De Ga(n)zet
4e jaargang – februari 2020

In de KIJKer
Start bouwfase 1 en aangepast parkeren op de centrale campus Ganspoel
Reeds meerdere malen schreven we een artikeltje over de bouwplannen op de centrale campus van Centrum Ganspoel. Meestal ging het over uitstel van de plannen… Maar nu kunnen
we een andere boodschap met jullie delen! Vandaag zijn we blij te kunnen aankondigen dat
de bouwwerken ook écht van start zullen gaan!
Vanaf half maart zal aannemer Cordeel starten met de afbraak van de oude villa en huis 3, de
woningen die je eerst voorbij rijdt bij het inrijden van de Ganspoel straat. Deze zone wordt één
grote bouwwerf, waar 6 nieuwe woningen zullen gebouwd worden.
Goed nieuws, maar dit heeft natuurlijk ook gevolgen voor de bereikbaarheid van bepaalde
woningen en vooral ook op de parkeermogelijkheden op de campus.
Bereikbaarheid woningen en diensten?
De meeste woningen blijven gewoon bereikbaar zoals vandaag, met uitzondering van Huis 16
en 17. Bezoekers voor deze woningen moeten doorrijden tot aan het onthaal en daar de campus oprijden tot aan de woningen. Dit brengt mogelijks wat extra verkeer mee op het domein.
We vragen aan iedereen om extra oplettend te zijn voor de kinderen en bewoners die zich
over de campus zelfstandig verplaatsen en de maximum snelheid van 10km/u te respecteren.
Parkeren?
Door het afsluiten van deze bouwzone en het plaatsen van een woonunit op de voormalige
parking achteraan het hoofdgebouw, zijn een heel aantal parkeerplaatsen verdwenen.
Voor medewerkers is er een parkeerplan uitgewerkt, waarin bepaalde parkeerplaatsen op de
campus toegewezen worden aan de verschillende leefgroepen en diensten. Deze zones zullen
aangeduid worden en medewerkers krijgen een parkeerkaart om in de wagen te plaatsen.
Aanvullend werden een aantal maatregelen genomen om medewerkers alternatieven te bieden om de afstand van de randparkings te overbruggen.
Voor bezoekers worden specifieke ‘bezoekersparkings’ voorzien. Deze plaatsen bevinden zich
voornamelijk aan het onthaal en een aantal verspreid op de campus (voor gericht bezoek aan
bepaalde diensten, vrijwilligers,…)

Voor ouders en familieleden zijn over de campus heen plaatsen voorzien voor ‘Kortparkeren’.
Deze plaatsen bevinden zich in de nabijheid van de verschillende woningen en zijn beschikbaar voor familie bij het brengen of ophalen van zoon/dochter/familielid.
We vragen aan iedereen die de centrale campus bezoekt vanaf 1 maart extra alert te zijn voor
deze gewijzigde situatie en enkel te parkeren op de voorziene plaatsen.
Deze situatie zal aanhouden voor de hele fase van de bouwwerken, vermoedelijk tot de zomer
van 2022.
Heb je een specifieke vraag? Stuur een mailtje naar mobiliteit@ganspoel.be

Sarah Tobback
Algemeen directeur

BetOOG
Ganspoel maakt plannen voor de toekomst!
Het jaar 2020…, we hebben de komst en het opnieuw afvoeren van het M-decreet gehad, de
persoonsvolgende financiering voor volwassenen met een handicap is een feit, er wordt gewerkt aan een systeem van persoonsvolgende financiering voor minderjarigen, we gaan door
een golf van besparingen en een zoektocht naar efficiëntiewinsten, vermaatschappelijking
van de zorg, sociaal ondernemerschap, digitalisering, zorgvernieuwing, werkbaar werk,…. Een
heleboel termen, die allen hun impact hebben op de werking, dienstverlening en organisatie
van Centrum Ganspoel.
Uitdagende tijden voor de sector en zeker ook voor onze organisatie!
Tijd om een toekomstvisie en een nieuw lange termijn plan op te maken voor het Centrum!
En dit willen we doen met zoveel mogelijk input van medewerkers, cliënten en hun netwerk,
partnerscholen en -organisaties, belanghebbenden van het centrum, de lokale gemeenschap,…
Om dit te realiseren organiseren we een 2daagse workshop op 1 en 2 april in Tervuren, waarop
we een delegatie van al deze groepen zullen uitnodigen. Natuurlijk is het niet evident voor iedereen om hier 2 dagen vrij voor te houden, dus worden ook voorafgaand interviews afgenomen met een steekproef van mensen uit deze groepen.
Wat zijn je positieve ervaringen met Centrum Ganspoel, welke uitdagingen en opportuniteiten
zie je voor het Centrum, wat wens je ons toe,…?
Zo brengen we samen in beeld waar Centrum Ganspoel sterk in is, wat het toekomstbeeld is
waar we van dromen en hoe we hier naartoe zullen werken!
We laten ons in dit traject begeleiden door Outward Bound, die samen met ons de dynamiek
in dit proces hoog zal houden en ons plan mee vorm zal geven tegen eind mei.
Misschien heeft één van onze medewerkers al wel contact genomen met jou?
Je zal er zeker nog van horen!

