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Voorwoord

Lieve lezers,

Overal zien we kerstbomen, lichtjes en prachtige versiering. Kerstmis 
en Nieuwjaar kondigen zich aan. In deze Family News blikken we terug 
op de afgelopen zes maanden en kijken we vooruit naar een nieuw jaar 
vol nieuwe uitdagingen.

Het is alom geweten. Het zorglandschap zit volop in beweging en heel 
wat veranderingen komen op ons af. De persoonsvolgende financiering 
doet zijn intrede. Iedereen zit nog met vele vragen. Ook wij kunnen nog 
niet op alles een antwoord geven. In de overgangsperiode die voorzien 
is tot 2020 zullen wij steeds in dialoog blijven met alle betrokkenen om 
samen de gepaste oplossing te zoeken. Dienstverlening op maat van 
de cliënt blijft uiteraard ons uitgangspunt.

Ondertussen blijven we ook bouwen aan de toekomst. Huis Helena is nog maar net een klein jaar 
open en het volgende project dient zich al weer aan: pilootproject zorg in het centrum van Geel. 
Hierbij staat aangepaste zorg en infrastructuur voor onze ouder wordende cliënten centraal en dit in 
een inclusief project. 

Ook in 2017 hebben we weer een goed gevulde agenda. We houden je graag via de Family News 
op de hoogte van het reilen en zeilen binnen MPI Oosterlo. Heb je interesse in een blik achter de 
schermen? Noteer dan alvast zondag 19 maart in je agenda. Op Dag van de Zorg zorgen we voor 
een warme ontvangst en een boeiend programma.

Geniet in deze periode van het gezellig samenzijn met vrienden en familie. We wensen iedereen 
dan ook een zalige kerst en een vreugdevol nieuwjaar.

Nicole Knops
Algemeen Directeur
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INHOUD

Laten we een instrument zijn van vrede:

Laten we liefde brengen waar haat is
Laten we vergeving brengen waar schuld is

Laten we eenheid brengen waar tweedracht is
Laten we waarheid brengen waar dwaling is

Laten we geloof brengen waar twijfel is

Laten we hoop brengen waar wanhoop is
Laten we licht brengen waar duisternis is

Laten we vreugde brengen waar verdriet is

Laten we niet zoeken getroost te worden,
 maar te troosten

niet begrepen te worden maar te begrijpen
Niet bemind te worden maar te beminnen

Want door te geven ontvangen we
door onszelf te verliezen vinden we

door te vergeven wordt ons vergeven.

Bron: Franciscus van Assisi
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Pilootproject Zorg

Na 4 jaar kunnen we eindelijk het heugelijke nieuws melden. De bouwvergunning voor het 
pilootproject zorg in samenwerking met vzw Astor werd afgeleverd door het stadsbestuur van Geel. 
De laatste maanden kwam dit project veelvuldig in de verschillende media. Het blijft een gevoelig 
dossier, maar we hopen toch in 2017 van start te kunnen gaan. MPI Oosterlo kan alvast rekenen op 
bijna 2,5 miljoen euro subsidie van VIPA, het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden 
Aangelegenheden. Graag lichten we het volledige project al even toe.

Het zorgproject werd geselecteerd door 
Vlaams minister Jo Vandeurzen en de Vlaamse  
bouwmeesters als één van de vijf pilootprojecten 
die zorg opnieuw een vanzelfsprekende plaats 
moeten geven in de stedelijke ruimte. Op nog 
geen 400 meter van het stadscentrum van 
Geel zal een innovatieve woonomgeving voor 
ouderen gebouwd worden. De bewoners krijgen 
de garantie dat ze los van hun zorgbehoefte, nu 
en in de toekomst, kunnen blijven wonen in hun 
eigen woongelegenheid, volgens eigen ritme en 
gewoonten. Het is een vraaggestuurd project, 
waarbij de bewoner zijn leven zelf in handen 
heeft. De bewoner bepaalt zelf wat hij wil en wat 
hij nodig heeft. Zo kan hij een beroep doen op 
zijn netwerk van familie en vrienden, poetshulp 
inschakelen, zorgondersteuning vragen, ….  

Belangrijk is dat er gestreefd wordt naar 
betaalbare woongelegenheden. Verschillende 
vormen van zorg worden geïntegreerd. 
Er komen woningen met een WZC-label 
(woonzorgcentrum), assistentiewoningen, 
een dagverzorgingscentrum, een lokaal 
dienstencentrum, een kinderdagverblijf. Met de 
invoering van de Persoonsvolgende Financiering 
opent dit ook heel wat mogelijkheden voor 
aangepaste ondersteuning voor mensen met 
een beperking. Daarnaast zullen wij op deze site 
ook een gebouw van MPI Oosterlo neerzetten 
voor 30 ouder wordende cliënten. Een mooi 
voorbeeld van inclusie.

