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Cera keurde het project voor de snoezelruimte te Schepdaal
goed. Wij ontvingen een gift van 2000€. Hartelijk dank !!
Ook welgemeende dank aan Lionsclub Sint-Genesius-Rode
‘tussen Zenne en Zoniën’ voor hun gift van 2000€ voor een deel
van het project ‘keukenwerkplaats’ te Rode.

Unit Wonen – Ruisbroek
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Unit wonen in Ruisbroek is gevestigd in de pastorij van
Ruisbroek.
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Deze pastorij was onbewoond en niet meer in al te beste staat
toen De Poel het engagement aanging om hier hun tweede home
te vestigen.
Na de restauratie van dit gebouw en de aanpalende nieuwbouw
konden onze bewoners er hun intrek nemen. Het gebouw is
helemaal rolstoel toegankelijk en aangepast aan ieders noden.
De benedenverdieping bestaat uit twee aparte
gemeenschappelijke ruimtes. In elke ruimte bevindt zich een
leefgroep: de ‘Zonnebloem’ en de ‘Klaproos’.
In het home van Ruisbroek hebben wij 15 bedden, tien voor
personen met intensieve woonondersteuning en vijf bedden voor
tijdelijke opvang. Met deze tijdelijke opvang of kortopvang wilt
De Poel ondersteuning bieden aan families en gezinnen die hier
nood aan hebben.
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Onze vaste bewoners willen wij net zoals in Ternat een thuis
geven, een vertrouwde, veilige omgeving waarin ieder individu
zich kan ontplooien volgens de talenten die hij of zij bezit.
Iedereen kan terecht in de gemeenschappelijke ruimtes maar
evengoed in de eigen kamer die naar eigen wens is ingericht.
De grondhouding van begeleiding is er één van emotionele
beschikbaarheid waarin je als begeleider, de personen die hier
wonen, mee begeleidt op hun weg, strevend naar optimale
kwaliteit van leven.
Hoe ziet een dag er in De Poel Ruisbroek uit?
We trachten zoveel mogelijk iedereen te laten aansluiten
volgens de wensen die ze kenbaar hebben gemaakt via het
handelingsplan. Dit wil zeggen dat in de ateliers beide
leefgroepen gemengd worden, het zijn geen eilandjes binnen
één voorziening.
Maandag
-

Smog
Educatieve spellen
Bewonersvergadering

Dinsdag
-

Snoezelen/ontspanning
Sport (in de sporthal van Ruisbroek)
Kuis leefgroep
Verzorging/relaxatie

Woensdag
-

Koken en opruim keuken
Zwemmen
Crea
Wandelen

Donderdag
-

Markt
Actualiteit
Artistiek atelier
Sport (in de sporthal)
Verzorging
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Vrijdag
-

Vorming
Tuinatelier
Cognitieve vaardigheden

Activiteiten
Op woensdag , donderdag en vrijdag is er ook kamer
opkuis, dan wordt de kamer van de bewoner samen met
hem of haar gekuist.
Binnen deze weekplanning zijn er ook individuele schema’s
opgemaakt : bewoners die individueel taken op zich nemen
of ondersteuning bieden aan de logistieke ploeg.
Een aantal bewoners doet aan extern begeleid werk, bv in
een rusthuis of een kinderdagverblijf en één van onze
bewoners neemt deel aan de enclave van de groendienst.
Het weekend wordt ingevuld naar wens van de bewoner in
overleg met elkaar. Het staat de begeleider vrij om
voorstellen te formuleren of verder te werken aan bepaalde
ateliers samen met onze bewoners.

-

Tentoonstelling Adi
Steurbaut en Luc Van
Ruysevelt in Kasteel van
Coloma :
4 – 13/09/2015

-

Eetfestijn Ternat :
10-11/10/2015

-

Wijndegustatie :
16-17/10/2015

-

Lunch Waerboom :
Zondag 15/11/2015

Ik hoop dat ik voor iedereen een beeld heb kunnen schetsen
van het home Ruisbroek.
Sammy, coördinator
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Unit Wonen – Ternat
Samenwerking restaurant "Les Eleveurs"
te Halle
Sinds de lente van dit jaar is er een samenwerking
gestart tussen De Poel Ternat en restaurant Les
Eleveurs uit Halle. De gasten van het tuinatelier
kweken, oogsten en leveren groenten aan het
restaurant. De levering van deze groenten gebeurt
wekelijks. Het gaat om "normale" groenten zoals
tomaten, sla, courgette, maar ook om vergeten of
ietwat onbekende groenten als haverwortel,
koolrabi, pastinaak, rucolakers, mosterdsla,
zomerpostelein etc.
In een interview met Andy de Brouwer (Sommelier)
en Nico Corbesier (Chef-kok) vroegen we naar de
meerwaarde van onze samenwerking.

