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In de KIJKer

Graag willen we jullie Jooki voorstellen.
Jooki is een muziekspeler die kinderen kunnen gebruiken in een veilige en scherm-vrije omgeving. Ook kinderen en volwassenen met een visuele / visueel meervoudige beperking kunnen
er gebruik van maken.
Via Jooki kan je liedjes, verhalen (luisterpuntbibliotheek) en zelf opgenomen liedjes of verhalen
beluisteren. Ook naar Spotify-afspeellijsten luisteren of web-radio’s streamen is mogelijk!
Je maakt de afspeellijsten heel eenvoudig aan via de website http://my.jooki.rocks/ of via een
app op smartphone of iPhone. Elke afspeellijst kan via deze weg gekoppeld worden aan een
figuurtje. Wanneer je een figuurtje op de Jooki zet, dan start de afspeellijst. Op die manier kan
de gebruiker eenvoudig wisselen van afspeellijst.
Sinds enkele maanden wordt Jooki in verschillende klassen en leefgroepen en door therapeuten gebruikt.
Normaal kost Jooki €199, maar omdat Ganspoel meewerkt aan de testfase van Jooki krijgen we via een samenaankoop een voordeeltarief van €129.
Indien jullie een Jooki willen aankopen voor leefgroep,
klas of voor privégebruik graag je naam, adres en emailadres doorgeven aan kathleen.vandermaelen@ganspoel.be, vóór 5 november 2018.
Meer informatie over Jooki vind je op https://nl.jooki.rocks/

Annelies Meulemans
logopedist

BetOOG
Ganspoel start met een inclusieve kinderopvang!
Sinds meer dan 30 jaar komt Ganspoel systematisch van zijn ‘heuvel’ in Huldenberg. Eerst met de
opstart van de dienst thuisbegeleiding, die kinderen en volwassenen met visuele problemen ging
ondersteunen in de thuissituatie. Kort daarna gevolgd door de opstart van GOn ‘avant la lettre’
waar leerkrachten zich verplaatsen naar de school van het kind en daar de nodige ondersteuning
bieden om les volgen. Op die manier wordt het mogelijk om een ‘zo gewoon mogelijk’ leven te leiden.
Dit is nog steeds de essentie van wat we doen. Kinderen en volwassenen de ondersteuning geven
die ze nodig hebben op de voor hen meest aangewezen plaats.
Voor jonge kinderen is dit natuurlijk in hun eigen thuissituatie, maar ook de kinderopvang.
Sinds september 2018 zijn we gestart met de uitbouw van een nieuw aanbod, dat nog een stapje
verder gaat dan de huidige werking. Ganspoel zet in op kinderopvang, maar dan wel op een inclusieve manier.
Het doel van een inclusieve kinderopvang is in de eerste plaats
een aangepaste omgeving creëren
waar elk kind, ongeacht zijn zorgnoden, ontwikkelingsproblemen of
socio-economische achtergrond,
alle kansen krijgt om zich te ontplooien. Jonge kinderen hebben nood aan een veilige,
warme maar ook uitdagende omgeving. Zij maken nog
geen onderscheid op basis van onderlinge verschillen en
leren veel van elkaar. Inclusieve kinderopvang op ieders
maat is een meerwaarde voor elk kind.
Vanuit Ganspoel willen we ons steentje bijdragen om dit te realiseren.
Samen met Landelijke kinderopvang, met jarenlange expertise in het organiseren van kinderopvang, slaan we de handen in mekaar en starten we met een echte, nieuwe inclusieve kinderopvang in Tildonk bij Haacht.
In de mooie locatie van de Engelenburcht, starten binnenkort de aanpassingswerken en werken we
volop aan het concept en praktische organisatie van dit nieuwe project. Samenwerkende onthaalouders, met plaats voor 18 kindjes, houden hiervan 1/3 van de plaatsen vrij voor kinderen met een
specifieke zorgvraag. Vanuit Ganspoel zorgen we voor medewerkers die dagelijks meewerken in
de kinderopvang. Samen zijn we er voor alle kinderen, maar met onze expliciete aandacht voor de
kinderen met specifieke noden. Samen zoeken naar aangepast spelmateriaal, uitzoeken hoe een
eetsituatie veilig en goed kan verlopen, ondersteunen bij verpleegkundige handelingen,… Maar
vooral: samen leren, samen spelen, samen werken.

