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Voorwoord
Dag allemaal,
Weer veel te lezen in deze Oikonieuws.
We hadden jullie beloofd dat we in
Oikonde werk gingen maken van
vrijetijdsbesteding. Onze begeleiders
hebben allerlei activiteiten
georganiseerd. Verschillende
mensen schreven zich in. In Lier
mochten ze onder andere kliederen
met verf, in Mechelen gingen ze naar
Maanrock. Wat verderop vind je een
overzichtje.
Dit jaar hadden we ook weer onze
jaarlijkse grote vergadering in Lier en
Mechelen. Het was al de vierde keer.
Deze keer was het op een zaterdag.
Ik kon er zelf niet bij zijn . Voor alle
anderen, foto’s en verslag in deze
Oiko-nieuws.

Wist je dat Oikonde al 45 jaar
bestaat? We doen er graag nog
45 jaar bij om jullie verder te
ondersteunen bij jullie hulpvragen.
Op de voorpagina van deze Oikonieuws kunnen jullie zien hoe we
dat willen doen. Laagdrempelig en
veelzijdig, met respect voor iedereen
...
Veel leesplezier!
Leen Quadflieg
Directeur

samen zelfstandig
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De zomer ligt alweer achter ons, de jaarlijkse vakantie is
voorbij. Wat deden jullie zoal tijdens de vakantie? Ging je op
verkenning in de wijde wereld? Of bleef je lekker gezellig thuis? Enkele
cliënten schrijven hun verhaal.

Patrick
Ik ben Patrick Verdonck uit Nijlen. Jaren droomde ik ervan een verre reis te
maken naar het Oosten. Dit jaar kon ik dit eindelijk waarmaken. Ik ben net terug
van een fantastische reis naar Thailand. Ik verbleef daar in een rustig en mooi
hotel in Pukhet. Via het ziekenfonds had ik kunnen regelen dat er
dagelijks een verpleegster langskwam. Zij heeft me fantastisch verzorgd en me
wegwijs gemaakt in dit mooie land. Samen deden we uitstappen, ze hielp me
met mijn administratie en vertalingen. Bij haar kwam ik meer thuis. Ik ben al
aan het aftellen naar mijn volgende reis ...

Dimitri
We zijn op uitstap geweest naar de plantentuin van Meise. Het
was echt wel de moeite! Door werken was het wel een beetje
moeilijk bereikbaar, maar eens we daar waren was het echt
ferm. We hebben er een hele voormiddag
rondgelopen, dat heb je wel nodig om alles te bekijken.
We hebben ons ingeschreven via vakantieparticipatie waardoor we minder moesten betalen aan de inkom. Het zou wel
handig zijn om een betere routebeschrijving te hebben, want
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op een gegeven moment geraak je de weg een beetje kwijt. Ik vind het zeker een
aanrader en zou het zo nog eens doen. We zijn ook nog naar het zandsculpturenfestival gegaan in Oostende.
Het thema was ‘films en series’. Heel leuk om te zien. We hebben dat gedaan
met een b-dagtrip van de NMBS. Dat is de combinatie van trein en inkom. Na de
zandsculpturen zijn we ook nog naar het Q-beachhouse geweest en het museum
van FC De Kampioenen. Het was een hele leuke dag met prachtig weer!
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WIM
Samen met de kinderen ging ik een weekend naar zee. We sliepen in Vaya
Mundo, een hotel in Oostende, aan de zeedijk. Vaya Mundo is veel meer dan
een hotel, het is eigenlijk een vakantiepark. Er is een binnenspeeltuin, een binnenzwembad, allerlei sportfaciliteiten. Het is al het derde jaar dat we er naartoe
gaan. De kinderen amuseren zich er zo goed dat ze van de zee weinig hebben
gezien. Je kan het boeken via Vakantieparticipatie waardoor de prijs meevalt.

