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In de KIJKer 
 
 
Tijd voor ZOMER! 

 

Het Ganspoel werkjaar is weer voorbij gevlogen! 
Het voorbije jaar was opnieuw een heuse uitdaging. 
 
Covid was nog steeds de focus gedurende de eerste maanden. 
En na 2 jaar covid, werd ook duidelijk hoeveel impact dit gehad heeft op de kinderen, bewoners, 
gezinnen, maar zeker ook op medewerkers. 
 
De draad terug oppikken naar het ‘gewone’ Ganspoel ritme bleek niet evident en ook nu nog, op de 
valreep voor de vakantie, worden we uitgedaagd. 
Zowel het moeilijk vinden van medewerkers, als de uitdagingen binnen de basisschool, blijven ons 
bezorgd maken. 
 
Maar toch kunnen we terugkijken op een geslaagd werkjaar, waar veel gerealiseerd werd, ondanks 
de uitdagingen waar we voor staan en stonden. 
Ook dat is Ganspoel!  
 
We hadden een zeer geslaagde Dag van de Zorg, de laatste hand wordt gelegd aan de nieuwe site 
aan het Poelplein en we vierden opnieuw feest! 
 
We houden deze positieve energie vast om met volle energie aan het komende werkjaar te beginnen. 
Maar eerst… tijd voor een ander tempo…We wensen jullie allen een deugddoende zomerperiode! 
 
 
Sarah Tobback 
Algemeen Directeur 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



BetOOG 
 
 
Informatie vanuit de Collectieve OverlegOrganen (COO) 
 
Tijdens de periode januari 2022 – juni 2022 kwamen beide overlegorganen samen in 
afzonderlijke vergadering op 24 januari en 28 maart voor het MFC, en op 10 februari en 2 juni 
voor het FAM.  Hieronder vindt u een samenvatting van de belangrijkste thema’s die aan bod 
kwamen tijdens deze vergaderingen. Op 13 januari werd een uitzonderlijke vergadering 
georganiseerd voor het toelichten van de nieuwe coronamaatregelen wegens een toename van 
het aantal besmettingen.  Omwille van corona gebeurden de meeste van deze vergaderingen 
via het platform “Teams”. 
 
Corona: stand van zaken – FAM/MFC 
 
De stand van zaken omtrent de manier van werken onder corona in het Centrum tijdens de 
eerste maanden van 2022 werd toegelicht. 
De werking ondervond nog steeds hinder omwille van een hoog aantal afwezige werknemers 
wegens ziekte of quarantaine.  De piek van afwezigen bereikte een hoogtepunt in de loop van 
de maand december en januari.  Op dat moment kon zonder problemen in de basisbehoeftes 
voorzien worden, maar therapieën en andere activiteiten konden niet doorgaan.  Therapeuten 
werden gekoppeld aan bepaalde leefgroepen en hielpen mee aan de dagelijkse activiteiten.  
Hetzelfde gold voor administratief personeel en stafleden:  zij sprongen in daar waar dit nodig 
werd geacht. 
 
Huis 15 en de Zuidkant hadden wel nog te kampen met een structureel probleem. Op regelmatige 
basis hadden zij te maken met een hoge uitval van personeel.  Daarom sprongen medewerkers 
van Huis 8 in waar nodig. Ook in Priesterdelle werden er veel minder dagactiviteiten 
georganiseerd.   
 
Huis 13 had af te rekenen met een clusteruitbraak aan besmettingen. In het kader hiervan werden 
de gepaste maatregelen genomen.   
Anders was de situatie in het MFC.  Hier kwamen op regelmatige basis besmettingen voor en 
hiervoor werd een aangepaste strategie uitgewerkt. Bovendien lagen de richtlijnen van 
onderwijs en zorg niet op dezelfde lijn.  Daarom werd gekozen om alle kinderen als “kwetsbaar” 
te beschouwen en de strengere regels uit de zorg toe te passen.  Dit had het grote voordeel dat 
iedereen dezelfde regels hanteerde.  Alle kinderen die positief testten, werden  samen gebracht 
in één leefgroep en begeleid door een apart team.  Alle ouders werden via een infosessie op de 
hoogte gebracht van de gekozen maatregelen. 
 
Gezien de situatie binnen het FAM onder controle was en een minimale, (normale) werking 
mogelijk bleef, werd beslist om de ouders niet te informeren omtrent de stand van zaken.  Wel 
werd gevraagd om de ouders te verwittigen op het moment dat opnieuw zou worden 
overgeschakeld naar een volledige normale werking, maar zeker ook wanneer de situatie 
opnieuw zou verslechteren zodat bijkomende, strengere  maatregelen moesten worden 
getroffen. 
 

