
ganiseerd. Op deze manier worden onze nieuwe 
medewerkers alvast ondergedompeld in de we-
reld van MPI Oosterlo, verwachtingen  en afspra-
ken  worden aan de nieuwe medewerkers verdui-
delijkt. 2.5  dagen zal er zorginhoudelijk gewerkt 
worden, 1 dag wordt PTV training geboden en 
1.5 dag zal in het teken staan van de praktische 
afspraken en samenwerking met ondersteunde 
diensten. Tussenin maken wij nog tijd om een 
rondleiding te organiseren op het domein. We  
willen de medewerkers de kans geven om hun 
nieuwe werkplek te leren kennen in al zijn facet-
ten. 
Natuurlijk beseffen wij dat  het echte werk  na de 
eerste week zal beginnen. Toch zien we de eerste 
week als een mooie gelegenheid tot ontmoeten 
en  samenwerken. De eerste stap naar de echte 
teamvorming.
Op 1 februari zal dan het officiële startschot ge-
geven worden. Met ongeduld kijkt iedereen uit 
naar de eerste bewoners want zij zijn het middel-
punt van Huis Helena, de drijfkracht en motivatie 
van waaruit wij dit alles doen.

De bewoners
De voorbije weken werden heel wat dossiers 
doorgenomen om tot de uiteindelijke selectie te 
komen. Deze selectie moet worden voorgelegd 
aan de commissies. Volwassenen aan de profie-
lencommissie en de prioriteitencommissie, de 
minderjarigen aan de integrale toegangspoort 
en de jeugdhulpregisseur. Eenmaal deze selectie 
goedgekeurd start het samenstellen van de dos-
siers, de kennismaking en de uitwerking van alle 
informatie in ondersteuningslijnen die het leven 
in goede banen moet leiden. Geen eenvoudige 
opdracht, heel wat hulpverlening liep immers mis 
in het verleden. Voor ons een extra motivatie om 
zorgvuldig te luisteren, proberen te begrijpen en 
van daaruit zorgvuldig te handelen. Zodanig dat 
we bewoners terug meer greep kunnen geven op 
hun eigen leven en de mist in hun hoofd hopelijk 
kan oplossen. 

Karen Rosseels
An Dilliën

An Bellemans

Uit: de genezing van de krekel, 
Toon Tellegen
Het sombere gevoel klopte tegen de zijkant van 
zijn hoofd. ‘Wil je eruit?’ vroeg de krekel. ‘Geen 
bezwaar! Zeg maar hoe. Door mijn ogen? Door 
mijn neus? Door mijn oren? Door mijn mond? 
Mogelijkheden genoeg!’
Hij deed zijn ogen dicht en zag het sombere 
gevoel voor zich. Als een zwarte massa modder 
wrong het zich door zijn oren naar buiten. Au, 
dacht hij.
Hij deed zijn ogen weer open. Er was niets ge-
beurd. Het sombere gevoel ging door met klop-
pen. Het wil er helemaal niet uit, dacht de kre-
kel. Het klopt om andere redenen. Maar welke 
die redenen waren wist hij niet.
Hij stond op en liep heen en weer, ging weer aan 
tafel zitten, liep naar buiten, ging in het gras lig-
gen, stond op en ging weer naar binnen.
Je bent onwrikbaar, dacht hij, ik weet het wel… 
Hij gaf een harde klap tegen zijn hoofd en riep: 
‘Ga weg!’ Maar het enige wat er gebeurde was 
dat hij omviel, zijn voelsprieten kneusde en een 
bult op zijn voorhoofd kreeg.
Het sombere gevoel trok zich nergens wat van 
aan. Alles hangt van mij af, dacht hij somber. 
Alles hangt alleen van mij af.

Met Huis Helena hopen we de bewoners de 
zekerheid te bieden dat ze er niet alleen voor 
staan. We timmeren aan een hernieuwd ver-
trouwen dat er mensen zijn die onvoorwaar-
delijk voor hen kiezen, die mee op zoek gaan 
naar betekenisgeving en invulling van een 
eigen levenstraject.
Wil je ons hierbij steunen dan kan dat. Op 
www.huishelena.be vind je onze geboor-
telijst. Want dat is het toch wel: nieuw leven, 
een nieuwe lente en een nieuw begin voor 
velen!
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Een verhuis als meerwaarde

Interne verhuis huis 20
Soms moet je de geplaveide paden durven verla-
ten en de zaken eens volledig durven omkeren. 
De voorwaarde is winst voor iedereen. 
Het was na de zomer even slikken toen meege-
deeld werd dat in Huis 20 de twee leefgroepen 
van locatie zouden wisselen. Na een lange voor-
bereiding was het op 9 november zover. 
In één dag verhuisden een legertje werkmannen, 
begeleiders en andere helpers de twee leefgroe-
pen. Tegen de avond woonden de 11 bewoners 
van Huis 20 2.3 niet meer vooraan in het gebouw 
maar achteraan.  De 12 bewoners van Huis 20.1 
nestelden zich in het vroeger Huis 20 2/3. 

Aangenamer leven
Verhuizen doe je niet zomaar. De bedoeling ligt 
steeds in het creëren van een meerwaarde voor 
de cliënt(en) in kwestie.
Door de jaren heen evolueerde de zorgvraag van 
de cliënten van Huis 20. En hoewel Huis 20 spe-
cifiek ontworpen was voor de ‘complexere zorg-
vragen’, waren er vele vragen en verzuchtingen 
die maar moeilijk een gepast antwoord vonden. 
Meer nog, een aantal problemen waren net het 
gevolg van de niet aangepaste accommodatie.
Signalen als: te druk en te veel prikkels, te grote 
groep, gebrek aan een voldoende grote buiten-
ruimte, vastgelopen interacties tussen bewoners 
die in dezelfde woning verblijven, te heterogene 
groep, te weinig ruimte of net te grote en onover-
zichtelijke ruimte, enz., kwamen geregeld aan 
bod op multidisciplinair overleg en teamoverleg. 
Tot er iemand zichzelf de vraag stelde: en wat als 
we nu de leefgroepen gewoon omdraaien? 
Welke voordelen heeft dit en wegen de nadelen 
op tegen de voordelen?