Sarah Tobback
Algemeen directeur

GansEcho’s
Vele kleine (en niet zo kleine) bijdragen maken grote mogelijkheden
Het nieuwe jaar is al even begonnen. We willen de gelegenheid graag aangrijpen om iedereen, klein en groot, te bedanken voor de vele giften die we ook vorig jaar mochten ontvangen. Dankzij jullie bijdrage kunnen we grote en kleine projecten realiseren.
Zo wordt voor de nieuwbouw van 6 leefgroepen de eerste baksteen gelegd in het voorjaar van
2020. Wij kijken er heel erg naar uit en houden u op de hoogte op onze facebookpagina.
We plannen in 2020-2021 de aanleg van een belevingstuin met dank aan Engie-Suez en de
warmste jeugdbeweging van Overijse. Dankzij de bijdrage van RCOZ en fam. Peeters (Dag van
de landbouw) konden we de sporttandems ombouwen naar elektrische tandems. Kiwanis Aalst
schonk ons 2 elektrische tandems en heel wat ergo-materiaal.
Er waren in 2019 heel wat initiatieven en acties in het kader van MusicForLife die er voor zorgden dat we nieuwe braillemachines konden aankopen alsook therapiemateriaal gebruikt door
de diensten MAB en OT.
De nieuwe leefgroep voor volwassenen ging definitief van start op 6 januari. De bewoners namen hun intrek in een wooncontainer in afwachting van verhuis naar de nieuwbouw binnen 3
jaar. Budgettair betekent dit dat we nu al een volledige woning moeten inrichten, uitgaven
waarvoor we helaas géén subsidies ontvangen.
Elke kamer is uitgerust met een aangepast verzorgingsbed en in de badkamer is een hooglaag bad met een tillift voorzien. In de eet- en zitruimte hebben de bewoners de standaarduitrusting van tafel, stoelen en zetels nodig maar zeker ook alles voor een gezonde ontspanning
zoals een TV, muziekinstallatie, aangepaste knutsel- en gezelschapsspelen, kortom goed gevulde kasten om van dit huis een warme thuis te maken.
Om de bewoners een betaalbare woonst te garanderen doen we een oproep naar jullie, allen
met een warm hart, om onze spaaractie verder te blijven steunen. Jullie giften, groot én klein
zijn welkom, méér nog, ze zijn steeds meer en meer nodig om de werking te garanderen, aangezien ook de zorg voor personen met een handicap mee gevat wordt in de besparingsoperaties van de nieuwe Vlaamse regering.
We zijn blij jullie warmte en solidariteit steeds opnieuw te mogen ervaren. Samen met jullie blijven we bouwen aan een warme samenleving, waar oog is voor de noden in de maatschappij.
We willen jullie alvast bij voorbaat van harte danken om hier aan bij te dragen.

Christine Vanswijgenhoven
Financieel directeur

Een plek om te koesteren en gekoesterd te worden
Engelenburcht Tildonk, woensdagnamiddag 5 februari. De Snoezelmobiel van Casa Magnolia staat te
blinken naast de ingang. Binnen heerst een gezellige drukte. Met een glaasje fruitsap in de hand wurm
ik me tussen de aanwezigen door naar een plek aan de kant. Niet veel later, ongeveer drie maanden
nadat dit ‘gewoon buitengewoon’ kind geboren werd, gaat de officiële
doopplechtigheid van start. Provinciegedeputeerde en Voorzitster van
Ferm Kinderopvang Monique Swinnen steekt van wal met een stukje geschiedenis. Daarna is het de beurt aan de trotse ‘ouders’ van de dopeling:
Centrum Ganspoel vzw en Ferm Kinderopvang vzw. Een drietal korte
speeches worden afgesloten met een huiselijk vertelmoment van peteracteur Joren Seldeslachts (Blinker, Spitsbroers enz.) en pluspeter-realityster Pieter Meynen (Down the Road). Met de mascotte tussen hen in vertellen ze zonder franjes het verhaal van de Koesterbeer en de engeltjes.
Dan volgt een warm applaus en een gezellige babyborrel.
Zo werd de kersverse Koesterburcht met veel enthousiasme en geloof
boven de doopvont gehouden. Een uniek, warm samenwerkingsinitiatief binnen de welzijnssector. Een plek waar buitengewone en gewone
kinderopvang mekaar ontmoeten. Want het opzet is een kleine, inclusieve dagopvang voor kindjes van 0 tot 6 jaar met plaats en ondersteuning voor 6 kindjes met een
beperking (op een totaal van 18). Een kinesiste, ergotherapeute en verpleegkundige van Ganspoel
draaien er, met al hun ervaring en expertise,
mee met de onthaalouders. De kindjes met een
buitengewone zorgnood (op dit moment
vooral omwille van een autismespectrumstoornis en vertraagde ontwikkeling) groeien
er op met leeftijdsgenootjes die wel netjes de
'curves' en 'wensen' van Kind en Gezin volgen.
Zo wennen ze aan elkaar. Stimuleren ze elkaar.
Leren ze van elkaar. Bijvoorbeeld in hun communicatie via SMOG (Spreken Met Ondersteuning van Gebaren).
De inrichting van de voormalige klassen is nagelnieuw. De ruimtes ogen licht, veilig en uiterst kindvriendelijk. Een plek dus om je thuis
te voelen. Een ideale omgeving om te zorgen,
ontdekkend te groeien en vooral heel veel te
koesteren. Voor Ganspoel een droom die eindelijk werkelijkheid werd.
Ann G.

