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EVENEMENT !!
Unitwerking - Verhuis
Van maandag 29 september tot en met 3 oktober was De Poel vzw
gesloten voor de verhuis van de nieuwe units.
Die week werd er zeer hard gewerkt om de start van de nieuwe
units mogelijk te maken. Materiaal werd gestapeld, verhuisd en
nadien geschikt op de definitieve plaats. Al het personeel was op post
en zo konden we op maandag 6 oktober toch van start gaan.

KERSTMARKT !!
Op zaterdag 13 december
van 14u tot 19u en zondag
14 december vanaf 13u
organiseert Lionsclub SintGenesius-Rode een
‘kersthappening’.
Het dagcentrum van
Sint-Genesius-Rode zal
op de kerstmarkt hun
zelfgemaakt koekjes,
confituur, advokaat en
verschillende
handwerkjes te koop
stellen.
Jullie zijn dus allemaal
welkom op de
‘Kersthappening’ in het
Cultureel Centrum De
Meent te Alsemberg.

Oktober 2014

Pagina 1 van 10

Wij lieten jullie vorige maand reeds zien dat onze
administratie verhuisd is naar een nieuwe plaats.
Wij zullen jullie gedurende een paar maanden meenemen
naar de verschillende dagcentra zodanig dat jullie een mooi
overzicht krijgen van onze units.
Deze maand zetten we het dagcentrum van Schepdaal in
de kijker.

Unit Zorg/Wellness – Schepdaal
De belangrijkste persoon in De Poel is de cliënt, daarom
deze brief aan hem/haar om onze unit voor te stellen :

De Poel vzw zit niet stil !

Hallo,

30 september

We willen je graag ontmoeten, je leren kennen.

Deelname aan de
luchtvaartdag door onze
gasten, georganiseerd door
Fifty-one Club Coloma SintPieters-Leeuw

Wat doe je graag, hoe en waar voel jij je goed?
Welke mensen heb je graag rond jou?
Zijn ze actief, zorgen ze voor wat drukte en lawaai, neem
je graag contact met hen? Doe je graag mee aan hun
activiteiten?
Bekijk je ze misschien liever meer vanop een beetje
afstand en geniet je zo van wat zij doen…..of heb je soms
meer nood aan rustig contact met iemand die voor je
zorgt, die je even helemaal voor jou alleen hebt en die
kijkt naar jouw signalen waarmee je te kennen geeft wat
je op dat moment graag hebt?
Je ouders,zus,broer,netwerk hebben ons al veel over je
vertelt. Je gewoontes,houvasten, dingen die je graag doet,
dingen die je overstuur maken, want zij kennen je heel
goed. Samen met hen en ons team en jijzelf natuurlijk,
hebben we al een bepaald beeld van jou opgemaakt en
hebben we een programma opgesteld om te voldoen aan
jouw wensen, om jouw zijn te versterken, je wereld te
verbreden, je talenten aan te spreken. Samen met jou
willen we die weg opgaan en steeds toetsen of het goed is,
of je misschien ook andere dingen wenst of nieuwe dingen
wil uitproberen waarvan je vroeger dacht dat je het niet
kon.
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10-11 oktober
Wijndegustatie in CC Coloma
– Sint-Pieters-Leeuw,
georganiseerd door onze
Commissie Fondswerving. De
opbrengst was ca. €5000.

11-12 oktober
Eetfestijn georganiseerd door
het personeel en de bewoners
van De Poel Ternat. Dit
bracht een totaal bedrag op
van ong. €5800.
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Kom, ik zal je even laten zien wat we hier in onze unit
wellness/basale allemaal hebben en doen :
’s Morgens kom je toe in jouw lokaal ,met je 2 vaste
begeleiders. Zij zullen je heel goed leren kennen. Ze zorgen
er ook voor dat je je thuisvoelt ,je omgeving aangepast is,je
verzorgd wordt en jij jouw plekje krijgt.
Eén begeleider van ons team is ook je aandachtsbegeleider.
Zij of hij brengt alles samen over jou en bij haar of hem kan
je ook terecht als je vragen hebt of als er iets is. Hij/zij zorgt
speciaal voor jou.
Vanuit je vaste plekje kan je dan deelnemen aan
activiteiten, in het lokaal of er buiten, sommige zijn in
groep, sommige alleen, speciaal voor jou. Hierbij kan je dan
ook andere begeleiders en gasten leren kennen. Je kan zalig
broebelen in ons broebelbad of er genieten van kleur en
geur, al naargelang je behoeften. Hierdoor kan je tot rust
komen of juist gestimuleerd worden door specifieke prikkels.