Het jaarlijkse
Oikonde moment
Twee zaterdagen na mekaar, in
september, werd iedereen van
jullie uitgenodigd voor het jaarlijkse
Oikonde moment. Eéntje in Mechelen
en ééntje in Lier. De weergoden waren
ons zeer goed gezind. De zon scheen
volop. De sfeer was
onmiddellijk aangenaam. Wat niet
ons plan was gebeurde toch... We
beslisten om buiten te gaan zitten.
Hoe fijn was dat! Het was in Lier zo
warm dat we de tafels een aantal
keren hebben moeten verplaatsen om
even in de schaduw te zitten. Later
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werd het wat frisjes en verhuisden
we terug naar de zon. Geen enkele
tafel bleef op zijn oorspronkelijke
plaats staan. In Mechelen was het
nog warmer, te warm voor een aantal
mensen. Zij zochten de koelte van
het dienstencentrum op. Als eerste
stond op het programma dat iemand
ons ging komen uitleg geven over de
Uitpas , Vakantieparticipatie en Rap
op Stap. Jammer genoeg haakte die
persoon op het laatste nippertje af.
We hebben er dan over gepraat in
kleine groepjes. Sommigen onder jullie

vriendschapsfraude, mensen die je
in een warenhuis een zeer duur gsmabonnement aansmeren. We lazen
enkele waargebeurde verhalen voor.
Het was onmiddellijk duidelijk dat
jullie soms totaal verschillend
reageerden op de situatie. Sommigen
zeiden meteen: ‘ooh maar dat zou ik
ook doen’. Anderen zweerden dat ze
niet in de val zouden lopen omdat ze
bijvoorbeeld nooit geld geven aan
een onbekende. Jullie maakten elkaar
duidelijk wat je beter wel en beter niet
kan doen in zulke situaties.
maken al veel gebruik van de Uitpas,
Vakantieparticipatie en Rap op Stap
en konden de anderen daar over
vertellen. We keken ook samen in
de boeken van vakantieparticipatie.
Er zijn verrassend veel uitstappen
en vakantiebestemmingen. Ideeën
genoeg. Als we dat gedaan hadden,
was het tijd voor een korte pauze.
Na een verfrissend drankje
wisselden we in groepjes informatie
uit over enkele vervelende dingen
waar we allemaal regelmatig mee te
maken krijgen: reclame aan de deur,

Alle begeleiders hebben jullie tips
genoteerd. We gaan ze op een kaartje
zetten voor alle Oikonde-cliënten.
Uiteraard was er na al dat harde
werk nog iets lekkers voorzien om te
smullen! Tijdens het eten hebben we
gezien dat er zeer fijne en aangename
gesprekjes werden gevoerd. Hopelijk
heeft iedereen onder jullie ervan
genoten.
Wij vonden het alvast een geslaagde
editie!
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Zomeruitstap

2019

Het was lang vooraf aangekondigd:
de zomeruitstap zou doorgaan op 3
augustus en zou ons brengen naar
Wallonië. Daar gingen we met een
bootje de grotten van Neptunus
bezoeken. Daarna was er tijd voor het
middagmaal en in de namiddag
volgden er nog enkele stadsbezoekjes.
Een mooi programma!
Mensen schreven zich in en
verheugden zich erop MAAR er kwam
een kink in de kabel. Toen we onze
inschrijvingen doorgaven aan de
reisorganisatie liet die ons weten dat
deze uitstap niet meer beschikbaar
was op 3 augustus! We zaten toen een
beetje met de handen in ons haar. De
reisorganisatie stelde iets anders voor
nl. een bezoek aan het vogelopvangcentrum van Zundert. Na het middagmaal konden we een tocht maken
door het Nationaal Park ‘de Loonse en
Drunense duinen’. We waren eigenlijk
ook wel een beetje blij dat ze met dit
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voorstel kwamen, want wat moesten
we anders nog gaan verzinnen? Het
was trouwens ook wel een mooi programma dat ze voorstelden.
We begrijpen echter dat dat voor jullie niet fijn was. Kwam daarbij dat er
verwarring was ontstaan over het vertrekuur want dat was voor de nieuwe
uitstap een half uur vroeger dan voor

de eerste uitstap. Gevolg was dat
enkele mensen te laat op de afspraak
waren en de bus al vertrokken was.
Dat was natuurlijk bijzonder spijtig.
We zullen er alles aan doen om te
vermijden dat we dat in de toekomst
nog voorhebben. Bij een volgende
uitstap zullen we ook zorgen dat een

begeleid(st)er van Oikonde
bereikbaar is op de morgen van de
uitstap.
En laten we vooral niet vergeten: 23
cliënten van Oikonde gingen mee op
uitstap en beleefden een prachtige
dag! Dankjewel Paula en Louis en
Marina voor de begeleiding!