Als alles vlot verloopt gaan de deuren van deze kinderopvang open in september 2019!
Naast dit nieuw te realiseren project werkten we ook een nieuw aanbod uit, ter ondersteuning
van reeds bestaande kinderopvang initiatieven en onthaalouders. Medewerkers uit Ganspoel
gaan met hun specifieke kennis naar de kinderopvang om te bekijken welke aanpassingen nodig
zijn om tegemoet te komen aan de noden van kindjes met een extra zorgvraag. Ze gaan momenten
effectief meelopen in de kinderopvang en zetten hun expertise in, samen met de kennis en ervaring van de medewerkers in de kinderopvang. We doen dit in overleg met de
ouders, de inclusiecoach en eventuele andere partners.
Voorlopig beperken we ons tot de regio rond Leuven en
Tervuren om deze vragen op te nemen.
Op deze manier willen we meewerken aan de realisatie
van inclusieve kinderopvang, binnen elke kinderopvang!
Sarah Tobback
Algemeen directeur

GansEcho’s
Themadagen FAM
12 september, de laatste themadag van de
zomer. Een themadag zonder naam omdat
we voor ieder wat wils hebben.
In de voormiddag werden de deuren van het
snoezellokaal geopend voor een snoezel-en
massagemoment. Heerlijk vertoeven op het
waterbed of genieten van een hand –en
voetmassage.
In de namiddag stonden er verschillende activiteiten op het programma.
Er was een zoek-, voel- en ruikzoektocht. Een
mapje vol foto’s, voelmaterialen en geurzakjes bracht je op verschillende plaatsen in
Ganspoel. Wanneer de juiste plek gevonden
was, kreeg je een voorwerp. Dat kon op het
einde van de tocht omgeruild worden voor
een leuke, smakelijke verrassing.
Er kon ook gekozen worden voor een zintuigprikkelend ervaring in het belevingstheater.

21 augustus
Een muzikale Vlaams themadag!!
Georganiseerd door huis twaalf en zestien
Zoals we al konden voorzien
Was ook deze een dag
Eén met veel gelach.
Lekkere frietjes en toebehoren
Echte
folklore.
Voor ieder op hun eigen manier
Zo was’ t voor iedereen een plezier.
We kregen natuurlijk veel muziek
Dat maakte ons allemaal energiek.
‘t Was van een echte accordeon
‘t Was springen en dansen in de zon.
Om te eindigen konden we een ijsje eten;
Kortom een dag om nooit te vergeten!!!
An - opvoedster huis 12

De stembanden werden gesmeerd want bij Alexis, de muziektherapeut, konden de bewoners terecht voor
een zangstonde vol bekende Vlaamse klassiekers.

Dit was meteen een goede oefening voor het slot van deze themadag. Een optreden van de enige echte
Danny Fabry. De nodige danspasjes werden gezet, er werd luidkeels meegezongen,…
Samen met alle bewoners en begeleiders zorgde Danny voor een sfeervolle afsluiter van onze zomer.

Sandra – opvoedster huis 13

Het zomerfeest zindert nog na … 4000 euro voor het DAT.
DAT. In het Ganspoelees staat dat voor het DagActiviteitenTeam, een enthousiast team van medewerkers uit MFC en FAM dat instaat voor het invullen en organiseren van leuke en zinvolle activiteiten voor de kinderen, jongeren en volwassenen uit onze leefgroepen. Nadat het vroege Sinterklaasgeschenk in hun schoot viel, werd er volop gebrainstormd rond data en mogelijkheden. Dat
resulteerde voorlopig in een viertal plannen die nog verder geconcretiseerd moeten worden. Op
woensdag 24 oktober verzamelde het MFC voor een heus Halloweenfeestje met bibberen en griezelen. In de kerstvakantie worden de bewoners van het FAM extra verwend en voor volgend jaar
staan er al workshops en een muziekfestival op het programma. Wij kennen de data, maar houden
ze nog even stil voor volgende Gansecho’s.
Ann G.
Mama van Pieter uit Huis 14