Nieuws !
Bezoek onze volledig
vernieuwde website
www.vzwdepoel.be

We hebben ook een snoezelruimte om je te ontmoeten, je te
laten genieten en je zintuigen te prikkelen. Hierbij krijg je
ook aandacht voor jou alleen.

Verder geven we je massages, kan je genieten van
klankschalen en leren we je in contact te komen met elkaar
via beweging en dans.
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Wil je wat meer activiteit?
Dan bieden we je kook-,crea-,tuin- en bewegingsactiviteiten
aan, aangepast aan jouw interesses en wat jij aankan. In deze
unit focussen we ons vooral op het leren van deze dingen zonder
dat we welomlijnde resultaten willen. We richten ons op jou, op
wat jij doet, op wat jij wil leren en welk resultaat jij belangrijk
vindt.

In de pers !
‘s Middags kom je terug in je lokaal om de lekkere maaltijd,
gemaakt door onze mensen van de keuken, te laten smaken.
In de namiddag kan je weer deelnemen aan activiteiten zoals in
de voormiddag, of wil je wat rust? Dat kan ook.
Je begeleiders, de mensen van de keuken en al het ander
personeel helpen je als je wat hulp nodig hebt, ook voor je
verzorging en om je omgeving netjes te houden. We willen allen
contact met jou.
Kan je meer, oog je naar meer resultaat bereiken voor anderen,
meer “werken” of meer vormingsactiviteiten, maar is een hele
week toch nog wat te veel, dan kan je 1 of meerdere dagen
terecht bij onze collega’s van St Pieters Leeuw en kan je de
andere dag of dagen bij ons terecht om het wat rustiger aan te
doen, te ontspannen of op het gemakje een activiteit te doen.
Graag zorgen we ervoor dat je op jouw manier zoveel mogelijk je
eigen leven richting kan geven en het fijn en zinvol kan maken.
We hopen dat ook jij ons graag wil ontmoeten en leren kennen
om samen op weg te gaan waardoor we allen een stukje rijkdom
en diepgang aan ons leven kunnen toevoegen.

Op 29 oktober verschenen er op
de nieuwssite van Sint-PietersLeeuw twee artikels over De
Poel vzw.
“Dagcentra vzw De Poel
heroriënteren zich
naar unitwerking“ http://sintpietersleeuw.eu/2014/10/29/dagcentravzw-de-poel-herorienterenzich-naar-unitwerking/

“Dankzij schenkingen heeft
vzw De Poel een computerklas
en een nieuwe keuken”
http://sint-pietersleeuw.eu/2014/10/29/dankzijschenkingen-heeft-vzw-de-poeleen-computerklas-en-nieuwekeuken/

Ons team staat klaar voor jou.

.
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Om tegemoet te komen aan de verhoogde zorgvraag werd met het team
beslist dat de nood aan betere basisinfrastructuur en aangepaste,
gescheiden activiteitenruimtes prioritair zijn.
Hiervoor werden verschillende werkgroepen gemaakt en in volgorde van
nood realiseerden we een nieuwe badkamer met douche, toilet , lavabo
en bedbad waar we de nodige zorgen kunnen toedienen.

Zo kunnen we onze reeds bestaande snoezelbadkamer 100% benutten
voor wellnessbaden en relaxatie. Deze werd onlangs voorzien van
aangepast led sfeerlicht dat van kleur verandert.
Verder wensten we uitbreiding van de toiletten aan de andere zijde van
het gebouw. Enerzijds omdat al de activiteitenruimtes zich daar bevinden
en anderzijds om de helft van de leefgroepen hiervan gebruik te laten
maken aangezien het tragere tempo van onze gebruikers en de
intensieve verzorging. We realiseerden 2 extra toiletten met
verzorgingsruimte elk voorzien van een lavabo.