INTERVIEW MET

DJ DAAN
Zoals zovele mensen ging Daan deze
zomer naar Maanrock, niet als
luisteraar maar wel als DJ. DJ op
Maanrock? Dat is niet min! Dimitri,
zelf ook een DJ, ging op interview bij
Daan.

wat vrienden. Na verloop van tijd viel
het groepje uit elkaar. Ik wilde wel
graag iets blijven doen, dus zocht ik
naar iets nieuws. Papa had interesse in
DJ en mede daarom ben ik er een
drietal jaar geleden mee begonnen.

Ben je een geboren natuurtalent?
Ja.

Hoe ben je beginnen muziek draaien?
Ik mocht eerst op het werk van mijn
mama draaien, dan eens op een BBQ
en zo heb ik steeds meer kunnen
optreden.

Hoe ben je DJ geworden? Ik zat op
school in een beatbox/rap groepje met
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Hoe doe je het praktisch met je
materiaal? Papa brengt mij en het
materiaal overal naartoe.
Waar haal je je Installatie? Ik heb zelf
gespaard en gaandeweg het materiaal
aangekocht. CD’s, mengtafel, luidsprekers, micro, discobol, …
Wat is je grootste droom? Ik zou heel
graag willen meedoen aan MNM ‘
Start to DJ’. Niet omdat ik het wil
winnen, maar omdat ik de ervaring wil
opdoen.
Ga je dan mee doen? Ik doe geen
beloftes, maar ik wil het graag
proberen in 2020.
Hoe ben je op Maanrock terecht
gekomen? Een vriend van mijn zus
is DJ en wist dat ik ook DJ ben. DJ
C-man trad op op Maanrock en vroeg
aan mij of ik mee wou optreden. Dat
zag ik natuurlijk meteen zitten. Het
was fantastisch om op Maanrock
te staan. Het was echt een machtig
gevoel.
Welk genre muziek draai je? Ik draai
alle muziek en pas me aan aan het
publiek. Het liefste draai ik Dance
music. Ik draai vooral met CD’s, maar
ik gebruik sinds kort ook de laptop en
USB-stick.

En Tomorrowland? Dat is een droom
om daar ooit op te treden, maar ik
moet realistisch blijven.
Zou je er je beroep van willen maken?
Eigenlijk is dat al een beetje zo. Ik
treed elke week op als huis DJ in een
WZC.
Kan je Daan boeken? Via Facebook:
Goosebeats. Ik heb ook kaartjes met
mijn gegevens op.
Dankjewel voor het interview Daan!
We wensen je nog heel veel succes!
Interviewer: Dimitri
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Vrijetijdsactiviteiten
Oikonde
Zowel het team van Lier als het team van Mechelen organiseren vanaf 2019 enkele
groepsactiviteiten waar alle cliënten van Oikonde aan kunnen deelnemen. Wat
hebben we zoal gedaan? En hoe is het geweest?

Wandeling Te Gek?!
Op 25 april gingen enkele begeleiders en cliënten
van Oikonde wandelen in Duffel. Het was niet
zomaar een wandeling maar een wandeling van Te
Gek?! De mensen van Te Gek?! organiseren
wandelingen, maar ook theater – en muziektournees om psychische problemen meer
bespreekbaar te maken.
Oikonde helpt hier graag bij! We hadden een beetje
pech met het weer want het heeft gedurende
de volledige wandeling geregend. Gelukkig had
iedereen zich goed voorbereid met een paraplu of
regenjas! Na zes kilometer doorheen Duffel – soms
door gewone straatjes maar soms ook door natuurgebied kwamen we moe maar voldaan terug aan op
het Lochtterein.
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Spelletjesnamiddag in Lier
Op donderdag 16 mei organiseerde team Lier voor de eerste keer een
spelletjesnamiddag. Dit ging door in de living van de bureau in de Sterrenstraat.
De bedoeling was om gezellig samen te zijn en een
ontspannende namiddag te hebben. Het was een
succes! Er kwamen meerdere enthousiaste deelnemers op af. Een aantal mensen hadden zelf van
thuis uit gezelschapsspelletjes bij, andere niet. Maar
dat was totaal niet erg, er was uiteindelijk voldoende
keuze. Vrij vlot werden enkele kleine groepjes
gemaakt, en konden meerdere spelletjes gespeeld
worden. Er kwam meteen de vraag om dit te
herhalen. Wat we ook deden. Op 7 november werd
een tweede editie gedaan.

Festival Special in Heist-op-den-Berg
Festival Special wordt al enkele jaren georganiseerd in Geel. Dit jaar, in juni,
kwamen ze voor de eerste keer ook naar Heist. Op een binnen- en buitenpodium
traden verschillende muziekgroepen op. Er waren ook andere heel leuke
activiteiten: fotoshoots, kapsalon, neptattoos. Een friet- en ijskraam maakten
het volledig. Amusement voor iedereen!