De Gakkende Ouder
Zoveel valentijntjes
Terwijl ik dit schrijf, heeft een deel van de Westerse wereld de jaarlijkse Valentijnbladzijde weer bijna omgeslagen. Kussen en kaartjes vlogen de wereld rond, bloemen en parfums lieten luchten geuren en gezichten opfleuren, chocola en ander culinair lekkers streelden menig tong. 14 februari is big business. Lucratief maar ook
erg selectief. Want van inclusie heeft die commerciële liefdesmarkt nauwelijks kaas
gegeten. Omdat ze uitgaat van evidenties die niet voor iedereen haalbaar zijn.
Als de andere kinderen over hun plannen vertellen, kruipt de gedachte me soms
onder mijn huid: dat onze zorgzoon, hoe mooi hij ook fladdert, nooit zo’n valentijntje hebben zal. Dat hij in die zin nooit iemands valentijntje kan zijn. Een levend verlies, noemt rouwspecialist Manu Keirse dat. Een (ouder)verdriet dat nooit overgaat.
Dat komt en gaat als golven op het strand. En zeker op scharnierpunten in het leven. Op momenten dat wat verwacht wordt of wenselijk is niet gebeurt.
En ook al weet ik dat Keirse velen troost biedt, toch heb ik het een beetje moeilijk
met het begrip. Vind ik ‘levend verlies’ ook weer zo’n etiket dat onrecht doet. Want
het mag bij momenten dan misschien wel ons verdriet zijn, wie zal zeggen of weten
of het ook dat van de zoon is?
Je kunt het hele plaatje ook omdenken. Het bekijken met andere, nieuwe ogen. Van
een virtuele vriendin in Ierland leerde ik namelijk dat het feest van Valentijn daar
veel ruimer gevierd wordt. En dagenlang. Dat het niet enkel je liefdespartner beoogt maar “iedereen van wie je blij bent dat hij/zij in je leven is”. En dus knutselen
en schrijven kinderen op de lagere school er kaartjes, hartjes en klavertjes vier bij
de vleet. Voor de mama’s en de papa’s, de opa’s en de oma’s, de broertjes en de zusjes, de juffen, de vriendjes en vriendinnetjes, … . Iedereen kan een anders valentijntje zijn.
Zo bekeken heeft zoon er een hele schare: de aquareljuffen van weleer, de opvoedster op een oogwenk van haar pensioen, al wie kiekeboe speelt, de broers die rondjes lopen, de meisjes van K3, de paarden van de hippotherapie en last but not least
alle hondjes onderweg. Allemaal doen ze het knuffelhormoon in zijn binnenste buitelen. Vegen ze donderwolken en fronsen van zijn gezicht.
Je zal het maar hebben, zoveel valentijntjes om je heen. En niemand die jaloers hoeft te zijn. Bovendien: het is
niet omdat je de liefde niet hoort, dat
je ze niet kunt zien. En met wat geluk
is ze nog wederzijds ook. Kijk maar!
Ann G. (mama van Pieter uit Huis 14)

Ganzeweetjes
Wist je dat…



De opendeurdag van Villa 20 voor de buren een groot succes was?
Vanaf 6 januari 2020 de nieuwe leefgroep, Huis 19, van start gegaan is?

#Ganspoel
Disability filmfestival i.s.m. Centrum Ganspoel

9-13 maart 2020

www.disabilityfilmfestival.be

Nacht van de geschiedenis
Van buitenverblijf O.L.V. Ter Blinden
tot centrum Ganspoel met Sara Tobback en Trees Dumortier

12 maart 2020

https://www.nachtvandegeschiedenis.be/1/Programma/Brabant

Zomerfeest Centrum Ganspoel

27 juni 2020

Zaal Pijlijser (Huldenberg)
20u
SAVE THE DATE!

Colofon
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