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SPAGHETTIFESTIJN georganiseerd door de
Gebruikersraad was opnieuw een groot succes.
Samen met de verkoopstand van onze gasten gaf dit festijn een
gezamenlijke opbrengst van ± €12.000.
Een grote dank aan de vrijwilligers, Freddy Steens en de leden
van de gebruikersraad die dit geheel in goede banen leidden.

PROJECT “KUNSTATELIER”
Kunst als middel tot :
 Samen met de cliënt op zoek gaan naar zijn/haar
veerkracht, zijn/haar talenten. Door verder te bouwen op
de eigen drijfveren, positieve ervaringen, competenties
en krachten wordt het zelfbeeld versterkt.
 Samen op weg gaan waardoor het vertrouwen in zichzelf
en in de buitenwereld groeit
 Samen op weg gaan om talenten te helpen ontwikkelen
en het doen ontluiken van verborgen talenten
 Groei, competentieontwikkeling
 Burgerkracht, empowerment en zelfregie
 zich (opnieuw) als mens erkend en gerespecteerd
voelen. Als mensen betekenisvol worden voor anderen
en voor de maatschappij , kunnen ze zichzelf verder
ontwikkelen, meer autonomie verwerven,
verantwoordelijkheid opnemen en (opnieuw) meer greep
krijgen op hun eigen leven. Door iemand te kunnen en
mogen zijn ontwikkelt zich een positief zelfbeeld.
Het project richt zich in de 1e fase tot personen met een beperking.
Geleidelijk zullen wij de doelgroep uitbreiden en ons ook richten tot :
•
Personen met een arbeidshandicap
•
Psychisch en sociaal kwetsbare mensen

Geplande
evenementen
georganiseerd door
De Poel vzw
10 – 11- 12 oktober 2014
Wijndegustatie De Poel vzw

11 - 12 oktober 2014
Breughelfestijn De Poel
Ternat

16 november 2014
Feestelijke Lunch – Salons
Waerboom Groot-Bijgaarden
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Voor de cliënt is een warm onthaal cruciaal. Hij/zij dient zich
welkom te voelen. Hij/zij wil ervaren dat zijn/haar hulpvraag
ernstig wordt genomen, wil deskundigheid ervaren, wil
perspectief krijgen. Het is dan ook zo dat bij het eerste onthaal
de toon wordt gezet.
Een respectvolle dialoog, een krachtgerichte kijk en
hulpverlening dat vertrekt vanuit het sterke geloof in
‘veranderbaarheid’ vormen de basis voor processen van
verandering zoals :
 Het geloof in zichzelf (her)ontdekken.
 Groeiend zelfbewustzijn
 ‘zin’ ervaren
 Interesse krijgen
 (opnieuw) in zijn/haar kracht komen
 Succeservaringen opdoen
 Het opnieuw de moeite waard gevonden worden

In de buurt
Lionsclub Halle-Arenberg
Organiseert op 31/08/2014
een barbecue in de gebouwen
van De Poel te SintGenesius-Rode ten voordele
van De Poel vzw

We wensen dit project voor te stellen aan OCMW ’s, CGG, psychiatrie,
Intro, ATB … om samen met hen te reflecteren en te onderzoeken wat
de meerwaarde van dit project inhoudt.

