De Ga(n)zet
1e jaargang – december 2017

In de KIJKer
Nieuw redactielid
Hallo
Ik ben Ann (Gysemberg) en heb sinds kort een nieuwe status: die
van Ganspoel-vrijwilliger redactioneel werk. Drie jaar geleden
hing ik, na 30 jaar voor de klas, mijn boekentas voor onbepaalde
tijd aan de haak. Zo kreeg ik meer tijd voor zorgtaken in ons
gezin – één van onze kinderen verblijft deeltijds in Huis 14 - en
kan ik nu opnieuw doen wat ik graag doe: wandelen,
fotograferen, veel lezen en schrijven. Toen ik de digitale Ga(n)Zet
las, moest ik dan ook niet lang nadenken … .

Wafelverkoop
De voorbije weken organiseerde collectief overlegorgaan
(vroegere gebruikersraad) naar jaarlijkse traditie een
wafelverkoop ten voordele van de kinderen. Er werden 904
dozen verkocht. Het grootste aantal, maar liefst 126, werd
verkocht door Dario Dams en zijn familie. Hij is de gelukkige
winnaar van een Bongo-bon. Proficiat Dario!
Peter Verstraete
Voorzitter Collectief Overlegorgaan MFC

BetOOG
Dienst mobiele en ambulante begeleidingen
In september 2017 werd de dienst mobiele en ambulante begeleidingen boven de doopvont
gehouden. De dienst is een overkoepelende naam voor vormen van ondersteuning waarbij ofwel de
medewerkers de cliënt thuis of in zijn netwerk begeleiden, ofwel de cliënt naar Ganspoel komt.
Een nieuwe dienst, vraagt u zich wellicht af. Of is de dienst thuisbegeleiding van naam veranderd?
Het antwoord is simpel en dubbel : een beetje van beide.
Sinds perspectief 2020 in voege kwam, verwacht de overheid dat de welzijnssector kinderen,
volwassenen en hun gezin zo veel mogelijk concrete ondersteuning en begeleiding biedt in de
thuissituatie zodat zij zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
Reeds jaren heeft Ganspoel de dienst ‘thuisbegeleiding’. De medewerkers maken deel uit van een
multidisciplinair team dat expertise heeft inzake visuele en meervoudige problematieken. De
thuisbegeleidster biedt kinderen , en hun gezin, pedagogische en emotionele ondersteuning en
zoekt samen met hen naar mogelijkheden waar de ontwikkeling en het welbevinden van het kind
centraal staan. De thuisbegeleiding werkt hierbij zeer nauw samen met het ondersteuningsteam in
het gewone onderwijs (vroegere GON) en met de Ambo-leerkrachten in het buitengewoon
onderwijs.
Vanuit perspectief 2020 wilden wij graag meer inzetten op het bieden van ondersteuning binnen
het gezin. Medewerkers van de thuisbegeleiding en van het OT en Ambo gaven aan dat er heel wat
specifieke zorgvragen waren die zij niet binnen het takenpakket van de onderwijzer of
thuisbegeleider konden opnemen. Zorgvragen waarvoor Ganspoel echter wel medewerkers in huis
heeft met de nodige expertise.
Daarom werd eind 2015 beslist om ook therapeuten van het MFC in te zetten voor mobiele en
ambulante begeleidingen. Vanaf 01/01/2018 breidt het urenpakket van de logopedist en
ergotherapeut uit, zodat zij de toenemende zorgvragen zorgvuldig kunnen opnemen. Bovendien zal
ook een maatschappelijks assistent en eventueel opvoeder of orthopedagoog mobiele en ambulante
vragen kunnen opnemen.
Thuisbegeleiding blijft zijn naam en zijn eigenheid behouden en wordt aangevuld met een team van
medewerkers van het MFC : het mobiel/ambulante team MFC.
Een volgende stap zou kunnen zijn dat ook medewerkers van het FAM volwassen cliënten met
specifieke zorgvragen mobiel of ambulant kunnen begeleiden. Dit moet nog verder uitgewerkt
worden
Op deze manier slagen we erin om op de veelheid/verscheidenheid van de zorgvragen van cliënten
een antwoord te bieden, door de medewerker in te zetten die de juiste expertise heeft.
Sonia Meys
Zorgmanager dienst mobiele en ambulante begeleiding