In de buurt
Lions Club tussen Zenne
en Zoniën organiseert op
12/12/2014 om 20u een uniek
kerstconcert van Udo.
Tickets en info
www.demeent.be

De nood aan gescheiden (van de leefgroeactiviteiten) ruimtes, was het
volgende doel. Allereerst kwam de snoezelruimte,waarvoor onze
administratie diende te verhuizen. Deze ruimte is voorzien van
kwalitatieve,aangepaste, comfortabele en onderhoudsvriendelijke
materialen. Het bestaande waterbed werd uitgebreid met 2 podia, een
bubble unit,spiegelwanden,schommelelement,projectors met
sfeerbeelden,sfeerlicht, muziek en zoveel meer. De 2 volgende
projectruimtes konden we voorlopig met het materiaal dat meekwam
van SPL inrichten. Zo hebben we al enkele zetels,een
massagetafel,bank,mat,sfeerlicht voor de sherborn, massages en
klankschalen.
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Onze vroegere refter offerden we op voor wat uiteindelijk de actieve
bewegingsruimte dient te worden. Hier kunnen we ons ballenbad
permanent laten staan alsook een grote activiteitenmat en schommel
waardoor we ook bij slecht weer voldoende beweging kunnen
aanbieden.

De lokalen werden heringericht naar de noden van de cliënten:
huiselijk, zithoek, werkhoek, rustplaats,... Voorlopig redden we ons met
wat we reeds hebben en willen we iedereen, zowel personeel als
cliënten de tijd geven om aan al deze veranderingen te wennen en
nieuwe evenwichten te vinden. Maar in de toekomst zou verfraaiing
van de resterende ruimtes het plaatje vervolledigen. We beschikken
over onvoldoende aangepast meubilair,hedendaagse kleuren en
materialen.
Met veel energie en positieve sfeer was de zware intensieve verhuis en
opkuis tijdig klaar en kon elk nieuw team zijn nieuw lokaal inrichten.
Er is nog veel werk aan de winkel maar met de nieuwe krachten geloven
we er opnieuw elke dag in.

Marleen,Sally,Pascale,Gaby,Sanne,Christophe,Nele,Sabine,Katrien,Chris
tine, Stefanie,Lies,Jettie,Marleen, Femke,Vera, Nadine, Wendy, Gina en
Luc.
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Ternat
Op zaterdag 11 en zondag 12 oktober organiseerde het personeel en de
bewoners van ons tehuis in Ternat een groot eetfestijn.
Het was een waar succes. De opbrengst van dit eetfestijn liep op tot ongeveer
€5800.
Proficiat aan de organisatoren voor dit
eetfestijn. Wij komen graag volgend
jaar terug !!
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Ruisbroek
Op 30 september werden we uitgenodigd door de Fifty-one Club Coloma om
aan de luchtvaartdag van ‘Wings for Children’ deel te nemen.
Die dag hebben kinderen en volwassenen met een beperking de
mogelijkheid om kennis te maken met de vliegwereld, de luchthaven en haar
bedrijvigheid. Het gevoel te geven boven en tussen de wolken te drijven. De
sensatie van los van de grond en van het dagelijkse leven te zijn. Hun zorgen
rond hun dagelijkse harde realiteit even te verzachten, misschien wel ‘even’
te doen vergeten.
Onze gasten van Ternat en Ruisbroek namen hieraan deel. Het werd voor velen een
onvergetelijke dag.
Bedankt aan Fifty-one Club Coloma !!!
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Nieuws !
Onze kinesiste Jo Van Den Broeck werd op 20 oktober mama van haar eerste
kindje. Zij beviel van een flinke zoon : SEM.
Proficiat aan Jo en Gil !!
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Udo, die hoge noten zingt en sfeervolle, lazy songs brengt. Iedereen
weet dat dit loepzuiver is, met emotie én zalig om te horen. Zingen is
dan ook zijn passie, muziek zijn grote liefde en hij combineert de twee
met volle overgave. Hierdoor slaagt hij er in de deur naar het hart te
openen en zijn publiek kippenvelmomenten te bezorgen.
Vrijdag 12 december om 20u: Kerstconcert met Udo in CC De Meent.
Ingang 20€. Plaatsen te reserveren via
www.demeent.be/nl/event/769/udos-kerstconcert-live.
Zaterdag 13 december en Zondag 14 december van 13u tot 19u:
Kerstmarkt met ambachtelijke producten met optredens van lokale
cultuurverenigingen. Vrije ingang.
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