De knoop werd doorgehakt en de  ‘titanenopera-
tie’, met name de volledige verhuis van Huis 20, 
ging van start. 
Letterlijk elke bewoner van Huis 20 - en dat zijn 
er 23 in totaal- kreeg na de verhuis een ‘nieuwe’ 
plek!

Huzarenstuk
De verhuizing op 9 november was een huzaren-
stuk. 
Maanden voorbereiding gingen eraan vooraf. 
Alle kamers werden vooraf geschilderd, dozen 
ingepakt, inventarissen opgesteld enz… 

Op pedagogisch vlak was er veel denkwerk no-

dig. Een nieuwe leefgroep betekende de kans om 
zo goed als van een blanco blad te herbeginnen 
en op die manier nieuwe perspectieven en oplos-
singen te vinden voor zaken die al jaren moeilijk 
verliepen… 
Zowel het team van 20.1 (tegenwoordig team 
2.1 genoemd) als het team van 20.2/3 (nu team 
2.2) overdachten de volledige werking op een 
denkdag. Aan bod kwamen ondermeer: het 
profiel van de leefgroep en de sub-leefgroepen, 
de kamerverdeling, het activiteitenaanbod, de 
dagindeling, de maaltijden, de tafelschikking, de 
dienstroosters en nog veel ander zaken.

De eerste resultaten
Hoewel op dit ogenblik nog de gemeenschap-
pelijke ruimtes zoals keukens, livings, gangen en 
dergelijke worden geschilderd, stellen we toch al 
vast dat de verhuizing positief is geweest. 
Zowel de bewoners van Module 2.1 als Module 
2.2 beginnen stilaan hun plekje te vinden en we 
merken reeds de eerste effecten zoals ze bedoeld 
waren: meer rust en een ontspannen sfeer.

Eigenlijk hebben de bewoners ons aangenaam 
verbaasd in die drukke periode. Ondanks de ver-
storing van hun dagritme, de bedrijvigheid  van 
de vele werkmannen en schilders in huis en het 
verhuizen op zich, hebben zij enorm positief en 
rustig gereageerd op die toch wel drastische in-
greep die zo’n grote verhuisbeweging is.
En dan weten we zeker dat we de echte vruchten 
nog moeten plukken in de komende maanden.  

Erik Borgermans
Evelien Belmans

Jeanne Smeets
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Rechten van de minderjarigen in de integrale jeugdhulp

We beloofden u in de vorige familynews een 
opvolging van de rechten van de minderjarige in 
de integrale jeugdhulp. Hier vindt u een eerste 
bijdrage.

Samen met alle hoofdopvoeders van de minder-
jarigen werden de rechten van MJ in de integrale 
jeugdhulp, zoals we ze sinds 2004 terugvinden in 
het decreet betreffende de rechtspositie van de 
minderjarige  (DRM), nog eens op een rijtje gezet. 
Het vernieuwde decreet integrale jeugdhulp van 
2013 bracht enkele wijzigingen en aanvullingen 
aan in het DRM én het verduidelijkte ook de po-
sitie van de ouders en opvoedingsverantwoorde-
lijken. 

Als eerste prioriteit pakken we het recht op in-
spraak en participatie . Aansluitend bij de doel-
stellingen van het decreet willen we vertrekken 
vanuit de eigen kracht en het netwerk van de 
minderjarigen. We willen participatie van de 
jongere, de ouders en eventueel andere opvoe-
dingsverantwoordelijken (vb. pleegouders, groot-
ouder die de zorg opneemt,..) stimuleren. 

We vertalen dit recht door de cliënt te betrek-
ken, vooreerst in de eigen hulpverlening, en bij 
het leefgroepgebeuren. De aandachtsbegeleider 
heeft op regelmatige basis een gesprekje met de 
cliënt waarin geluisterd wordt naar wensen en 
vragen van de cliënt. Bij veel van onze cliënten 
is het nodig dat de taal in dat ‘gesprekje’ sterk 
wordt aangepast aan het communicatieniveau 
van de cliënt. We maken, waar nodig, gebruik van 
een tevredenheidsbevraging met picto’s en zeer 
eenvoudige taal. Vaak is ook gedetailleerde info 
uit het dagelijkse leefgroepgebeuren nodig om 
in te schatten waar de cliënt verandering in zou 
willen, en waar de cliënt van geniet en misschien 
meer van zou willen…  Die vragen en verzuchtin-
gen worden dan meegenomen naar de volgende 
teamvergadering zodat er ook echt iets mee kan 
gebeuren. Het gebeurt natuurlijk ook dat som-
mige dingen die cliënten graag anders zouden 
zien, door de organisatie van de zorg in de leef-
groep niet anders kunnen, we leggen hen dat 
dan zo goed mogelijk uit. We onthouden dan de 
vraag voor als het in de toekomst eventueel wel 
zou kunnen. 

In de aanloop naar een cliëntbespreking wordt 
de cliënt geinformeerd en bevraagd, zijn of haar 
wensen of vragen komen ook aan bod op de 
bespreking. Wanneer het voor een cliënt moge-
lijk is (een stukje van) de cliëntbespreking mee 
te volgen, dan kan dat. Voor cliënten die weten 
dat de bespreking doorgaat wordt door de aan-
dachtsbegeleider (of een ander teamlid) na de 
cliëntbespreking ook informatie over hoe het 
ging en wat er besproken werd teruggekoppeld 
naar de cliënt. 

We bekijken in de komende teamvergaderingen 
per leefgroep hoe we de inspraak van individuele 
cliënten en van de groep nog kunnen verho-
gen… Vb. voor welke thema’s is een groepsverga-
dering mogelijk? Hoe kunnen we hen helpen hun 
ideeën te verwoorden? Kan een ideeënbus in de 
leefgroep? 

Het was een boeiende vergadering en ook op 
verschillende teamvergaderingen werd met 
enthousiasme gereageerd om dit recht op par-
ticipatie en inspraak doorheen alle stappen van 
begeleiding meer aandacht te geven.