Kortom, weer een mooi project dat aansluit bij de actuele noden van onze senioren. Wij houden jullie 
uiteraard op de hoogte van het verdere verloop.

Innovatief en inclusief
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Afscheid

Dit jaar namen we niet enkel afscheid van Walter Van Herck, Frieda Van Dijck en Willy Bouwen 
van Huis 20, maar ook van Bart Verstrepen van Huis 32.

Geheel onverwachts ging je van ons heen 
zonder dat we afscheid konden nemen. Het 
is nog steeds moeilijk te vatten dat je er niet 
meer bent. Dat we je stem niet meer horen, 
je zo herkenbare lach. Geen plagerijen meer, 
geen knuffels… Maar gelukkig wel een heleboel 
mooie herinneringen en die zijn voor eeuwig. 
Die vergeten we nooit.
Je kon zo genieten van simpele dingen. Een ritje 
met de lijnbus. Een koffietje drinken op de markt 
in Geel, waar je dan achteraf nog dagen van kon 
nagenieten en over kon vertellen. Ook muziek 
stond centraal in je leven en dan vooral Marc 
Dex, jouw grote favoriet.

Natuurlijk waren er ook moeilijkere momenten 
in je leven. De momenten dat je erg ziek werd 
en je naar het ziekenhuis moest. Maar ook daar 
maakte je het beste van en die doorstond je 
kranig. Wat het voor jou makkelijker maakte, 
waren de, om het met jou woorden te zeggen,  
“schoon verpleegstertjes“ die voor je zorgden en 
je in de watten legden.
We missen je Bart en dan vooral je beste vriend 
Peter Pauwels. Maar we zijn heel dankbaar dat 
we je mochten leren kennen. Dankbaar voor de 
tijd samen.
Je was een oprecht, warm persoon of om het in 
de woorden van Hans Andreus te zeggen:

Je bent zo mooi 
anders dan ik

natuurlijk niet meer of minder 
maar zo mooi anders.

Ik zou je nooit
anders dan anders willen.

Bart, we zullen je nooit vergeten.
Tot ziens, ooit zien we elkander weer.

Bewoners en begeleiding Huis 32

Lieve Bart,

Rechtstreeks inbellen via 014 86 11 45

Om onze telefonische dienstverlening verder te 
optimaliseren, zal er vanaf februari 2017 een extra 
nummer gebruikt worden namelijk 014 86 11 45. 
Met dit nummer kan je rechtstreeks een leefgroep 
of contactpersoon bellen via het rechtstreekse 
toestelnummer. Alle cliënten zullen een  

gepersonaliseerd kaartje krijgen waarop 
duidelijk vermeld staat op welk toestelnummer 
ze bereikbaar zijn. Is de situatie in het weekend 
anders dan in de week? Dan zal dit ook duidelijk 
vermeld staan. 
Meer informatie volgt nog. 
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Krokusvakantie
28 februari - 3 maart

Paasvakantie
11 april - 14 april

Kunstweek*
3 juli - 7 juli

Zomervakantie
11 juli - 14 juli
17 juli - 20 juli
25 juli - 28 juli

Zomervakantie
8 aug. - 11 aug.

16 aug. - 18 aug.
22 aug. - 25 aug. Herfstvakantie

31 okt. - 3 nov.
Behalve op 1 nov.

.... Jaarplanning Speelplein MPI Oosterlo 2017 ...

Speelplein

* Kunstweek = een inclusieve speelweek voor kinderen van 6 tot 12 jaar zonder beperking en van 6 tot 21 
jaar met beperking.

De herfstvakantie was weer een topper!
Van woensdag 2 november tot en met vrijdag 4 
november stond alles in het teken van Mario Kart 
tijdens Speelfijn, onze speelpleinwerking.

Zowel interne als externe kinderen en jongeren 
konden naar hartenlust komen knutselen, koken, 
sporten, spelletjes spelen en ook deelnemen aan 
de enige echte MPI-Mariokartrace. Maar natuurlijk 
géén race zonder Karts. Deze hadden de kinderen 
vooraf helemaal zelf gemaakt. Prachtig hè?! De 
herfstvakantie hebben we afgesloten met wilde 
waterbanen en leuke glijbanen in Sunparks Mol. 

Klinkt dat allemaal leuk en fijn? In de kerstvakantie 
nemen we even rust, maar tijdens de krokusvakantie 
staan we weer klaar. Van 28 februari tot en met 3 
maart voorzien we tal van leuke activiteiten.