Nog meer belangrijk nieuws
Artikel uit het parochieblad van Buizingen dat wij omwille van zijn
volledigheid in zijn totaliteit overnemen.
“Noodopvang in Zennedal”
Eind april werd in het dagcentrum De Poel in Sint-Genesius-Rode gestart met
grote werken. De vloeren zijn dringend aan vernieuwing toe en er wordt een
ruimte ingericht voor een keukenatelier waar de gasten op hun eigen tempo
confituren zullen maken, koekjes en brood bakken, chocolade maken enz.
Voor de duur van de werken - vermoedelijk tot begin juni - moest elders een
betaalbaar tijdelijk onderkomen gevonden worden voor de gasten en hun
begeleiders.
Na bezoek aan enkele locaties viel de keuze op de lokalen van Zennedal. Hier
kunnen de leefgroepen elke weekdag van 8u tot 16u terecht in drie
bovenlokalen. Het middagmaal wordt bereid in de benedenkeuken en
opgediend in het aangrenzende lokaal.
Dit alles vergt heel wat aanpassingen en inspanningen van zowel de directie
van De Poel als van de mensen die instaan voor de lokalen. Alvast in naam
van de directie, begeleiders en gasten van De Poel een warme ‘dankjewel’
aan al die mensen van goede wil!”
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Start unitwerking
Zoals jullie reeds weten, zijn we binnen De Poel al geruime tijd
bezig met de uitbouw van de unitwerking.
Al die tijd werd jullie meegegeven dat deze verandering dient
gezien te worden in het kader van de zorgvernieuwing binnen
de sector.
De voorbereidingen lopen op z’n eind, de unitwerking behoort
niet langer meer tot de toekomst maar wordt op 6 oktober 2014
een feit.
Deze omschakeling vergt een hele organisatie en inrichting van
de verschillende units.
We kunnen het nieuwe niet omarmen zonder te reflecteren op
het verleden als energie op de toekomst. Wij organiseren dan
ook een unitfeest voor alle gasten, ouders, personeel en leden
van onze Raad Van Bestuur. Dit feest gaat door op vrijdag 19
september om 18u in het CC. Coloma te Sint-PietersLeeuw.
Mogen wij jullie alvast vragen deze datum vrij te houden .

Belangrijke
mededeling
Verhuis Lokalen De Poel ->

Start Unitwerking
Sluiting van onze dagcentra
van maandag 29/09/2014 t/m
vrijdag 03/10/2014

Deze noodzakelijke verhuis zullen wij op korte tijd in orde zetten
na ons unitfeest op 19 september tijdens de week van 29/09/2014
t/m 03/10/2014. Die week dient al het personeel hiervoor
ingeschakeld te worden en voorzien wij daarvoor een sluiting
van onze dagcentra. Nogmaals hopen wij op voldoende begrip
hiervoor.
In het voorjaar van 2015 organiseren wij vervolgens een
opendeurdag om de nieuwe unitwerking aan jullie voor te
stellen.
Heeft u vragen dan kan u steeds contact opnemen met de
coördinator van het huidig centrum.
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Leuk om weten


Op 1 april namen zeven van onze gasten van het
dagcentrum te SPL deel aan de “aangepaste
bewegingsdag” van de sportdienst van de Vlaamse
gemeenschapscommissie in HUB-campus Parnas.
Ze deden er fitvoetbal, boccia en stoelaerobic. Ook
van Ruisbroek en Sint-Genesius-Rode namen er
mensen deel.

De Poel vzw zit niet stil !

08 april Bezoek Kolonel
Philipsen en Majoor
Schroeder van het 11e
Geniebataljon te Burcht in
verband met een vraag om
logistieke steun.

11 april Overleg


Dank zij een extra doorgedreven nieuw nazicht
van de dagprijs van onze administratie kregen wij
van de overheid het bericht dat onze subsidies
voor 2012 met €100.000 worden verhoogd.



Alle voorbereidingen zijn gestart voor de verhuis
van de administratie naar de gebouwen van SintGenesius-Rode.

Anekdote
Tijdens een groepsvergadering hebben we het nog eens over
respectvol omgaan met elkaar …..
Begeleiding : “Als je elkaar constant boze blikken zit te geven,
geeft dit spanning, geen goed gevoel. “
B : “Ja, en als je een leeg blik op straat gooit, krijg je hier een
boete voor …”
(of hoe woorden verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden …)

met Luc
Druyts, ex uitbater en chef
van sterrenrestaurant “Ter
Borcht”, in verband met
nieuw project binnen onze
fondsenwerving, meer nieuws
volgt.

18 april Samenkomst en
start voorbereidende
werkzaamheden van de
vrijwilligers voor onze
Waerboom lunch op 16
november ek.

25 april Deelname De
Poel aan feestelijke
werkvergadering OCMW
Dilbeek betreffende het
“Dienstencentrum” in de
Bosstraat te GrootBijgaarden waar De Poel aan
meewerkt.
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