 

 

 

 



 
 
 
Dag van de zorg: 15 mei 2022 
 
Op zondag 15 mei 2022 werd van 10 uur tot 17 uur de Dag van de Zorg georganiseerd.  
De organisatie gebeurde  vanuit de Vlaamse overheid en zorgpartners konden intekenen. Deze 
dag kan  worden beschouwd als een opendeurdag voor iedereen die ingeschreven was en zo 
ook als een vorm van publiciteit.  Ondertussen was ook  de nieuwbouw klaar, zodat alles kon 
doorgaan in de nieuwbouw met een vooraf uitgestippeld  bezoekersparcours.   
 
Werkgroepjes binnen het Centrum werkten het programma verder uit, en in het park werden 
infostandjes, drank- en eetstandjes en animatie voorzien. Ook het COO-MFC/FAM was 
vertegenwoordigd met een standje. 
 
Leefgroepindeling MFC volgend schooljaar 
 
De team-coördinator bekijkt samen met de orthopedagoog wat mogelijk is omdat er 
waarschijnlijk een tweede dagopvanggroep moet worden voorzien voor volgend schooljaar. Er 
zullen dus verschuivingen gebeuren binnen bepaalde groepen. Er wordt wel gegarandeerd dat 
er geen grote verschuivingen zullen gebeuren binnen de groepen die vasthouden aan een 
vaste/bepaalde structuur. Ook bestaat de mogelijkheid dat een logeerfunctie moet worden 
voorzien voor de dagopvanggroepen. Een correcte zorgzwaarte inschaling is hiervoor nodig.   
De juiste indeling zal op basis daarvan gebeuren. 
 
Weekendwerking en verhuis Parkhuisje 
 
Om aan alle vragen te kunnen beantwoorden, dringt de noodzaak zich op om voor volgend jaar 
in het MFC een tweede groep weekendwerking op te starten. Nu is dit beperkt tot één groep.  Het 
is de wens om weekendopvang te kunnen aanbieden aan 16 kinderen. Eén in de cluster “zorg” 
en een andere in de cluster “veiligheid/voorspelbaarheid”.  Er zijn 25 à 30 kinderen die regelmatig 
(maar afwisselend) gebruik maken van de  weekendwerking. De extra weekendwerking zal in 
leefgroep De Berm/Klokhuis  doorgaan, zoals dat ook gebeurt in leefgroep Westhoek/Oostpunt.  
Parkhuisje zal eerder in cluster “zorg” bijspringen. 

Doel is wel dat vertrouwde mensen de weekendwerking blijven dragen. 

Leefgroep Parkhuisje zal samen met 5 groepen FAM naar de nieuwbouw verhuizen. Verhuis is 
voorzien eind augustus, om op 1 september te kunnen starten.  Reden is dat de nieuwe gebouwen 
zijn ingericht om gebruikers met complexe zorg op te vangen en dus was de groep vanuit de 
zorgcluster een evidente keuze. Organisatorisch en infrastructureel gezien was Parkhuisje de 
beste keuze.  
 
Personeelstekort MFC 
 
Sinds november heeft het MFC te kampen met opvangproblemen en dit omwille van het uitvallen 
van  zieke personeelsleden en vacatures die moeilijk ingevuld raken.  Er werd een actieve 
wervingscampagne gedaan maar het blijft moeilijk.  Mensen moeten ook ingewerkt worden en 
jobstudenten kunnen/mogen minder ingezet worden.  Bovendien gaan er ook veel werknemers 
met pensioen.  De dag van de zorg kan ook een goede manier zijn om potentiële werknemers 
aan te trekken. 

 

 



BetOOG 
 

Mensen die starten blijven vaak, maar degenen die tijdens corona gestart zijn, hebben nooit een 
normale werking gekend wat het extra moeilijk en uitdagend maakte.  Bovendien zijn mensen 
ook kieskeuriger en willen ze minder in shiften werken.  Gelukkig zijn er nog redelijk veel stagiairs 
en daarvan zijn er sommigen die toch op vastere basis ingeschakeld worden en die blijven. Maar 
de  ligging/bereikbaarheid van het Centrum is niet zo evident. 

Werken in eigen streek: vacature in lokale pers laten verschijnen kan ook nog een idee zijn om 
kandidaten aan te trekken. 
 