Wil je meer informatie om deel te nemen aan het speelplein? 
Neem contact op met Sarah Van de Heyning:
sarah.vandeheyning@mpi-oosterlo.be of 014 86 11 40. 

Hopelijke tot snel! 

Knotsgekke speelgroeten, 
van alle animatoren en medewerkers van het speelplein!
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Persoonsvolgende financiering (PVF)

In vorige publicaties gaven we reeds toelichting 
bij het nieuwe financieringssysteem voor 
meerderjarige personen met een beperking  in 
twee trappen: het basisondersteuningsbudget 
en de persoonsvolgende budgetten. 

In dit artikel staan we stil bij de situatie op 
dit ogenblik voor de huidige gebruikers 
van de niet-rechtstreeks toegankelijke 
ondersteuningsvormen voor volwassenen. 
Stilaan raken we vertrouwd met het begrip 
transitie. Transitie betekent ‘overgang’. Het 
begrip staat voor  het proces dat doorlopen wordt  
om ervoor te zorgen dat huidige gebruikers een 
persoonlijk budget toegewezen krijgen, zonder 
dat ze hier stappen moeten voor ondernemen. 
Dit budget moet garanderen dat gebruikers 
dezelfde ondersteuning kunnen krijgen als 
voorheen. Het VAPH, Vlaams Agentschap voor 
Personen met een Handicap, was hierover 
duidelijk.

Helaas verloopt de weg naar de omschakeling 
moeizamer dan de overheid het zich had 
voorgesteld. Gevolg: een aantal data werden 
uitgesteld zodat de gebruikers tot op dit ogenblik 
nog geen budgettoewijzing kregen. Enkel een 
schrijven van het VAPH dat dit in januari 2017 
zal gebeuren. 

De voorzieningen hebben, zoals opgelegd 
door het VAPH, een inschaling gemaakt van 
het voorbije gebruik en de zorgzwaarte van 
alle cliënten in de modules voor volwassenen: 
zowel verblijf als dagondersteuning, als 
mobiele ondersteuning aan huis. Het totale 
werkingsbudget van elke voorziening of 
zorgaanbieder in 2016 blijft behouden, maar 
wordt verdeeld in kleinere budgetten gebonden 
aan elke huidige gebruiker. De optelsom van al 
deze persoonsgebonden budgetten is dus gelijk 
aan het huidige budget van de voorziening. 
Hierdoor kan de voorziening de huidige 
zorg verder zetten en garanderen, zoals ook 
gevraagd door de overheid.
Dit betekent dat de voorziening de budgetten 
van de huidige gebruikers volledig moet kunnen 
aanwenden, wil ze de huidige ondersteuning 
kunnen blijven geven aan de huidige gebruikers. 
Daarom zal het VAPH  de budgetten voor 
bestaande gebruikers op 01/01/2017 in 

vouchers  inzetten bij de voorziening waar 
de gebruiker geregistreerd staat, en niet in 
cash ter beschikking stellen. Dit laat toe om 
schommelingen in ondersteuningsnoden 
over het geheel van de werking te kunnen 
ondervangen. Heel wat ouders stellen zich 
immers vragen hoe ze een oplossing kunnen 
krijgen als ze een vraag hebben naar meer 
ondersteuning.

Het VAPH antwoordt als volgt op onderstaande 
vraag (info website VAPH):
Het Persoonsvolgend Budget van mensen die 
vandaag gebruikmaken van ondersteuning in 
een voorziening wordt ingeschat op basis van 
deze huidige ondersteuning. Sommigen maken 
nu gebruik van vijf dagen ondersteuning en 
combineren dat met een weekend thuis. Zij 
stellen zich de vraag welke garantie op opvang 
zij hebben, als de opvang thuis eens een 
weekend niet lukt.

Er wordt hoe dan ook voor gezorgd dat mensen 
de ondersteuning die ze vandaag hebben, 
kunnen voortzetten, via een Persoonsvolgend 
Budget of via de Rechtstreeks Toegankelijke 
Hulp. In de toekomst kan echter blijken dat 
iemand meer ondersteuning nodig heeft. Dan 
zijn er verschillende opties.

1. Voor situaties waarin er onverwacht, tijdelijk 
en in beperkte mate extra ondersteuning 
nodig is, is het uitgangspunt om - eigenlijk 
net als vandaag - de onderlinge solidariteit 
te laten spelen. Denk aan een situatie waarin 
bijvoorbeeld de zorgende ouder van iemand 
die in het weekend thuis verblijft plots tijdelijk 
wordt opgenomen in het ziekenhuis. Vandaag 
zal een voorziening daar in bepaalde 
gevallen soepel mee omgaan en die opvang 
voorzien. Ook in het nieuwe systeem moet in 
dergelijke situaties solidariteit kunnen spelen. 
Het VAPH bekijkt momenteel samen met 
de vertegenwoordigers van de gebruikers 
en van de voorzieningen hoe dit het best 
praktisch in zijn werk zal gaan. Verschillende 
pistes worden onderzocht.