Lieve Verbeken
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Het gedachtegoed van Haim Omer – we schreven 
hier reeds uitvoerig over in een vorig nummer – 
krijgt meer en meer ingang in onze voorziening. 
We kiezen er binnen het MPI voor om het ge-
dachtegoed verder uit te diepen in een voortrek-
kersgroep  en vandaaruit alle medewerkers bij 
het denken te betrekken. Vanuit elk team van de 
minderjarigen en de volwassenen neemt een en-
thousiast teamlid deel aan de voortrekkersgroep. 
Daarnaast nemen ook alle psychopedagogen 
deel aan de voortrekkersgroep. Zij nemen ook 
het voorbereidend werk op zich. Samen gaan we 
dieper in op Omers’ zoektocht naar een nieuwe 

Andere tijden, anders begeleiden: nieuwe  autoriteit

vorm van gezag en verantwoordelijkheid. De 
voortrekkersgroep kwam reeds  een eerste keer 
samen om stil te staan bij de verschillende op-
voedingsstijlen: de traditionele, de anti-autoritai-
re en de nieuwe autoriteit.

In volgende bijeenkomsten wordt verder samen 
nagedacht over hoe we meer naar het model van 
nieuwe autoriteit kunnen werken, we gaan van 
start met een belangrijke pijler, nl. waakzame 
zorg. 

Lieve Verbeken

Kookworkshop

De kerstvakantie komt er weldra weer aan. Dit 
jaar voorzien wij in het Ateljee een driedaagse 
kookworkshop. Koken om vingers en duimen bij 
af te likken. En vooral: je leert het allemaal zelf 
maken zodat je je huisgenoten kan verrassen!  Zo 
zullen we pizza, verse soep, allerlei hapjes, een 
dessertje bereiden  en uiteraard mag een kerst-
stronk niet ontbreken. De workshop vangt aan 
21 december en eindigt 23 december. We begin-
nen steeds rond 9 uur te werken, omstreeks 16u 
beëindigen we de dag.  Lunchpakket dient niet 
voorzien te worden. Wie nog wil deelnemen kan 
zich nog snel inschrijven telefonisch via het num-
mer 014/86 83 10  of via mail ateljeehagelbos@
mpi-oosterlo.be. 

3-daagse workshop Feestelijk koken en bakken

Wanneer?
Maandag 21-12  - dinsdag 22-12 en 
woensdag 23-12 
Elke dag  van 9.00 – 16.00u

Voor wie?
Personen met een vermoeden van be-
perking die 16 jaar of ouder zijn en die 
gebruik maken van  RTH (Rechtstreeks 
Toegankelijke Hulp).
Maximaal 9 deelnemers

Waar?
Ateljee Hagelbos Hagelbos 15 Geel
(gelegen 500 m van MPI Oosterlo)

Kostprijs?
45 € alles inbegrepen – enkel voor het 
vervoer moet je zelf zorgen

Wil je inschrijven, of wens je meer infor-
matie , dit kan via 

Telefoon: 014 – 86 83 10

Email: ateljeehagelbos@mpi-oosterlo.be
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Welkom in de wondere wereld van Frozen

Tijdens de kerstvakantie staat alles in het teken 
van het Sprookjesverhaal Frozen met de prin-
sessen Anna en Elsa, prins Hans, de ruige man 
Kristoff en zijn trouwe rendier Sven. En niet te 
vergeten, de hilarische sneeuwman Olaf.
Anna en Kristof ondernemen een dappere en 
heldhaftige tocht door de ruige bergen om Elsa 
te vinden. De ijskrachten houden het konink-
rijk Arendelle gevangen in een eeuwige winter. 
Hoog in de bergen ontmoeten Anna en Kristoff 
mythische trollen en een hilarische sneeuwman 
die Olaf heet. Daarnaast moeten ze barre natuur-
krachten overwinnen om het koninkrijk te red-
den.

De speelpleinwerking is tijdens de kerstvakantie 
geopend tussen 9u – 17u op volgende dagen:

• Maandag 21 december, dinsdag 22 decem-
ber en woensdag 23 december.

• Maandag 28 december, dinsdag 29 decem-
ber en woensdag 30 december.

Uitstappen maken we op woensdag 23 decem-
ber en woensdag 30 december.

Meer informatie rond onze werking vind je op: 
http://www.mpi-oosterlo.be/speelplein%20deel-
nemers 

*Inclusieve speelweek voor kinderen tussen 6 en 12 jaar met (tot 21 jaar) en zonder beperking. Meer informatie volgt nog! 

 

…. JAARPLANNING SPEELPLEIN MPI OOSTERLO…. 
2016 

 

 

                   Herfstvakantie:      Kerstvakantie:          

Krokusvakantie: 8 tot 12 februari.                                        Kunstweek*: 4 tot 8 juli.           31 oktober tot 4 november.     26 – 30 december. 

Vrijdag 12 februari = uitstap. Paasvakantie: 4 tot 8 april.           Vrijdag 4 november = uitstap.     30 december = uitstap. 

 Vrijdag 8 april = uitstap.                                            

                                                               Zomervakantie:             

• 11 tot 15 juli. Vrijdag 15 juli = uitstap. 
• 18 tot 20 juli. Woensdag 20 juli = uitstap. 
• 25 tot 30 juli. Vrijdag 30 juli = uitstap. 
• 8 tot 12 augustus. Vrijdag 12 augustus = uitstap. 
• 15 tot 19 augustus. Vrijdag 19 augustus = uitstap. 
• 22 tot 26 augustus. Vrijdag 26 augustus = uitstap. 

 

    

 

Neem zeker ook eens een kijkje op onze face-
bookpagina Speelplein MPI Oosterlo. Hier vind je 
sfeerbeelden terug van de afgelopen vakanties.

Inschrijven kan via 
mail naar speelplein@MPI-Oosterlo.be of,
telefoneer naar 014/86.11.40 t.a.v. Kimberly Van 
Donink
Vergeet ook zeker niet te vermelden of je een 
hele of halve dag komt.
Regionaal busvervoer (mits betaling van meer-
prijs) en voor- en na opvang is mogelijk!