Een gezonde geest in een gezond lichaam!
Op 18 september deden wij letterlijk de eerste aftrap van een jaar vol nieuwe
initiatieven in kader van actieplan 2018-2019 psycho-sociaal welzijn op het
werk.
Het weer zal alvast mee , ’t was gezellig,
‘t deed deugd, leuke ontmoetingen tussen
verschillende disciplines, een babbeltje
met een collega die je minder goed kent,
ontdekken van nieuwe wegen , genieten
van een heerlijk broodje met een drankje ,
voldaan naar huis,…
En vooral… dat smaakt naar meer
Op 27 september was er een infosessie over hartcoherentie
Stress verlagen, angsten verminderen, concentratie doen stijgen,
meer rust ervaren, meer veerkracht,…
Heb je het gemist? Dan kan je hier meer info vinden , bij Nathalie Leroy of op www.lichaamskracht.be.

Een derde activiteit zijn de yoga-sessies. Jouckie’s YOGA gaat tijdens het eerste
trimester iedere maandag en soms op woensdag door. Iedereen is steeds welkom om eens aan te sluiten voor een gratis proefsessie. Namasté!
Benieuwd wat er nog allemaal in het aanbod zit? Meer info vind je hier.
Ilse Van Impe, zorgmanager
Nathalie Leroy, Ergotherapeut
Nathalie Jouck, verpleegkundige

Ganzeweetjes
Wist je dat…


Music for Life ook dit jaar in december weer een Warmste Week organiseert? Op https://dewarmsteweek.stubru.be/acties vind je alle informatie over het wat en hoe. Je kunt er ook
zelf een nieuw doel – Centrum Ganspoel vzw bijvoorbeeld - registreren door het registratieformulier in te vullen. Met een beetje hulp wordt het een warme winter voor al wie hulp behoeft.



de info over ons aanbod ter ondersteuning van de reguliere kinderopvang ter beschikking is
op een flyer?



de voorbereidingen voor de nieuwe website gestart zijn en we daarbij ook jullie hulp/tips
kunnen gebruiken? Heb je ideeën rond de functies die de website zou kunnen vervullen voor
ouders, medewerkers, …, aarzel dan niet en bezorg ze ons op informatica@ganspoel.be .



het zomerfeest weer flink wat geld in het laatje bracht? Het Dagactiviteitenteam kreeg daarvan 4000 euro toegestopt om de kinderen en volwassenen op de campus extra te verwennen.



er een digitale ontmoetingsplaats “Thuishulp voor buren. Door buren” bestaat waar je heel
betaalbare hulp kunt zoeken en/of bieden bij activiteiten dagelijks leven? Het initiatief won
in 2017 een Zorgaward en biedt je alle informatie in hun folder of op hun website:
www.helpper.be



onze Spel-O-Theek ook ouders en externen verwelkomt? Meer info vindt je hier en hier.

Miguel is een kindje dat gevolgd wordt in thuisbegeleiding. Over het verhaal van ouders en Miguel is een boek geschreven.
Ik kijk naar mijn kleine vriend en
wieg hem zachtjes heen en weer. Ik
kijk naar zijn oogjes en in de
spleetjes tussen zijn wimpers zie ik
wit. Door het ontbreken van het
hoonvlies lijken zijn ogen op onpeilbaar diep water, waarin niets geregistreerd wordt. Hierdoor gaat een
deel van de wereld aan hem voorbij.
Eén klein stukje van een lichaam dat
ontbreekt, maar wat in dit geval verstrekkende gevolgen heeft. Ik zou
willen dat ik morgen wakker word
en dat de hele wereld er hetzelfde
uitziet, allen één ding net even iets
anders. Eén klein dingetje, de kleur
van zijn ogen.

#Ganspoel
“Warrior of the Good” een unieke con- 28 november – Heist-opcertreeks “in the dark” door CAPPAERT den-berg

https://www.cappaertmusic.com

G-Gym Tervuren

Vanaf 16 september iedere zondag van 10u3011u30 - Tervuren

Euro.ggym.tervuren@gmail.com

Ontmoetingsdag prematuren en hun
ouders – VZW De Schiepse Heldjes

17 november van 13u tot
18u – Limburghal Genk

www.schiepseheldjes.be

Sociale kerstmarkt

15 december van 16u tot
21u – marktplein Tervuren

Musicalstage voor specials

Paasvakantie 2019 – Tervuren

www.musicalstages.be

Colofon
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