Vakantiewerking en personeelstekort FAM 
 
Een gelijkaardig, permanent personeelstekort situeert zich ook binnen het FAM. Dit is niet enkel 
het geval in Centrum Ganspoel maar een algemeen gekend probleem in de zorgsector. Voor het 
ogenblik raken vier vacatures in het FAM niet ingevuld,  vooral in Huis 15, Huis 19 en de Zuidkant.  
Voor sollicitanten vormen de afstand en de moeilijke bereikbaarheid van Centrum Ganspoel met 
het openbaar vervoer vaak een probleem. Omwille van dit rekruteringsprobleem worden soms 
personen aangeworven met een volledig ander diploma. Deze worden dan wel intern opgeleid 
en begeleid, maar ook hierin kruipt tijd. De komende vakantieperiode lijkt dan ook moeilijk te 
worden. Gepoogd wordt om dit op te lossen door een beroep te doen op stagiairs, 
vakantiejobbers en stafleden die inspringen.  Met het oog op mogelijke rekrutering wordt op 
regelmatige wijze deelgenomen aan jobbeurzen en wordt contact genomen met scholen.   
 
Jaarrekening 2021 
 
Zoals de reglementering het voorschrijft, werd de jaarrekening (balans en resultatenrekening) 
voor het boekjaar 2021 toegelicht door de directie. 

Het boekjaar wordt afgesloten met een positief resultaat van € 211.294.  De winst uit de gewone 
bedrijfsuitoefening bedraagt € 231.153. De voornaamste activa- en passivaposten en kosten- en 
opbrengstenrekeningen worden toegelicht. Ook worden de cijfers/resultaten vergeleken met 
het jaar 2020, maar omwille van Covid kunnen de cijfers erg verschillen en wordt vergelijken 
moeilijk.  

Zoals elk jaar blijkt uit de resultatenrekening het grote aandeel van de personeelskosten 
(86,65%).   

Als besluit kan worden gezegd dat de financiële situatie van het Centrum Ganspoel gezond blijft. 

 
Nieuwbouw 
 
Omwille van de vertraging met de bouwwerken zal de verhuis naar de nieuwbouw uitgesteld 
worden. 
Oorspronkelijk was gedacht om te verhuizen rond Pasen. Dit werd dan uitgesteld tot midden mei 
en nu wordt gepland om te verhuizen op 22/08/2022 voor het Parkhuisje en in de periode van 
6/09/2022 tot 22/09/2022 voor Huis 8, 12, 13, 15 en 19. 
 

 

 

 



 
 
 
Varia 
 
 De begroting voor het jaar 2022 werd toegelicht door de directie. 
 De oogarts, Dr. Bie Schoolmeesters, heeft het Centrum Ganspoel verlaten rond midden 

januari 2022.  Zij wordt vervangen door Dr. Irina Balikova, verbonden aan de KUL.  
 Plannen zijn er om opnieuw een wafelactie te organiseren door het COO-MFC.  

Waarschijnlijk in het begin van het schooljaar.  De opbrengst wordt dan gebruikt voor het 
financieren van de vakantiekampen.  Deze tussenkomst wordt fel geapprecieerd.       

 
Ter herinnering 
 
Beide COO kunnen bereikt worden op de volgende e-mail adressen: 

 COO.FAM@ganspoel.be 
 COO.MFC@ganspoel.be 

 
Ouders, gebruikers of hun vertegenwoordig(st)ers kunnen de vergaderingen bijwonen zowel 
fysiek als digitaal.  Het volstaat om een e-mail te sturen naar één van de hierboven vermelde 
adressen.  De voorzitter of een ander lid zal u dan contacteren om de volgende vergadering bij 
te wonen.  Beide COO streven ernaar dat alle leefgroepen vertegenwoordigd zijn in de 
vergaderingen. 

In naam van beide COO wens ik jullie een prettige vakantie.  
 
Eddy Mercy 
Secretaris COO-FAM – Lid COO-MFC 
 

mailto:COO.FAM@ganspoel.be
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De Gakkende Ouder 

 
 
De Gakkende Ouder : die “gekke nonkel Pots” toch! 
 