Ook tijdens andere schoolvakanties hebben wij 
een fijn activiteitenprogramma voor jullie samen-
gesteld. Kijk dus ook zeker onze jaarplanning 
even na!

Kimberly Van Doninck

http://www.mpi-oosterlo.be/speelplein deelnemers
http://www.mpi-oosterlo.be/speelplein deelnemers
mailto:speelplein@MPI-Oosterlo.be
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Op donderdagavond 3 december tekenden de 
voorzitters en de directeurs van 3 organisaties 
in onze regio de intentieverklaring tot samen-
werking. Naast MPI Oosterlo zijn de betrokken 
organisaties OpWeg in Herentals en De Schakel 
in Balen. 
OpWeg in Herentals stuurt dagelijks een 20-tal 
medewerkers uit naar zelfstandig wonende 
cliën ten om de cliënt aan huis te ondersteunen 
in dagelijkse bezigheden en te begeleiden. Zij 
doen aan Begeleid Wonen. De Schakel heeft 
een vergelijkbare werking met MPI Oosterlo, al-
leen kleinschaliger. Zij bieden een Tehuis voor 
Niet-Werkenden aan voor hun residentieel ver-
blijvende cliënten. Daarnaast houden ze een 
dagcentrum open voor volwassen cliënten die bij 
hun ouders wonen of zelfstandig wonen. Binnen 
dit driespan is MPI Oosterlo de enige organisatie 
die ook dienstverlening voor minderjarigen aan-
biedt. Ook Den Brand met vestigingen in Mol en 
Herentals betoonde reeds interesse voor ons lo-
kaal samenwerkingsverband. Mogelijks wordt het 
trio van organisaties op termijn een kwartet.
Niet zozeer schaalvergrotingsnormen opgelegd 
door de overheid dwingen kleine en middelgrote 
organisaties tot verdere samenwerking, maar het 
zijn vooral de financieringsmechanismen bij de 
persoonsvolgende financiering die ervoor zor-
gen dat er partnerschappen tussen organisaties 
beklonken worden. De persoonsvolgende finan-
ciering waarbij de overheidsmiddelen niet langer 
naar de organisatie gaan, maar rechtstreeks naar 
de cliënt, zorgen er immers voor dat de ‘overhead’  
bij elke organisatie zo beperkt mogelijk moet 
worden gehouden in de toekomst. Met overhead 
worden dan de indirecte kosten bedoelde die 

niet rechtstreeks met zorg- en dienstverlening 
te maken hebben, maar die straks wel de prijs 
van de zorg- en dienstverlening mee bepalen. 
Er wordt immers vanuit gegaan dat de cliënt 
prijsbewust zal kiezen waar hij of zij zijn zorg en 
diensten zal inkopen, en dat de  klant-cliënt altijd 
kiest voor die organisaties die het meeste waar, 
dus zorg, kunnen aanbieden voor de laagste prijs. 
En de eerste resultaten van het lokaal samenwer-
kingsverband zijn reeds behaald. Als we samen 
busjes aankopen, daalt de prijs van elk busje. 
Maar er is meer. Wat onze kernactiviteit betreft 
werken we momenteel aan een gezamenlijk 
onthaal. Onze onthaalmedewerkers leren elkaars 
werking grondig kennen om op die manier cliën-
ten gericht en correct te kunnen doorverwijzen 
en verder helpen. Ook wordt één cliënt alvast 
begeleid door twee organisaties. Op die manier 
kunnen we een meer gevarieerd ondersteunings-
aanbod doen en versterken we mekaars kennis
We delen ook met elkaar wat we hebben. Dit 
gaat van expertise delen tot heel concreet ruim-
tes delen. Mobiele medewerkers van OpWegeen 
kunnen een bureau gebruiken in het hoofdge-
bouw. Ook onze eigen mobiele begeleiders van 
de ambulante cluster kunnen een bureau gebrui-
ken op de adressen van De Schakel in Balen of 
van OpWeg in Herentals zodat de tussentijd tus-
sen 2 begeleidingsuren op verplaatsing, optimaal 
gebruikt kan worden als werktijd in een goede 
werkomgeving.
We zijn vlot gestart tot ieders voldoending en 
zullen de werking de volgende maanden verder 
uitwerken. 

Nicole Knops

Lokaal samenwerkingsverband
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Voorstelling “Geel Bijzonder bekeken” 

Sinds 24 juni zijn er 40 deelnemers vanuit MPI 
Oosterlo, OPZ, Huis De Post en Het Dagcentrum in 
de bib aan de slag gegaan als journalist. Zij maak-
ten reportages over thema’s die hen nauw aan 
het hart liggen of waar ze stevig onderzoek naar 
wilden doen. Een aantal thema’s: hoe kijken zij 
naar vluchtelingen? Hoe hoog is het CSI gehalte bij 
de politie van Geel? Hoe vind je een lief als je een 
beperking hebt? De groep kreeg hierbij creatieve 
begeleiding van Villa Basta met als hoofdredacteur 
Dirk Kennis van het Nieuwsblad van Geel. 
In samenwerking met CC De Werft konden wij 
op 8 december 2015 genieten van de slotshow 
gevolgd door een kleine receptie. Al de journalis-
ten werden op voorhand uitgenodigd voor een 
traktatie met een frietje. Dit vonden de cliënten 
enorm leuk! Zo konden zij hun ervaringen uitwis-
selen en het project mooi afronden. Zij werden 
eveneens bedankt voor al het harde werk van de 
voorbije maanden. 