2. Blijkt dat iemand op een bepaald moment 
structureel meer ondersteuning nodig heeft, 
dan kan de nieuwe aanvraagprocedure 
worden gestart voor een herziening van 
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De Warmste Week

Het warmste café van het Sint-Maria-Instituut Geel.
De leerlingen van het 5de en 6de jaar Jeugd- en 
Gehandicaptenzorg van het Sint-Maria-Instituut Geel  
organiseerden het Warmste JGZ Café ten voordele 
van MPI Oosterlo. Het werd een warm en inclusief 
project. Tien cliënten van ons activiteitencentrum 
Ateljee staken de handen uit de mouwen om mee 
drank, cake en snoep te verkopen. Ook producten die 
in het Ateljee gemaakt worden, werden verkocht. Er 
hing een warme, gezellige sfeer.

het Persoonsvolgend Budget. In functie van 
de uitkomst van de aanvraag kan dan een 
aangepast budget worden toegewezen, 
dat zal worden toegekend in functie van de 
dringendheid.

3. Valt het netwerk plots weg en is er acute nood 
aan ondersteuning, dan komt men in een 
noodsituatie. Denk bijvoorbeeld aan het plots 
overlijden van de zorgende ouder. Dan wordt 
in het nieuwe systeem sinds 1 april dit jaar 
een Persoonsvolgend Budget gegarandeerd. 
Dat kan rechtstreeks bij het VAPH worden 
aangevraagd. In een eerste fase voor 22 
weken, en als in die tijd geen oplossing 
gevonden is, wordt dit automatisch verlengd.

Verder onderzoekt het VAPH momenteel in welke 
mate middelen kunnen gereserveerd worden om 
‘respijtzorg’ mogelijk te maken. Personen die 
geen volledig ondersteuningsaanbod genieten, 
denk aan personen die enkel dagondersteuning 
tijdens de week gebruiken, zouden dan enkele 
weekends per jaar toch opvang kunnen krijgen, 
naast hun dagondersteuning. Net zoals in het 
‘oude systeem’ gebruikgemaakt kon worden van 
kortverblijf, dus.

PVF betekent een serieuze verandering. Alles 
wordt voorbereid via grondig overleg met alle 

betrokkenen. Tegelijkertijd weten we dat niet alles 
precies voorspelbaar is. Het VAPH zal daarom 
de nieuwe procedures regelmatig evalueren, 
of die voldoende soepel en vlot verlopen, om 
vervolgens bij te sturen waar nodig.
Tot zover de informatie van de website.

In maart 2017 zullen we een nieuwe 
begeleidingsovereenkomst afsluiten met al 
onze gebruikers. Er werd ook beslist nog geen 
woon- en leefkosten te berekenen, maar het 
gekende systeem van de eigen bijdrage voorlopig 
te behouden. We bespreken de verschillende 
stappen ook in de gebruikersraad. Begin 2017 
informeren we u zodra we over bijkomende 
gegevens beschikken.

Wij zijn ervan overtuigd dat we met deze 
werkwijze en nog te verwachten aanpassingen 
van het VAPH, aan de huidige gebruikers 
inderdaad de nodige ondersteuning zullen 
kunnen blijven geven, zodat  er voor hen in 
eerste instantie weinig verandert. Gaandeweg 
zullen de nodige wijzigingen worden ingevoerd 
en krijgt iedereen op die manier de kans om 
stilaan vertrouwd te geraken met een totaal 
nieuw financieringssysteem.  

An Bellemans
Directeur Zorg
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Steun aan projecten in minder welvarende landen

Rolstoelen  
voor Congo en Roemenië

In Congo en Roemenië hebben 
we dit najaar twee projecten 
ondersteund. We deden dit met 
goederen die voor ons niet meer 
voldoen, maar die daar nog heel 
welkom zijn.

Er gingen 12 rolstoelen, 3 WC- 
stoelen, 4 buggy’s en een hele stapel 
oude gordijnen en doeken naar 
Centre Balou in Lubumbashi, Congo. 
Centre Balou is één van de weinige 
voorzieningen voor mensen met een 
verstandelijke beperking in Congo. 
Momenteel worden er 126 personen 
ondersteund.

Ook het dorp Dumitresti Vrancea in 
Roemenië kreeg 8 rolstoelen. Jos 
Vanherk leidt al 20 jaar dit project. 
Jaarlijks zamelt hij samen met Kiwanis 
100m3 hulpgoederen in. Alles wordt 
persoonlijk en op naam verdeeld 
onder de armen. Onze rolstoelen zijn 
voor deze mensen dan ook een grote 
hulp. We zijn blij dat we zo ook hier 
ons steentje konden bijdragen.