.

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

Andy: “Eerst en vooral zijn zelfgekweekte groenten
sowieso betere kwaliteit én ben je verplicht de
seizoenen te volgen. Als je naar de vroegmarkt in
Brussel gaat, dan ligt heel de wereld aan je voeten
en is alles mogelijk. Dan kan je in volle winter
bananen en kersen kopen. Als je met iemand uit de
regio werkt die zelf zijn groenten kweekt, dan kan je
niet anders dan afnemen en gebruiken hetgeen de
natuur op die moment te bieden heeft. Als je
producten gebruikt op het moment dat ze het best
zijn, dat ze rijp zijn, dan heb je de beste kwaliteit en
ga je in je gerechten werken met groenten die
kloppen met de seizoenen.
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Ik denk tevens dat voor mensen die een beperking
hebben, hetgeen hen soms belemmert in wat ze
dagdagelijks zouden kunnen doen, dit project voor
fierheid kan zorgen. Ze doen dit niet voor niets, ze weten
dat er een afzetmarkt is. Het is niet zomaar een
rozentuin onderhouden met de hoop dat er soms eens
iemand komt kijken. Neen, ze kweken groenten voor een
restaurant waar die groenten geserveerd worden en door
mensen geapprecieerd worden. Als we met dit project De
Poel kunnen steunen doet dit enorm veel plezier. Het is
een win-win situatie, zowel voor De Poel als voor Les
Eleveurs.”
Nico: “De samenwerking is een fantastisch project van
jullie kant. Er is een duidelijk verschil in kwaliteit tussen
de groenten van de winkel/vroegmarkt en degene die
jullie bij ons leveren. Het verschil zit hem in de
stevigheid, de smaak en de houdbaarheid. Het is
duidelijk dat de groenten uit de winkel enorm worden
geforceerd om zo snel mogelijk geoogst te worden en er zo
goed mogelijk uit te zien, maar de smaak lijdt
daaronder.
Tevens is het telkens opnieuw spannend om af te
wachten wat er de volgende keer geleverd zal worden,
aangezien jullie leveren wat op het moment zelf klaar is.
Dat maakt dat ik zeer flexibel kan zijn en uitgedaagd
word iets nieuws uit te proberen. Het is ook leuk om met
producten uit eigen, regio gebonden grond te werken. Het
is dus een gigantisch verschil in kwaliteit.
Ik vind het tevens fantastisch voor de gasten van De
Poel, omdat zij aan iets meewerken waarbij zij een
bepaalde verantwoordelijkheid dragen. Ze bouwen iets
op, ze leren nieuwe dingen hetgeen voor hen een enorm
groeiproces creëert. Ik hoop dat ze binnenkort bij ons aan
tafel kunnen schuiven, dus bij deze zijn jullie
uitgenodigd. Ik hoop dat de samenwerking met De Poel
lang mag blijven duren.”
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Activiteiten
Special Olympics
De 33e editie van Special Olympics vond ook dit jaar
plaats tijdens het Hemelvaart-weekend. Het zijn 4 dagen
waar atleten met een verstandelijke beperking een heel
jaar voor trainen en naar uitkijken. In 3 disciplines
(atletiek, zwemmen, wielrennen) hebben zij het beste van
zichzelf gegeven.
Ook De Poel vzw was aanwezig met 19 sportievelingen,
fier uitgedost in de t-shirts die jaarlijks geschonken
worden door het bedrijf Sodevco (familie van Monique
Vandendriessche - Unit Vorming). Met dank hiervoor!
Wij wonnen 13 gouden, 8 zilver en 4 bronzen medailles en
nog vele andere kwalificaties. Proficiat !!
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Planckendael – Fifty-one Coloma
Op 6 juni werd de 32e Fifty-one ‘Dag in de dierentuin’
georganiseerd. Dank zij Fifty-one Coloma mochten wij
met 15 gasten van De Poel deelnemen aan dit
evenement. De vrijwilligers gaven onze gasten een
onvergetelijke dag in de dierentuin. Hartelijk dank voor
dit mooi initiatief !

