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PROJECT CERA – Snoezelruimte
Het ingediende dossier bij Cera betreffende steun voor een
Snoezelruimte te Schepdaal werd in mei op de vergadering
goedgekeurd voor een bedrag van 2000€

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

Naar een dagcentrum komen.

Feestelijke Lunch – Salons
Waerboom Groot-Bijgaarden

Wat betekent dit voor ons ?
Met deze vraag trokken de begeleiders ooit naar onze gasten.
Dit is wat zij toen antwoorden.

Waarom komen wij graag?

Voor de vrienden !
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Indien De Poel er niet zou zijn?

In de buurt
Verveelden we ons !

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 .

Indien De Poel er niet zou zijn?

IEDEREEN WELKOM !!!!

Teveel om op te noemen. Vriendschap, véél vriendschap… Hier voel
ik me goed. De Poel betekent heel veel voor mij, het is een beetje
zoals een school. Hier leer je ook je eigen plan trekken, stap voor
stap. Zonder mijn opvoeders sta ik nergens, bij wijze van spreken
natuurlijk. Het is ook en beetje mijn thuis. J.

Dagcentrum Sint-Genesius-Rode
Vorige maand vernamen jullie al dat ons dagcentrum van Sint-Genesius-Rode
een nieuwe tijdelijke locatie aangeboden kreeg. Ondertussen zijn de werken
einde mei beëindigd en is de verhuis opnieuw gestart naar het oude gebouw.
De volledige benedenverdieping kreeg een nieuwe mooie vloer tot grote
vreugde van de gasten en het personeel.
Dankzij de inspanningen van alle begeleiding en de mensen van de parochie
van Buizingen beleefden alle gasten van Rode in de lokalen van Zennedal
een leuke tijd.
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Leuk om weten
Lokaal 4 van het dagcentrum te Schepdaal ging deze maand
op bezoek in de KAMPENHOEVE te midden van velden en
bossen in Vlaams-Brabant.
Vzw Ster is een nieuw initiatief gericht op personen met een
mentale of fysieke beperking , waarvoor het doelgericht
therapeutisch behandelen met behulp van ezels wordt
aangeboden. Onze gasten borstelden en knuffelden de ezels en
geitjes. STER staat voor Stimuleren, Therapie, Ezels en
Relaxeren. Tijdens hun bezoek aan de Kampenhoeve waren zij
de “Ster”.

Belangrijke
mededeling
Verhuis Lokalen De Poel ->

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

De administratie verhuist
eind juni tijdelijk naar de
lokalen te Sint-GenesiusRode. De unit Welness te
Schepdaal kan dan van start
gaan met de verbouwingen.
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Nieuws


Op 10 mei 2014 stapte Sally Barbieur, ortho-agoge,
en Tim in het huwelijksbootje.
Wij wensen hen heel veel succes toe. Proficiat !!!.!

De Poel vzw zit niet stil !

15 Juni 2014 : De eerste
bijeenkomst met de
vrijwilligers voor het
organiseren van de lunch was
een succes.

Unitfeest : De


Op 18 mei overleed de mama van Gaby Van den broeck,
begeleidster te Schepdaal. Veel sterkte.

voorbereidingen voor het
unitfeest voor gasten, ouders
en bestuursleden krijgt
stilaan vorm.
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