Bulgarije
De laatste maanden mochten we heel wat bezoek 
ontvangen uit Bulgarije. De 3 projecten die we 
ondersteunen, kwamen allemaal aan bod: NGO in Vidin, 
studenten van de universiteit van Plovdiv en Kula.

In de vorige Family News vertelde Lieve Verbeken over 
het bezoek van enkele medewerkers van MPI Oosterlo 
aan de NGO RSSPID, Regional Society for Support 
of People with Intellectual Disabilities, in Vidin. Deze 
zomer waren maatschappelijk werkster Ioana en cliënte 
Varbinka op hun beurt te gast in Oosterlo. Varbinka 
vertelde niet alleen haar verhaal, maar kon ook 
deelnemen aan tal van activiteiten zoals het bakken van 
cupcakes, het maken van kaarsen, een kookworkshop, 
… De cupcakes vielen in de smaak en Varbinka zou dit 
ook heel graag aan de andere bewoners in Vidin leren. 

Half september mochten we Radostina, een laatstejaars 
studente Speech Therapist aan de universiteit van 
Plovdiv, verwelkomen. Ze kwam hier gedurende 1 
maand stage doen in de minderjarigenwerking. Ze hielp 
bij De Luwte, in groep 4.1 en op het BKLO. Het was een 
heel fijne samenwerking.

Half oktober 
ontvingen we 
een delegatie 
uit Kula. De 
burgemeester 
en enkele 
medewerkers 
bezochten MPI 
Oosterlo om het Europese project rond sociaal arstistiek 
werken op te starten. Voor dit project wordt er ook 
samengewerkt met een voorziening in Portugal en met 
de sociaal artistieke opleiding van Thomas More. Meer 
informatie hieromtrent volgt in 2017.
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Een reuze scoubidou

Een originele activiteit tijdens de zomervakantie
Stef, Tim en Jucef maakten deze zomer een 
reuze scoubidou. Het idee kwam van Dieter, de 
dierenverzorger van de apen van de Olmense 
Zoo en zoon van hun opvoedster Marie-
Paule. Ze maakten de scoubidou met oude 
brandweerslangen. Een scoubidou in ‘t klein 
maken is niet zo gemakkelijk voor hen, maar in 
‘t groot gaat het best goed. Dat de scoubidou 
door de apen gebruikt zou worden, gaf hen een 
extra motivatie. En Marie-Paule hielp natuurlijk 
ook. Uiteindelijk werden er zelfs 2 scoubidou’s 
gemaakt: een dikke en een dunne. 

De scoubidou dient om eten tussen te steken 
zodat de apen meer naar hun eten moeten 
zoeken zoals ze ook in de natuur moeten doen. 
Enkele dagen later nodigde dierenverzorger  
Dieter Stef, Tim en Jucef uit in de Olmense 
Zoo om het resultaat van hun werk te gaan 
bewonderen. De Kapucijnaapjes zagen er ook 
heel tevreden uit. Een geslaagde activiteit, die 
zeker voor herhaling vatbaar is. 

Marie-Paule Gevaerts 
Opvoeder team 4.1
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Prikkelarm plezier in de tuin van Huis 20

Zwier zwier zwier
‘Zwier, zwier, zwier’, een heel 
pak plezier voor de bewoners 
van Huis 20. Ze heeft een tijd op 
zich laten wachten, maar sinds 
eind oktober staat ze muurvast 
verankerd in de tuin achter Huis 
20: de grote dubbele schommel 
met schommelplank en een 
blauwe schommelkuip met 
veiligheidsgordel. 
Een zwier of schommel voor 
een leefgroep van volwassen 
bewoners? We zouden niet 
weten waarom niet. Waarom 
wel bewijzen onze bewoners 
inmiddels dagelijks want dat 
schommelding is een enorm 
succes. 

Ik schommel heel graag
“Awel, ik schommel heel 
graag”, zegt Helga die aan 
een half uurtje zwier-zwier is 
begonnen. Lekker wegdromen, 
veilig vastgeklikt in de blauwe 
schommelkuip, heerlijk 
ontsnappen aan het teveel 
aan prikkels in de leefgroep. 
De frisse buitenlucht krijgt ze 
er zomaar bij. Schommelen, 
dat is gratis relaxatietherapie. 
Ook medebewoners Steven, 
Thomas, Alida en Steve worden 
rustig van schommelen met de 
neus in de wind. Thomas kraait 
het uit van de pret. 