Nadien mochten al de journalisten plaatsnemen 
op de “golden seats” om de show te volgen. De 
voorstelling was een mix tussen de Laatste Show 
en een nieuwsuitzending. Er werden live gasten 
uitgenodigd die commentaar mochten geven 
over de filmpjes o.a. Vera Celis, burgemeester 
van Geel. Dit alles werd door enkele deelnemers 
voorzien van een humoristische noot. 
Het was een eerlijke, pure show waar de mening 
van onze cliënten mooi op de voorgrond kwam.  
Zij konden vrijuit hun bedenkingen uiten en vra-
gen stellen rond de thema’s die hen nauw aan 
het hart liggen.  
Op het laatste mochten al onze “journalisten” het 
podium op en kregen zij als kers op de taart een 
staande ovatie van een overvolle zaal!! Een echt 
kippenvelmoment. De cliënten waren superfier 
op hun prestatie en hopen op een vervolg. 

Mieke Wilms
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BuitenMaten aan de slag

‘Emmer in de linkerhand, graan in de rechterhand, 
smijten en pakken, smijten en pakken’ en ‘niet te 
snel, jongens, niet te snel!’

René Verachtert van de bioboerderij Steenovens 
had de handen vol om het enthousiasme van een 
bont volkje in goede banen te leiden. Op een ak-
ker in Varent in Oosterlo, eigendom van de kerk-
fabriek van Oosterlo, werd op vrijdag 23 oktober 
2015 spelt ingezaaid. De zaaiers van dienst waren 
leerlingen van de dorpsschool, De Steltloper, 
leerlingen van het buitengewoon lager onderwijs 
en het bijzonder secundair onderwijs, cliënten 
van Ateljee Hagelbos en bewoners van Huis Per-
rekes. Samen vormden ze een heel gevarieerd 
publiek met één gemeenschappelijk plan: vol 
enthousiasme de grote akker inzaaien.
De activiteit werd gepland door BuitenMaten, 
waarover we u reeds uitvoerig informeerden in 
vorige edities. 
René Verachtert had voor 175 kg ongepelde spelt 
gezorgd. Die spelt zit nog beschermd in zijn om-
hulsel zodat hij ongevoelig is voor schimmels en 
virussen.  Zo krijgt hij de kans om rustig in zijn 
jasje te kiemen. De natuurwereld heeft enorme 
troeven om leerlingen met en zonder beperking 
te interesseren en te motiveren. Ook personen 
met dementie voelen de verbondenheid met het 
leven en beleven deugd aan het werken op het 
veld. Ieder kreeg een eigen emmertje gevuld met 
spelt die ze breeduit op het veld zaaiden. Ach-
teraf werden de lege emmertjes gevuld met pa-
tatjes die nog waren overgebleven van vorig jaar. 
Na geleverde arbeid werd iedereen getrakteerd 
op een hartverwarmende kom soep, klaarge-

stoomd in de keukens van Ateljee Hagelbos en 
Huis Perrekes. 
De verbondenheid met de natuur verbindt met-
een ook groepen mensen die soms heel verschil-
lend zijn. 
De activiteit staat trouwens niet op zich. Na 
verloop van tijd groeit er niet alleen spelt, maar 
ook onkruid op het veld. Dat onkruid moet met 
de hand verwijderd worden, een taak waar de 
talrijke vrijwilligers nu al naar uitkijken! In de 
klassen zal uitgebreid les worden gegeven over 
spelt, biovoeding en respect voor de natuur en 
de dieren. 
Met regelmaat worden nog steeds enkele var-
kens van bioboerderij De Steenovens gevoederd 
en verzorgd door bewoners van MPI Oosterlo en 
Huis Perrekes. Onze keuken serveert maandelijks 
een heerlijke biomaaltijd. Biovlees en groenten 
zijn duurder in de aankoop maar staan garant 
voor een uitgebalanceerde, gezonde voeding. 
Op termijn wordt bekeken of minder vlees con-
sumeren, maar als we vlees eten wel kiezen voor 
kwaliteitsvlees, geen nuloperatie zou kunnen zijn 
wat de kost betreft, maar wel een winst geeft op 
vlak van duurzaamheid en gezondheid. Het zou 
ook ons klimaat helpen.
Maar de plannen van BuitenMaten gaan verder. 
Op termijn wil het samenwerkingsverband ook 
biologische groenten teelten en de jaarmarkt in 
ere herstellen waar Oosterlodorp tot 1921 in de 
verre omgeving voor bekend was. 
We evolueren traag maar gestaag. Stilaan verove-
ren we een eigen, duurzaam plaatsje in de Oos-
terlose dorpgemeenschap.

An Bellemans
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Dag Van de Zorg

MPI Oosterlo neemt deel aan de Dag Van de Zorg 
op zondag 20 maart 2016. We gooien die dag 
onze deuren open en nemen onze bezoekers 
mee op weg. Het thema is immers ‘Zorg in bewe-
ging’. Dus betrekken we geïnteresseerden in het 
dagelijks reilen en zeilen van onze voorziening. 
We geven informatie over de belangrijke zorg-
kaders, laten bezoekers proeven van de thera-
pieën en activiteiten en laten hen kennismaken 
met onze jongeren en volwassenen. We houden 
workshops, gegeven door duo’s van cliënten en 
begeleiders. We hopen op deze manier de inclu-
siegedachte nog verder te verspreiden bij het 
ruime publiek. We zijn er van overtuigd dat dit 
een aangename kennismaking wordt met heel 
wat kansen om twee werelden, die toch nog van 
elkaar verwijderd zijn, dichter bij elkaar te bren-
gen. 
Noteer de datum alvast in je agenda. De concrete 
informatie bezorgen we begin 2016