Maanrock
Maanrock in Mechelen stond ook op de agenda. We hebben de Romeo’s gezien.
Dat was ambiance, maar het was zo warm die dag dat we niet lang gebleven zijn.
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Wall painting – breng wat kleur in de sterrenstraat

Een activiteit voor onze jongeren.
Oikonde Lier wilde graag de jongeren eens tot in de Sterrenstraat brengen en
samen een leuke activiteit doen. Bijna gelijktijdig kruiste een idee van Chaya:
‘Wall painting’. Een kale muur opfleuren met leuke kleuren. Dat leek
begeleidster Birte wel een uitdaging om aan te gaan.
Zo gezegd, zo gedaan. Op 28 augustus kwamen enkele cliënten van Oikonde
samen in de tuin van de Sterrenstraat. Gewapend met allerlei materialen zoals
sponzen, spuitjes, bekers, … maar vooral véél verf, ging iedereen de strijd aan
met de saaie muur.
Het begin verliep wat onwennig. Vragen als: ‘Mogen wij echt deze muur volkladden met verf? Wat moet ik dan juist doen? Gaat het wel mooi zijn?’, staken
de kop op. Maar al snel begon er zich een heus kunstwerk te ontwikkelen.
Enkelen gingen erg ongeremd aan de slag en gooiden sponzen vol verf tegen de
muur, gooiden met bekers, drukten hun handen tegen de muur. Anderen hielden meer van het precieze werk en toverde mooie bloemen en andere figuren
tevoorschijn.
Niet alleen de muur had mooie kleuren, ook de deelnemers zagen er erg
besmeurd uit. Maar niemand vond dit erg. Even in de voetbadjes het grootste
vuil eraf en de rest zou thuis in de douche wel verdwijnen.
Het was alleszins een avond vol plezier.
En zeg nu zelf... het resultaat mag er zijn. Toch?
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E voor

ND
Wat betekent OIKO

Yves?

Ik ben Yves en ben ongeveer al bijna zes jaar in begeleiding bij Oikonde in Lier
met als begeleidster Sophie. Mijn interesse is muziek, maar zelf ook muziek spelen (DJ). Mijn begeleiding is gekomen omdat ik op mijn 19de te weten ben gekomen dat ik autisme heb.
Net zoals een trap opgaan, is de erkenning van autisme een stap in het
onbekende. Maar als je mensen zoals vrienden en familie rondom je hebt, kan je
alles beter begrijpen wat er mis is. En elke stap omhoog op die trap is een stap in
de goede richting.
Met de hulp die je krijgt van de
begeleiding bij Oikonde kan je jezelf
meer en meer blootstellen aan hetgene wat er in je lichaam mis is of in je
hoofd. Al bij al kan ik wel zeggen dat
het mij geholpen heeft om me beter
te voelen in mijn vel.
Dus bij deze kan ik tegen iedereen
zeggen, BEDANKT om mij te brengen
tot de man die ik nu ben.
Yves
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Ooit al gehoord van Torbal?
Torbal is een balsport voor mensen
met een visuele beperking. Ook
mensen die niet slechtziend of blind
zijn kunnen meespelen in een team.
Iedereen die torbal speelt, draagt
namelijk een blinddoek zodat iedereen
helemaal niets kan zien.
Twee teams van 3 spelers nemen het
tegen elkaar op. Het ene team staat
aan de ene kant van het veld voor hun
doel. Het andere team staat aan de
andere kant van het veld, ook voor hun
doel. Ze vallen elkaar om beurten aan
door de bal te gooien naar de overkant
van het veld. In het midden van het
veld is een dun touw gespannen op 40
cm hoogte. Links en rechts van de
middenlijn wordt ook een touw
gespannen. 3 touwen in totaal dus.
Er hangen belletjes aan de touwen.
Wanneer de bal het touw raakt, hoort
men de belletjes. De bal mag nooit de

touwen raken. De verdedigende ploeg
moet de bal trachten te pakken en
moet zorgen dat die niet in het doel
komt. Dat klinkt misschien niet
moeilijk, maar vergeet niet dat je niets
ziet. Goede basisconditie, een groot
oriëntatievermogen, een goede
werp- en verdedigingstechniek zijn
belangrijk om dit spel goed te kunnen
spelen. Je moet ook altijd
geconcentreerd blijven. Daarom duurt
een torbalwedstrijd maar 2 keer 5
minuten. Rick Sermeus speelt torbal
bij Waasland. Je ziet hem hier op de
foto met de beker.
Torbal is trouwens een internationale
sport met internationale tornooien en
zelfs een Europees kampioenschap.
Het team van Waasland is al meerdere
keren geselecteerd om deel te nemen
aan het Europees Kampioenschap
en won al verschillende medailles en
bekers!
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De hobby van