Alle dagen schommelen
Met twee naast elkaar lukt 
ook wel als de begeleider of 
begeleidster in de buurt is. 
Ja, de bewoners schommelen 
die overdaad aan prikkels en 
drukte die hen zenuwachtig 
en onrustig maken, lekker 
weg. Zacht of koud weer, de 
schommel wordt in Team 2.2 
alle dagen gebruikt of zoals 
Helga het zegt: “ Wij zijn niet 
van suiker.” 

Erik Borgermans
Hoofdopvoeder Team 2.2
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Keuken: een blik achter de schermen

Wist je dat:
- er dagelijks voor 387 personen gekookt wordt
- er dagelijks 100 afwijkingen gemaakt worden op de dagmenu

Individele porties en verhoogde afwascapaciteit
In februari opende Huis Helena. We verwelkomden 40 extra cliënten. De maaltijden voor Huis 
Helena worden in onze grootkeuken bereid. Na het in kaart brengen van de specifieke noden van 
de cliënten werd duidelijk dat er ook in de keuken aanpassingen moesten gebeuren. Er was nood 
aan een nieuw systeem voor individuele porties en ook de afwascapaciteit moest verhoogd worden.

De nieuwe vaatwasmachine: een bandsysteem           
Met deze nieuwe vaatwasmachine richten we ons niet 
enkel op de huidige noden, maar ook op de toekomstige 
noden. Door dit bandsysteem kunnen we een veel grotere 
capaciteit aan. De vuile vaat gaat door de machine en 
komt er proper en droog uit. Doordat de vaat vooraf 
gesorteerd wordt, gaat alles veel sneller.

Individuele porties op plateau
Voor de individuele porties werd er een  
aparte ‘uitschep’ gecreëerd. De borden worden 
op een speciaal toestel opgewarmd. Het bord 
en de bijbehorende kommetjes worden dan op 
een plateau gezet. De plateaus gaan allemaal 
samen in de nieuwe karren.

Nieuwe liftbus
Om de nieuwe karren te kunnen vervoeren was er een nieuw liftbus 
nodig. Het keukenpersoneel zorgt zelf voor dit vervoer. Dit was voor 
hen een grote aanpassing: er moest met een camionette gereden 
worden. Het manoeuvreren is een kunst op zich en ook het in- en 
uitladen van de karren vergde heel wat behendigheid. Maar dit 
kregen ze snel onder de knie. Momenteel levert de keuken aan Huis 
Helena en Huis 17/19. De bedoeling is dat op korte termijn ook Huis 
20 en Blok G mee in dit systeem stappen.

Jeanine Plessers
Diensthoofd keuken
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Hoe gaat het met onze zusters?

Hoe vergaat het onze zusters na hun vertrek uit Oosterlo? Een vraag die bij velen speelt sinds hun 
verhuis vorige zomer. Dana Keustermans bezocht onze 3 zusters, zuster Josepha, zuster Augustine 
en zuster Tarcitia, in hun nieuwe woonst, het klooster van de Zusters Franciscanessen in Herentals.

Zuster Augustine
- Geboren op 10 april 1920
- Voormalig schoolverpleegkundige 

BuSO Sint-Mariadal
 

Zuster Tarcitia
- Geboren op 12 augustus 1921
- Voormalig directeur van BKLO

Zuster Josepha
- Geboren op 20 januari 1932
- Voormalig kleuterleerkracht BKLO

De zusters zien er heel gelukkig uit in hun 
nieuw verblijf. Op de vraag, ‘Hoe gaat het nu?’ 
antwoordden ze ‘Magnifiek!’, ‘Kan niet beter.’,  
‘Het is hier plezant.’. Nochtans was de stap niet 
eenvoudig. Er ging een lang proces aan vooraf. 
Maar de zorg voor zuster Augustine, die moeilijk 
te been is, en zuster Tarcitia, die aan haar bed 
of rolstoel gekluisterd is, werd te veel voor 
zuster Josepha om alleen te dragen in Oosterlo. 
Verhuizen was onvermijdelijk. Het was een grote 
stap, maar alles is heel vlot verlopen. 
Ze voelen zich goed in Herentals tussen de 

andere zusters. De Oosterloose zusters vinden 
het fijn om weer in een grotere groep van 22 
zusters te leven. Toch blijven zuster Josepha 
en zuster Augustine een deel van de zorg voor 
zuster Tarcitia op zich nemen. Ze gaan dagelijks 
bij haar op bezoek voor een praatje, brengen 
koffie en soep en zien erop toe dat ze alles heeft 
wat nodig is. Zuster Tarcitia staat bekend om 
haar immer grote glimlach. En ja hoor, wanneer 
ze de living binnen gereden wordt, verschijnt er 
een grote glimlach op haar gezicht. Ze geniet 
zichtbaar van het gezelschap en ons bezoek.