Uit de gebruikersraad

2016 worden nieuwe verkiezingen georgani-
seerd. We kiezen voorzitters voor de ouderraden 
en voor de gebruikersraad. Alle ouders zullen 
hiervoor een brief bezorgd krijgen waarop even-
tuele kandidaatstellingen kunnen worden inge-
vuld.
We hopen op een talrijke opkomst. Overleg is 
voor ons van groot belang. Het is één van de pei-
lers om voeling te blijven houden met wat gezin-
nen anno 2016 en volgende nodig hebben. Voor 
ons dus een belangrijke maatstaf om te beoorde-
len of we met onze zorg de goede weg volgen.
Tegelijkertijd is het ook een gelegenheid om met 
ouders te delen wat de evoluties die de overheid 
met perspectiefplan 2020 op gang trok aan ef-
fecten meebrengt. Het is goed om samen te kun-
nen nadenken hoe we kwaliteit van zorg kunnen 
blijven bieden en terzelfdertijd toch een grotere 
groep van zorgvragers kunnen bedienen, wat nu 
eenmaal van ons wordt vereist. Een maatschap-
pelijke opdracht trouwens die we niet zomaar 
naast ons kunnen neerleggen.
Dus alvast warm aanbevolen: met een lidmaat-
schap in een van onze ouderraden timmeren we 
samen aan de toekomst!
Ook  voorjaar 2016 sturen we een bevraging 
rond. De leden van de gebruikersraad stelden 
voor om deze bevraging te laten aansluiten bij 

het thema van de veranderingen die de evoluties 
van de laatste jaren met zich meebrachten. Bent 
u voldoende geïnformeerd over de wijzigingen, 
vindt u uw weg als u vragen heeft hieromtrent, 
is de factuur nog voldoende duidelijk en contro-
leerbaar? 
Houdt uw postbus in de gaten, het wordt een 
druk voorjaar!
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Drieluik inclusie

We willen leven in een wereld waarin we gelijk-
waardig zijn. Gelijkwaardig wil niet zeggen gelijk, 
maar net verschillend van elkaar maar met de-
zelfde rechten, dezelfde kansen en mogelijkhe-
den om het leven uit te bouwen dat we willen.
Nogal evident? Helaas niet zo als je een handicap 
hebt, een andere huidskleur, een andere geloofs-
overtuiging,… 
‘Samen streven we ernaar dat mensen met een 
handicap de eigen plaats verwerven in de maat-
schappij die hen toekomt en die zij zich wensen.’ 
Dit stond in onze speerpunten van 2010 en staat 
nog steeds in de nieuwe speerpunten tot 2020. 
We hebben een stukje weg afgelegd maar zijn 
nog lang niet waar we moeten geraken.
In de vormingsreeks ‘HapjeKopje’ bespraken we 
dit thema en gingen met onze eigen omgeving 
aan de slag. Zijn we zelf goed bezig en slagen we 
er in onze cliënten op een gelijkwaardige manier 
te begeleiden, gericht op een bestemming die zij 
zich wensen? 
In een eerste samenkomst werden we onderge-
dompeld in een ‘inclusie workshop’. Cliënten en 
begeleiders introduceerden ons in de gespreks-
methode die ze leerden kennen in Brussel bij 
‘Iedereen de max’. Een initiatief van vzw De Lork 
waarbij duo’s worden opgeleid om in de ruime 
maatschappij groepen te vertellen over het heb-

ben van een handicap, wat dit betekent en hoe je 
als medeburger hiermee kan omgaan. 
Het werd een aangename ervaring en zette aan 
tot heel wat creativiteit en enthousiasme.
Een tweede samenkomst was bedoeld om zelf na 
te denken wat we in onze eigen organisatie kon-
den aanpakken en veranderen om meer inclusie 
te realiseren.
Nodigen we onze cliënten van begeleid werken 
uit als we een personeelsactiviteit organiseren? 
Komen de leerlingen van onze buitengewone 
lagere school in contact met de leerlingen van de 
dorpsschool? Het zijn twee voorbeelden van de 
initiatieven die we willen uitwerken. Kleine stap-
jes maar op weg naar een inclusieve samenleving 
waar mensen met een handicap de ondersteu-
ning krijgen die ze nodig hebben om gelijk aan 
de start te komen. 
Tijdens de derde samenkomst, in het voorjaar 
2016, evalueren we of we onze twee voornemens 
voldoende gerealiseerd hebben. Deze samen-
komst nodigen we Lieve De Kempeneer uit. Di-
recteur van vzw De Lork en actief in heel wat pro-
jecten die inclusie hoog in het vaandel zetten. Zij 
zal ons ook vertellen hoe een grootstad, Brussel, 
met het onderwerp omgaat. Wat de kansen zijn, 
welke hinderpalen om de hoek loeren. Aan ons 
om de troeven van platteland en provinciestadjes 
te herontdekken!

An Bellemans
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Internationale dagen

De stuurgroep Internationaal van Mediander vzw, 
het netwerk waar MPI Oosterlo deel van uitmaakt 
samen met onze scholen, organiseerde een inter-
nationale tweedaagse op 8 en 9 oktober 2015.
Naast directies en medewerkers van de eigen 
organisaties van het netwerk, namen medewer-
kers en directies deel uit Frankrijk, Luxemburg en 
Bulgarije. 
Het werden leerzame en boeiende dagen. 
Op 8 oktober sprak Albert Ciccone over ‘geweld 
in de zorg’. Albert Ciccone, Parijs professor,  is psy-
choanalyticus en werkzaam als psychotherapeut. 
Meestal spreken we over geweld dat uitgaat van 
een cliënt die zich in een crisis bevindt. Deze 
lezing vertrok vanuit een totaal ander gezichts-
punt: hoeveel geweld gaat uit van onze zorg? 
Doen wij cliënten geweld aan als wij hun niet be-
grijpen, geen tijd hebben om te luisteren, als we 
foute beslissingen nemen? Wat is de invloed van 
bepaalde mens- en maatschappij opvattingen en 
welke rol spelen organisatiekenmerken? Is dit on-
vermijdelijk of kunnen we hieraan ontsnappen?
Ciccone sprak over het belang van reflectietijd. 
Nadenken over de visies en de kaders die sturend 
zijn in onze organisaties, over de tijd die thera-
peuten en begeleiders hebben om samen na te 
denken over hun handelen. Nadenken ook over 
de tijd die beschikbaar is om te luisteren naar 
cliënten, om hen de tijd te geven die ze nodig 
hebben om te ontwikkelen, om te groeien.
In het namiddaggedeelte bleek dat medewerkers 
zich ten zeerste bewust zijn van de slappe koord 
waarop ze soms bewegen. Begrijpen, aanwezig 

zijn en aandacht geven: zo voor de hand liggend, 
maar zo snel op de achtergrond als de dagelijkse 
drukte toeslaat. 
Gedrag wordt snel fout begrepen, wat een sig-
naal is van angst en onzekerheid komt soms over 
als uitdagend en conflictzoekend gedrag. Het 
vraagt voortdurend alert zijn om hier bewust en 
rustig mee om te gaan. Daarom ook pleit Ciccone 
voor heel veel intervisie en gesprekken waarbij 
medewerkers ook bij mekaar te raden kunnen 
gaan. 