Sportspecial – Affligem
Al enkele jaren is Affligem onze vaste gemeente voor de
sportspecial. De sportregio’s Noordwest, Pajottenland en
Zuidwest Rand organiseren er samen jaarlijks een
sportdag voor personen met een verstandelijke
beperking, waar De Poel steeds aan deelneemt. Onze
gasten beleefden er veel plezier.

Financiële steun is zeer
welkom !!
Voor elke gift van 40€ op
rekeningnummer
BE42 7795 9092 6054 van
De Poel vzw ontvangt u een
fiscaal attest !
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In de pers !!
Halle / Buizingen / Affligem Luc Wauters uit Buizingen zorgde zaterdag 20 juni op de
wielerpiste van Affligem voor een heuse stunt. Voor zijn zestigste
verjaardag fietste hij op 60 minuten liefst 63,2 kilometer,
weliswaar achter een Buggy met windscherm. ‘Ziet ge wel dat ik
het kan’, zei de man ontroerd bij zijn aankomst.
Nieuwsblad 22/06/2015

De opbrengst gaat volledig naar De Poel vzw. Het personeel en de
gasten die aanwezig waren, genoten van dit evenement. Bedankt
Luc !!

Halle / Gooik - De vzw Kardinaal Cardijn reikte op de feestdag
van Rerum Novarum zijn tweejaarlijkse Cardijnprijs uit. De vzw
Kardinaal Cardijn wil het werk en het gedachtengoed van
Hallenaar Jozef Cardijn blijvend onder de aandacht brengen. Bij
deze actie hoort ook de uitreiking van de Cardijnprijs om de twee
jaar aan een persoon of organisatie die zich net als wijlen
kardinaal Cardijn inzet voor de kleine man in de straat of voor
de kansarme jeugd. Ook deze keer dienden veertien organisaties
hun kandidatuur in. Uiteindelijk werden er drie op een shortlist
weerhouden die gisteren een cheque kregen.(…) Tweede werd de
vzw De Poel, de organisatie die in het Pajottenland zorgt voor
dagbezigheden en residentiële opvang voor mensen met een
beperking in Sint-Pieters-Leeuw, Schepdaal, Sint-GenesiusRode, Ternat en Ruisbroek. De 1.000 euro zal dienen om een
keukenatelier verder in te richten waar de mindervaliden zelf o.a.
confituur zullen maken.(…) Nieuwsblad 14/05/2015
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Activiteit tvv van De Poel !!
Tentoonstelling
De Poel vzw, Luc Van Ruysevelt en Adi Steurbaut nodigen u
uit op een unieke tentoonstelling, van 4 t.e.m. 13 september
2015 in kasteel Coloma te St-Pieters-Leeuw.
Als gastspreker zullen Luc Deconinck, burgemeester StPieters-Leeuw, en Patrick Huybrechts, directeur van de
Leeuwse Kunstacademie, het woord nemen.
Deze tentoonstelling wordt officieel geopend met een receptie
op vrijdag 4/9/2015 om 19u30. Iedereen welkom!
Tijdens deze tijdelijke tentoonstelling worden de werken
tentoongesteld van deze 2 kunstenaars, Luc Van Ruysevelt
en Adi Steurbaut. Uiteraard kunnen deze worden
aangekocht. Beide kunstenaars schenken een deel van de
opbrengst van de verkoop aan De Poel vzw.
Het werk VIRTUAL, van Adi Steurbaut, dat zal geveild
worden op onze jaarlijkse benefietlunch op 15/11/15, is er te
bewonderen .
U kan nu reeds een litho bestellen van dit kunstwerk
“VIRTUAL”, genummerd en gesigneerd door de kunstenaar.
De opbrengst van dit kunstwerk gaat integraal naar De Poel
vzw.
De litho is geprint op zwaar papier en verpakt. De
afmetingen zijn: 40 x 40 cm.
Kostprijs: € 120 €, exclusief verzending. Rekeningnummer
van De Poel vzw: BE42 7795 9092 6054.
Voor meer info: zie folder in bijlage bij de mail of bij De Poel
vzw (02/582.41.99)
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‘VIRTUAL’ van Adi Steurbaut
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