“Onbekend maakt onbemind.” Een eeuwenoude spreuk die actueel blijft. Net als onze angst voor het 
onbekende. En hoe die angst een mens soms bij de lurven grijpt, hem staren en zwijgen doet en in 
zijn gewone doen verlamt. Een realiteit die ouders van een zorgkind niet vreemd is. Want wie van ons 
werd (nog) niet aangestaard toen we met ons kind naar buiten gingen? Van vreemden raakt het je 
na verloop van tijd misschien nog even of niet (meer). Je wuift hun niet-weten weg en gaat verder. 
Ze horen niet bij je pad. Met goede vrienden of naaste familie ligt dat anders. Hun afstand houden, 
hun ongemakkelijk wegkijken, raakt wel. Hard en diep. Want je wil natuurlijk dat je kind gezien wordt 
voor wie hij of zij is. Dat hij of zij er gewoon bij mag horen. Maar hoe zeer je daarvoor ook je best 
doet, vanzelfsprekend wordt het niet. 

Geen niet-begrijpen is eerlijker en meer onbevangen dan dat van kinderen. Zo ook bij onze eigen 
kleinkindjes van bijna vijf, drie en twee. Eerst vertaalt het zich in verbaasde peuterblikken of een 
geschrokken huilen. Later in hun vragen, honderduit. Waarop je niet altijd een afdoend antwoord 
hebt. Want hoe leg je uit waarom hun “nonkel Pots” niet praat zoals zij? En onverwachts vreemde 
geluiden maakt? Of uit het niets achter hun rug opduikt? Waarom hij ook een pamper aan moet en 
zoveel puddingpotjes eten mag? Waarom hij net hún speelgoedje wil? En waarom die rare dingen 
om zijn benen moeten? Het zijn veel waaroms voor kleine hoofdjes.  

Een antwoord op hun vragen, een remedie tegen hun angst zit misschien niet in de woorden die je 
zoekt, maar in dagdagelijks samen-zijn. In het samen dingen doen. Op de Opendeurdag in Ganspoel 
bijvoorbeeld. Waar ze mochten proeven van ingedikt appelsap en gemixte boterhammen. En van 
computerspelletjes die hij speelt. Door samen te gaan schommelen of springen op het springkasteel. 
Of op een vrije dag samen naar de eendjes of de geitjes te gaan kijken. … 

En ja hoor! Voetje voor voetje roert er wat. De angst kalft wat af en er breken zowaar verbindende 
momentjes aan. Als ze achter elkaar aan door de living rennen of in zijn snoezelkamer samen naar 
Tiktak kijken. Of zoals laatst, toen ons kleine meisje spontaan bij haar “gekke nonkel Pots” op de 
tuinbank ging zitten en hij daar helemaal van opfleurde. Is het geen plaatje!? 

Laat die mooie zomerdagen dus maar komen! Wij zijn er helemaal klaar voor.  

 

Ann G., mama van Pieter uit Huis 14  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Gansecho’s 

 
 
The Masked Singer – Ganspoeleditie 
 
 
Hip hipper hipst!  
 
In het MFC werd woensdagnamiddag, 1 juni, The Masked Singer georganiseerd. Wat ze op tv 
kunnen, kunnen wij ook, maar dan beter dachten de jongeren van De Pit. Een jongen uit Wit 
Huisje en een opvoedster sloten zich daarbij aan. Er werden nummers gekozen, er werd volop 
geknutseld en geoefend. En het resultaat mocht er zijn, vraag maar aan onze jury van Villa 20. 
Zij hadden veel complimentjes voor de mooie outfits, de gewaagde nummerkeuze en het alom 
tegenwoordige zangtalent. Tjonge jonge, zulke meesterspeurneuzen, ze raadden bijna alle 
zangers onder die maskers. 
 
De acts waren grandioos. The Joker en Quinn Harley brachten een prachtig duet. Het kind van 
de duivel (voor de niet-kenners: dat is de titel van een liedje) deed het feestje helemaal 
losbarsten. Een klein schattig beertje zong “Leef” van voor tot achter mee. Er was zelfs een 
tomaat die in het Engels zong. De robotjes gingen voor romantiek, zoals in de tv-show maar dan 
beter.  
 
Een monster gaf een heuse show weg op het deuntje van “Hé lekker beest”. En “123 rikketikketik” 
was toch wel een zeer verrassende nummerkeuze. Applaus kreeg iedereen van een razend 
enthousiast publiek dat in ware festivalstijl een regenbuitje doorstond. 
 
Iedereen die erbij was, dacht er hetzelfde over: deze zangtalenten verdienen eeuwige roem!  
Niet op tv maar wel in deze Ganzet!  
 