GansEcho’s
Het zomerkamp voor kinderen met cvi van 8 tem 12 jaar: Augustus 2017
Ons kamp ging al voor de vierde keer van start. Er namen 10 kinderen deel. We werken met een maximum in
aantal omdat het ons doel is om de groep klein en overzichtelijk te houden voor onze kinderen. Ook is er
begeleiding van 6 personen, die allen gelinkt zijn aan ons centrum. Dit jaar gingen we voor het eerst op
kamp op een andere plaats dan in Ganspoel zelf, nl. in een locatie te dvc Ter Meeren in het groene en rustige
Neerijse.
Alle kinderen kregen bij aankomst de tijd om samen met hun ouders de kamers te ontdekken. Daarna gingen
we van start gaan met het kennismakingsspel om onze kampplaats en elkaar wat beter te leren kennen. In
de namiddag vertrokken we met het busje naar een kasteel. We maakten er
een tocht en deden een ridderspel. We hadden 10 dappere riddertjes bij!
Onze tweede kampdag vertrokken we, na een stevig ontbijt, naar Overijse. Het
was prachtig weer en we speelden er op los in de speeltuin. Na onze picknick
trokken we richting zwembad. De volgende dag sliepen we een klein beetje
langer en aten we gebakken eieren als ontbijt. Daarna trokken we met het
openbaar vervoer naar Leuven. In de namiddag stond winkelen en koken op
de agenda. Om te winkelen hebben we ons in twee groepjes verdeeld, zodat
we onze inkopen en hoe we dat zouden aanpakken, beter konden plannen. Op
het menu stond dan een zelfgemaakt vieruurtje en avondmaal. Dit kamp vloog voorbij en de laatste dag brak
al aan! Na een lekker ontbijt met koffiekoeken gingen we in Centrum
Ganspoel zelf springen op het springkasteel of fietsen met aangepaste fietsen.
De tochtjes met de elektrische quadro-cycle vielen ook zeer in de smaak, al
ging dat wel wat sneller !
Sommige kinderen vonden het veel te snel voorbij gaan, anderen keken alvast
erg uit om hun ouders weer te zien! Groetjes van het Kampteam en graag tot
in 2018 !!
Er is al een nieuwe datum voor het cvi kamp: Maandag 9 juli t.e.m. donderdag 12 juli 2018

Nicole Scheirens
Thuisbegeleidster

Koekenbak
Tijdens de les actua vroegen we aan onze juf of we mee mochten doen aan de koekenbak van Ketnet. Nu
begon het grote werk. We schreven ons officieel in en we bakten koeken ten voordele van Ganspoel. We
maakten affiches en namen de speeltijd over met muziek. Iedereen kon onze lekkere koekjes proeven,…. Nu
komt de stress want 14 december gaan we de speeltijd volledig overnemen en onze koeken verkopen.
Hoeveel koekjes moeten we inpakken en
hoeveel gaat het opbrengen? SPANNEND!!!!

Killian, Thalita, Kevin, Rabi, Zoë, Giel
BUSO OV1 mimosa2

Ganzeweetjes
Wist je dat…




De gebruikersraad van naam veranderde naar collectief overlegorgaan?
Op 19 oktober werd in België de European Disability Card gelanceerd. Met die kaart kunnen
personen met een handicap gemakkelijk toegang krijgen tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding in
België en acht EU-lidstaten. Meer info: brochure 'European Disability Card',
Ben je blind of slechtziend en ben je op zoek naar informatie en nieuws over je beperking? Neem eens
een kijkje op:
o www.kimbols.be

o www.zorganderstv.be
o www.jekali.be

Al vakantieplannen?
Heb je een beperking of iemand in de familie met een beperking? Zegt Bali (Indonesië) je wel iets?
Surf naar www.inspiringhandiholidays.com (Bali) of www.handivers-horizons.fr (Frankrijk)
en ontdek hun aanbod.
Wist je dat Centrum Ganspoel zelf zijn woning te Tervuren tijdens vakantieperiodes ter
beschikking stelt aan voorzieningen voor personen met een beperking of gezinnen met een
gezinslid met een beperking? Interesse en wens je meer info, mail dan
naar admin@ganspoel.be (met onderwerp 'info huur De Pit').

Gansspel
Week 1: 16/7/18—20/7/18
Week 2: 23/7/18—27/7/18
Week 3: 30/7/18—3/8/18

#Ganspoel
Kerstconcert Jingle Brass

Dinsdag 26 december: 20u

Sint-Katharinakerk, Duisburg

Infodag voor ouders en
grootouders van kinderen met
een oogaandoening

Zaterdag 27 januari

Centrum Ganspoel
Info: www.ganspoel.be (vorming/cursussen)

Culinaire avond BuBaO

Donderdag 8 februari

Centrum Ganspoel

Kangoeroebeurs

Vrijdag 16 maart: 13u – 18u
Zaterdag 17 maart: 09u – 18u

Gemeentehallen, Kloosterstraat 34, 9820 Merelbeke
(nabij Gent)

Infodag voor ouders en
grootouders van kinderen met
CVI

zaterdag 17 maart

Centrum Ganspoel
Info: www.ganspoel.be (vorming/cursussen)

Blind(sport)date

Woensdag 21 maart: 14u -17u

Georganiseerd door Parantee-Psylos. Meer info:
http://www.parantee.be of
silke.vanhoof@parantee-psylos.be

Colofon
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