De tweede dag was een dag voor vernieuwende 
projecten. Deze keer was de hartverwarmende 
kant van de zorg aan de beurt. We vertelden me-
kaar over initiatieven allerlei, maar allemaal had-
den ze één gezamenlijk kenmerk: een rotsvast 
geloof in de mogelijkheden van onze cliënten 
om een betere wereld te creëren. De verfrissende 
inbreng van personen met een handicap, talent 
voor eerlijkheid en openheid, anders omgaan 
met tijd, hoe ze andere prioriteiten leggen in het 
leven: dit alles is een aanzienlijke meerwaarde 
voor hoe we met z’n allen kunnen samenleven.  
We luisterden naar een project dat de catering 
verzorgde van het plaatselijke cultuurcentrum, 
we vernamen alles over buurtvervlechting in het 
Brusselse, vernieuwende ouderenzorg, persoon-
lijke assistentie trajecten, enz.
De buitenlanders waren onder de indruk van de 
ondernemersgeest van onze organisaties en na-
men heel wat inspirerende indrukken mee naar 
huis.
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Vanuit het lidmaatschap van Mediander vzw 
delen we de wens om onze missie ook internatio-
naal te vertalen. Dit betekent dat we kwaliteit van 
leven voor personen met een handicap wensen 
te ondersteunen elders in de wereld waar zorg 
onder druk staat. We kiezen voor Bulgarije. We 
geloven in de wijze van ondersteunen die gericht 
is op het sterker maken van de plaatselijke situ-
atie. 
Vanuit een welvaarsituatie die we in Vlaanderen 
kennen, willen we expertise en kennis uitdragen 
naar Vidin, één van de minst welvarende streken 
in Bulgarije. Anderzijds is het onze overtuiging 
dat de expertise en de strijd die in Vidin aanwezig 
is, en die vooral door een groep ouders wordt 
gevoerd,  op hun beurt kunnen bijdragen tot een 
leerproces in MPI Oosterlo en tot reflectie zullen 
aanzetten. 
Het programma dat we ontwikkelen omsluit drie 
invalshoeken.
1 Bulgaarse studenten van de universiteit van 

Plovdiv begeleiden.
Jaarlijks komen enkele studenten pedagogie van 
de universiteit van Plovdiv in MPI Oosterlo op 
stage. Op deze manier willen we meewerken aan 
de professionalisering van jonge werkkrachten 
in Bulgarije zodat de ondersteuning aan mensen 
met een beperking van binnenuit vorm kan krij-

gen en jonge mensen in Bulgarije een loopbaan 
in de zorg ontwikkelen. Op lange termijn krijgt de 
zorg zo een eigen vertaling volledig afgestemd 
op de plaatselijke historiek en noden. 
2 Samenwerking met de NGO van Vidin: project 

rond kennisdeling en uitwisseling van exper-
tise

Het doel van deze samenwerking is het sterker 
maken van de begeleidende staf van groeps-
huizen en dagcentrum en begeleidingsdienst 
van kinderen in Vidin. De werking is gericht op 
families ondersteunen en expertise inzake onder-
steuningscirkels delen. Anderzijds heeft de NGO 
heel wat deskundigheid ontwikkeld op vlak van 
zelfregie en ondersteuningscirkels.
-Self decision making en circle of support: De 
NGO in Vidin is reeds enkele Jaren betrokken in 
Europees project rond decision making, guardi-
anship, circles of support. We willen hun kennis 
delen met teams in MPI Oosterlo. 
Voorjaar 2016 volgt een uitwisseling in België 
vanuit Vidin: Joana, maatschappelijk werker en 
Verbinka, cliënt betrokken in het proces van self 
decision making komen 14 dagen naar MPI Oos-
terlo. Enerzijds is het de bedoeling om naar hun 
verhaal en hun ervaringen op vlak van zelfregie 
te luisteren, anderzijds wordt de kans geboden 
om ervaringen op te doen in MPI Oosterlo. We 

Bulgaarse projecten
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realiseren op deze manier trouwens een grote 
droom voor Verbinka die al enkele jaren dolgraag 
naar België wil komen.  Tegelijkertijd wordt een 
tegenbezoek van onze medewerkers naar Vidin 
verder geconcretiseerd.  
-SEO, crisisontwikkelingsmodel, agressie en NVR, 
seksualiteit: Medewerkers van MPI Oosterlo delen 
hun kennis met het begeleidingsteam in Vidin. 
Teksten worden voorbereid en uitgewisseld. Het 
kennisnetwerk in Bulgarije wordt aangevuld.  
Een eerste contact vond reeds plaats in juli 2015 
in Vidin. Ondertussen startte ook het buitenge-
woon lager onderwijs een samenwerkingsproject 
met een school voor buitengewoon onderwijs in 
Vidin.
3 Samenwerking met de gemeente Kula: pro-

jecten in groepshuizen en revalidatiecentrum 
door middel van uitwisselingsprojecten met 
basismedewerkers. 