Marissa

Marissa heeft een bijzondere hobby. Sinds 2007 beschildert Marissa twee keer
per week keramieken beeldjes bij ‘t Penseeltje in Duffel. Ze zit in een groepje
met lesgeefster Vera en maximum 10 andere creatievelingen. Meestal is het
hetzelfde groepje, maar ook nieuwe mensen zijn welkom. Dan moet je wel even
op voorhand laten weten dat je komt. Iedereen kiest zelf wat hij wil maken. Je
begint van een wit beeldje en kiest de verfkleuren zelf. Zo maak je altijd iets
uniek. Vera heeft altijd een aantal beeldjes op voorraad, maar je kan ook iets
bestellen als je iets specifieks zoekt. Marissa is graag met verf bezig en was altijd
al creatief. Bij ‘t Penseeltje vindt Marissa echt haar ding en kan ze tegelijkertijd
ook ontspannen.
Op 12 jaar tijd heeft Marissa al héél veel beeldjes gemaakt.
Voor zichzelf, maar ook vaak als cadeau voor familie en
vrienden. Zo had ze in september een trouwfeest en
maakte ze deze twee beertjes (zie linker foto) en maakte ze
een beeldje van haar hondje Boomer nadat die overleden
was (zie foto bovenaan).
Mocht je het leuk vinden, kan je via Facebook altijd de
pagina van ‘t Penseeltje bekijken voor meer foto’s.
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Week van de geestelijke
gezondheidszorg
#Samenveerkrachtig

Van 1 tot 10 oktober was het de week van
de geestelijke gezondheidszorg. ‘Samen
veerkrachtig’ is de slogan van deze week.
Hiermee wordt bedoeld dat we elkaar
een bemoedigend schouderklopje moeten
geven en zorg moeten dragen voor elkaar
als we in een moeilijke periode zitten of
uit een moeilijke periode komen. Net als
sommige andere organisaties in Mechelen,
schreef Oikonde een spreuk op de ramen. ‘Iedereen kan iets, niemand kan alles’,
een boodschap voor alle mensen die in de Colomastraat passeren.

Duurzame held,
Norman
Norman Kamosi werd door de gemeente Nijlen verkozen
tot duurzame held! Door weer en wind brengt Norman 2x
per week met de fiets de boeken uit de inleverbussen van
Kessel en Bevel naar de bibliotheek van Nijlen. En hij levert
ook boeken aan huis bij mensen die minder mobiel zijn!
Dikke proficiat aan Norman!

Oikonde in de krant
Het Laatste Nieuws en de Gazet van Antwerpen schreven
een artikel over Oikonde. Ze wilden daarmee aan de
mensen laten weten dat Oikonde nu ook ouderen
begeleidt bij het zelfstandig wonen. Altijd fijn dat de krant
plaats maakt voor ons!
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OPENINGSUREN
MAANDAG

09:00 - 12:30

DINSDAG

13:00 - 17:00

WOENSDAG

09:00 - 12:30

DONDERDAG

13:00 - 17:00

VRIJDAG

09:00 - 12:30

ZATERDAG

GESLOTEN

ZONDAG

GESLOTEN

Daarnaast kan je ook een afspraak maken en kan je je begeleider/ster tijdens de werkuren bellen
op hun gsm.

SLUITINGSDAGEN 2020
WOENSDAG 1 januari
MAANDAG 13 april
VRIJDAG 1 mei
DONDERDAG 21 mei
VRIJDAG 22 mei
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NIEUWJAAR

MAANDAG 1 juni

PINKSTERMAANDAG

PAASMAANDAG

DINSDAG 21 juli

NATIONALE FEESTDAG

DAG VAN DE ARBEID
OH HEMELVAART
BRUGDAG

MAANDAG 2 november
WOENSDAG 11 november
VRIJDAG 25 december

ALLERZIELEN
WAPENSTILSTAND
KERSTDAG