Van links naar rechts

Op de vraag: ‘Wat doe je nu?’ antwoordt 
zuster Josepha heel spontaan: ‘Mijn goesting’. 
Iedereen lacht en er hangt een gezellige sfeer. 
Zuster Josepha houdt ervan te helpen waar 
ze kan: tafel dekken, zakdoeken plooien in de 
wasserij, …. Ze helpt ook zuster Marthe in de 
tuin. Deze week hebben ze nog de bloempotten 
uitgewassen. ‘Ik ben geen stadsmens, ik hou 
van een groene omgeving’, zegt zuster Josepha. 
Zuster Augustine is dan weer een vroege vogel. 
Ze is meestal als eerste in de kapel ’s morgens. 

Voor het avondgebed is ze vaak te moe, maar ze 
geniet ervan het avondgebed vanuit haar kamer 
te volgen via de luidsprekers. De zusters hebben 
ook deugd van de gebedsvieringen en in het 
bijzonder deze op speciale gelegenheden zoals 
bijvoorbeeld Sint-Franciscus of Kerstmis. Dan 
zijn er prachtige gezangen en zuster Josepha 
houdt enorm van zingen. Met hun drietjes in 
Oosterlo was dit allemaal niet meer mogelijk. De 
verhuis bood hen terug heel wat mogelijkheden 
waar ze met volle teugen van genieten.

Hoe vullen onze zusters hun dagen in Herentals?

‘Het is hier plezant’
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Bezoek: hoe een sombere dag fantastisch werd.
De zusters vinden het ongelooflijk fijn om bezoek 
te ontvangen. Zuster Augustine vertelt hoe een 
sombere dag plots geweldig werd. ‘Gisteren 
werkte de lift niet en vermits ik niet goed te been 
ben, moest ik blijven waar ik was. Het zag er 
een sombere dag uit. Plots kwamen er enkele 
oud-leerlingen, die nog op de kostschool in 
Oosterlo gezeten hebben, op bezoek. Dat was 
maar liefst 45 jaar geleden. Uiteindelijk werd het 
een fantastische dag.’ Niet alleen oud-leerlingen, 
maar ook oud-leerkrachten komen langs. Bij de 

verjaardag van één van hen zorgt Erik, de man 
van Nicole Knops, steeds voor een heerlijke 
taart. Niet voor drie, maar voor alle zusters in 
het klooster. De dankbaarheid en appreciatie 
hiervoor is groot bij de zusters. Zuster Tarcitia 
heeft niet veel familie meer. Dat lossen zusters 
Augustine en Josepha wel even op: elke keer als 
zij bezoek krijgen, nemen ze zuster Tarcitia mee. 
Het zijn echt drie handen op één buik.

Wil je de zusters zelf een keer bezoeken? Dat kan. Neem even contact 
op met de overste op het nummer 014 21 17 47. Dit doe je het best in de 
voormidddag vóór 11u of in de namiddag tussen 14u en 16u30. Je kan hen 
ook altijd eens verrassen met een kaartje of een briefje. 
Adres: Nonnenstraat 12, 2200 Herentals.

Dag van de Zorg

Noteer alvast zondag 19 maart in uw agenda. Dan gaat  
opnieuw Dag van de Zorg door en zetten we onze deuren 
open voor het grote publiek. 
Thema dit jaar is ‘Samen zorgkrachtig’: samen zorg  
dragen voor elkaar en dat op een dynamische wijze. U bent 
van harte welkom. Een ideaal moment om eens achter de 
schermen te kijken, onze cliënten beter te leren kennen, … 
Kortom alle ingrediënten voor een gezellige en leerrijke dag 
zullen aanwezig zijn.
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De leesbeesten

Woensdag 26 oktober was er hoog bezoek in groep 4.2A en 
4.3A. De kinderen werden verwend met een bezoekje van de 
leesbeesten: Tante Tania en Annie De Pannie. Het was een fijne 
avond. Eerst allemaal wassen en pyjama aan, daarna luisteren 
naar het verhaal ‘Tim gaat naar Timboektoe’. De medewerkers van 
het SAS zorgden ook nog voor warme chocomelk en speculaas. 
Het was een super leuke avond!

De leesbeesten lezen al verschillende jaren verhaaltjes 
voor en gaan ook langs bij kinderen, net zoals ze gedaan 
hebben in de leefgroep. Sinds kort staat hun enige echte 
website online en kan iedereen genieten van filmpjes 
waarin zij verhaaltjes voorlezen. Neem gerust een kijkje op:  
www.deleesbeesten.be.