Langs deze samenwerking hopen we de verdere 
evolutie inzake afbouw van de vroegere ‘totaal-
instituten’ naar kleinschalige wooneenheden en 
diensten inhoudelijk te ondersteunen. Belangrijk-
ste peilers hier zijn: kennis binnenbrengen inzake 
doelgroepen en profielen, praktijk inbrengen van 
het ontwikkelen van ondersteuningsplannen op 
basis van kennis van handicap, opmaken van ac-
tiviteitenprogramma’s die ontwikkelingsgericht 
zijn en vertrekken vanuit de individuele noden.  
We brachten een eerste bezoek aan Kula met 
als doel het gemeentebestuur te motiveren en 
samenwerkingsbereidheid te krijgen. Een tegen-
bezoek wordt voorgesteld. Er is een grote bereid-
heid om samen te werken en een besef dat dit 
zal nodig zijn is aanwezig. Het bestuur geeft aan 
dat de motivatie groot is maar de middelen erg 

beperkt. Een hospitaal is gesloten in Kula omwille 
van gebrek aan middelen. De grote voorziening 
in Kula, die in het reorganisatieproces zit vanuit 
de overheid, is grotendeels gesloten. Helaas zit-
ten nog enkele kinderen met een meervoudige 
handicap op een oplossing te wachten. Dit ‘zou’ 
een oplossing krijgen in Sofia maar is op dit 
ogenblik nog  steeds een erg schrijnende situatie. 
Een nieuw groepshuis is in gebruik (21 cliënten 
tussen 8 en 38 jaar). Het team verzorgenden zijn 
mensen zonder opleiding. Dit merk je ook bij een 
bezoek. Lege muren, kamers zonder persoon-
lijke spulletjes, een TV die de ganse dag speelt 
en wiegende cliënten voor de TV. Ondanks een 
mooi geëquipeerde keuken wordt het eten, van 
mindere kwaliteit, geleverd zodat de cliënten ook 
niet kunnen ingeschakeld worden bij het klaar-
maken van de maaltijden. Uit het bezoek blijkt 
een dringende nood aan gerichte, ontwikkelings-
gerichte activiteiten en kennis van handicap en 
handicapprofielen. 
Het revalidatiecentrum (36 cliënten) is beter 
voorzien maar ook hier is de nood aan kennisde-
ling en ontwikkelingsgerichte activiteiten op 
de verschillende domeinen voelbaar. De ver-
blijfsgroep die in dit gebouw is gesitueerd heeft 
minder mogelijkheden en een sterk verouderde 
infrastructuur.  Tenslotte is er nog het groepshuis 
voor 5 jongens. Hier is de meeste vooruitgang 
merkbaar en de meesten worden  ingeschakeld 
bij huishoudelijke activiteiten.
2016 krijgen de projecten een meer concrete in-
vulling. Er zal ook een Europees project worden 
uitgeschreven in de hoop dat we ook langs die 
weg financieel gesteund zouden kunnen worden. 

An Bellemans
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Kalender schooljaar 2015-2016

Kerstvakantie
van maandag 21 december 2015
tot en met zondag 3 januari 2016

Kerstvakantie
van maandag 21 december 2015
tot en met zondag 3 januari 2016

Betaalde feestdag Kerstmis
vrijdag 25 december 2015
Betaalde feestdag Nieuwjaar
vrijdag 1 januari 2016

Leefgroepen dagopvang gesloten 
van maandag 28 december 2015 
tot en met donderdag 31 december 
2015

Schoolbussen rijden voor BKLO-
leerlingen

Evaluatiedag
woensdag 6 januari 2016

Visiedag vzw Oosterbos
dinsdag 12 januari 2016

Visiedag vzw Oosterbos
dinsdag 12 januari 2016

Schoolbussen rijden voor BKLO-
leerlingen

Evaluatiedag
woensdag 13 januari 2016

Krokusvakantie
van maandag 8 februari 2016
tot en met zondag 14 februari 2016

Krokusvakantie
van maandag 8 februari 2016
tot en met zondag 14 februari 2016

Schoolbussen rijden voor BKLO-
leerlingen

Pedagogische studiedag
maandag 29 februari 2016

Paasvakantie
van maandag 28 maart 2016
tot en met zondag 10 april 2016

Paasvakantie
van maandag 28 maart 2016
tot en met zondag 10 april 2016

Betaalde feestdag paasmaandag
maandag 28 maart 2016

O.H. Hemelvaart
van donderdag 5 mei 2016
tot en met vrijdag 6 mei 2016

O.H. Hemelvaart
van donderdag 5 mei 2016
tot en met vrijdag 6 mei 2016

Betaalde feestdag O.H. 
Hemelvaart
donderdag 5 mei 2016
Vervangende betaalde feestdag 
van
1 mei 2016 Dag van de Arbeid
vrijdag 6 mei 2016

Betaalde feestdag 
pinkstermaandag
maandag 16 mei 2016

Betaalde feestdag 
pinkstermaandag
maandag 16 mei 2016

Betaalde feestdag 
pinkstermaandag
maandag 16 mei 2016

Pedagogische studiedag
woensdag 25 mei 2016

Schoolbussen rijden voor BuSO-
leerlingen

Schoolbussen rijden voor BKLO-
leerlingen

Evaluatiedag
vrijdag 27 mei 2016

Facultatieve verlofdag
maandag 6 juni 2016

Facultatieve verlofdag
maandag 6 juni 2016

Schooljaar eindigt op
donderdag 30 juni 2016

Schooljaar eindigt op
donderdag 30 juni 2016
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Al bezig te bestaan, maar nu

hier te beginnen aan voortaan,

aan een hierna dat mag behoed,

de dagen met vier handen op

te tillen, te zeggen ja, te zeggen

dat we ja, te zeggen dat we willen. 

J. Van Leeuwen


Kerstmis is een verhaal over geboorte en hoop.

En net als bij elke geboorte gaat hier een periode aan vooraf  
waarin dromen en plannen hun weg banen.

Ook MPI Oosterlo heeft een geboorte aan te kondigen. 
Vrucht van een mooie droom en plannen  

die stilaan meer en meer vaste vorm krijgen. 

Huis Helena wordt op 1 februari 2016 een thuis  
voor 40 jongeren en volwassenen met een verstandelijke handicap, 

voor wie het in het leven niet heeft meegezeten.
Een nieuw jaar, een nieuw verhaal, hoopvol kijken naar de toekomst,  

met de voeten geworteld in ons bestaan.

Een vredig 2016


  Geboortelijst Huis Helena op www.huishelena.be    

Eindhoutseweg 25, 2440 Geel 

MPI  Oosterlo vzw