Sarah Van de Heyning
Medewerker SAS

20 jaar Huis 32/34 en Huis 17/19

Huis 32/34 houdt van een feestje. 
Het 20-jarig bestaan van Huis 32/34 kon niet 
onopgemerkt voorbij gaan. Op 14 september 
werd een gezellige BBQ georganiseerd voor 
de bewoners, hun familie en de begeleiders. 
Maar liefst 80 personen vulden de tuin. Het 
was een zonovergoten dag en de sfeer zat er 
goed in. Het eten werd door iedereen goed 
gesmaakt. Uiteraard kon op deze feestelijke 
dag het dessert niet ontbreken. En wat is er 
beter op een zomerse dag dan een ijskraam. 
Er werd gesmuld en bijgepraat. Kortom 
het was een heel gezellig samenzijn, waar 
iedereen volop van genoten heeft.

Huis 17/19 viert met een brunch.
Ook Huis 17/19 viert zijn 20-jarig bestaan. Op 9 
december organiseerden ze een heerlijke brunch in 
feestzaal “de vesten” in Laakdal. Ouders, begeleiders, 
stagiairs, poetsvrouwen, maar ook familie van 
bewoners die dit jaar verhuisd zijn, waren van de 
partij. Iedereen heeft genoten van de lekkere brunch 
en van elkaars gezelschap. Er werden ook foto’s 
geprojecteerd van 20 jaar Huis 17/19. Ook dit werd 
goed gesmaakt. Elke foto bracht wel een verhaal of 
herinnering met zich mee.
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Kalender schooljaar 2016-2017

Kerstvakantie
van maandag 26 december 
2016 tot en met zondag 8 
januari 2017

Kerstvakantie
van maandag 26 december 
2016 tot en met zondag 8 
januari 2017

Feestdag Kerstmis: 
zondag 25 december 2016
Feestdag Nieuwjaar: 
zondag 1 januari 2017

De dagmodules van het 
MFC sluiten van maandag 26 
december tot en met vrijdag 
30 december 2016

Schoolbussen rijden voor 
BKLO-leerlingen

Evaluatiedag
woensdag 11 januari 2017

Schoolbussen rijden voor 
BKLO-leerlingen

Evaluatiedag
woensdag 18 januari 2017

Pedagogische studiedag  
dinsdag 24 januari 2017

Pedagogische studiedag  
dinsdag 24 januari 2017

Facultatieve verlofdag
maandag 6 februari 2017

Facultatieve verlofdag 
maandag 6 februari 2017

Krokusvakantie
van maandag 27 februari tot 
en met zondag 5 maart 2017

Krokusvakantie
van maandag 27 februari tot en 
met zondag 5 maart 2017

Paasvakantie
van maandag 3 april tot en 
met maandag 17 april 2017

Paasvakantie
van maandag 3 april tot en met 
maandag 17 april 2017

Feestdag Paasmaandag
maandag 17 april 2017

Feestdag Dag van de Arbeid    
maandag 1 mei 2017

Feestdag Dag van de Arbeid    
maandag 1 mei 2017

Feestdag Dag van de Arbeid    
maandag 1 mei 2017

Schoolbussen rijden voor 
BKLO-leerlingen

Evaluatiedag
vrijdag 19 mei 2017

O.H. Hemelvaart
van donderdag 25 mei tot en 
met vrijdag 26 mei 2017

O.H. Hemelvaart
van donderdag 25 mei tot en 
met vrijdag 26 mei 2017

Feestdag O.H. Hemelvaart:   
donderdag 25 mei 2017
Vervangende feestdag 
Nieuwjaar:  
vrijdag 26 mei 2017

Pedagogische studiedag                          
woensdag 31 mei 2017

Schoolbussen rijden voor 
BuSO-leerlingen

 

Feestdag Pinkstermaandag
maandag 5 juni 2017

Feestdag Pinkstermaandag
maandag 5 juni 2017

Feestdag Pinkstermaandag
maandag 5 juni 2017

Schooljaar eindigt vrijdag 30 
juni 2017

Schooljaar eindigt vrijdag 30 
juni 2017

  
  Oudercontacten:
 
  Do. 9/2/17: individueel - evaluatie
  Do. 13/6/17: individueel - evaluatie
  Ma. 26/6/17: overgangers BLO-BuSO

  
  Oudercontacten:
 
  Do. 16/02/17 en do. 23/2/16
  Di. 20/06/17 en di. 27/6/17
  Ma. 26/6/17: overgangers BLO-BuSO

Brunchbuffet: zondag 19 maart
Dag van de Zorg: zondag 19 maart 
Zomerfeest: zondag 18 juni  

BKO-BLO Oosterlo BuSO Sint-Mariadal