 
Gytte Verstreken 
Begeleidster Zuidkant - Activiteitenbegeleidster 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Gansecho’s 

 
 
Sponsorloop voor Oekraïne 
 
Op 31/03/2022 organiseerde de lagere school van Centrum Ganspoel een sponsorloop ten 
voordele van de vluchtelingen uit Oekraïne. 
Door de oorlog die daar gestart is, vluchten miljoenen mensen uit hun land. 
De leerlingen van Ganspoel wilden die mensen helpen door geld in te zamelen en door nodige 
spullen voor hen te kopen. 
 
Het ingezamelde bedrag gaat naar speelgoed voor speelkoffers voor Oekraïense kinderen in 
Leuven. 
 
Het idee was om toertjes in het park van Ganspoel te lopen voor een bedrag naar keuze. 
De leerlingen kregen sponsorkaarten mee om zoveel mogelijk sponsors te zoeken en zo geld 
in te zamelen. Die deelden ze vervolgens uit aan vrienden, familie en andere mensen die ze 
kennen. 
Het lopen gebeurde toch maar binnen in de gangen van het hoofdgebouw vanwege het te 
koude en slechte weer. 
Het parcours zat met linten, banken en verplaatste spullen die daar al lagen in elkaar. 
Er was ook een glijbaan over een paar treden die heel leuk was om af te glijden. 
De kinderen kregen een kaartje met de Oekraïense vlag en een vredesduif erop om de toertjes 
te tellen.  
 
Elke keer als een leerling een toertje af kreeg, maakte de juf, die 
op het einde van het parcours stond, een bloemvormig gaatje in 
die vlag. 
Als het kaartje vol was, kregen ze weer een nieuwe. 
De loop begon om 13u30 en eindigde om 14u30 met wat 
drinkpauzes ertussen. 
Het ingezamelde bedrag is €652 geworden!   
 
Het was heel leuk om te doen en vooral, als het mensen die hulp 
nodig hebben, kan helpen. 
En we hopen natuurlijk allemaal dat deze ellendige oorlog zo snel 
mogelijk zal stoppen. 
 
Y.R. van klas groen Bubao 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gansecho’s 

 
 
Jongerenhoogdag – donderdag 12 mei 2022 – sporten, bewegen en plezier 
 

We gingen naar het koffielokaal om gezellig te ontbijten. Ik at een 
chocoladekoek en dronk een fruitsapje. Ik denk dat ik er ook een 
beetje aardbeitjes bij at. Na het ontbijt was onze eerste activiteit: 
boogschieten. Er was ook een handboog om te schieten en je kon ook 
kegelen. Na het boogschieten, was er een pauze van een half uur. 
Tijdens die pauze mochten we drinken en/of een tienuurtje eten. 
Daarna gingen we naar de brandweermannen (die naar Ganspoel 
waren gekomen).  Toen we op hen wachtten, maakten we nog een 
klasfoto. We mochten met echte brandweerslangen op een 
speelhuisje spuiten. We kregen veel interessante info en ik mocht bij 
het stuur in de  brandweerwagen zitten. 

De stoel kon op en neer en er waren veel knopjes in de wagen. Ze hebben enkele dingen laten 
horen, onder andere de sirene, maar wel pas als de kleutertjes weg waren.  

Na de middag gingen we eerst naar de judo. We leerden een paar grepen en de betekenis van 
maté. Op het einde kregen we een gouden medaille en dan kwam onze laatste activiteit: het 
springkasteel!!!!!!!!!!!! Woehoe!!!!!!!!!!!!  

Het was een springkasteel met een parcours vanbinnen en op het einde een grote, snelle 
glijbaan.  

Op het einde van de dag aten we nog een ijsje.  

Dit was de jongerenhoogdag van Ganspoel!!!!!!!!! Jeh 

 

Mona uit klas groen 

 
  



 
 
 
Vervolg jongerenhoogdag – donderdag 12 mei 2022 
 
Wij zijn begonnen bij de brandweer. Daar hebben we het huis geblust. 
Daarna was het speeltijd en dan was het massage. 
Na de middag zijn we naar de kinderboerderij geweest. 
Er was een hond, veel cavia’s, konijnen pony’s, ezels, kippen, hanen, 
geiten en schapen. 
Wij hadden als afsluiter de tractorrit en dan een ijsje. 
Het was een leuke dag. 
 
Yano 
 

 
 
Klankbad in MFC -  dinsdag 20 april 2022 
 
Wat hoor ik nu? 
Vreemde klanken…  
Trillende klanken… 
Spannende klanken… 
Ja, daarvoor zet ik me wel eens recht.  
 
Kristel van “Klankdruppels” kwam op woensdagnamiddag 20 april twee bijzondere baden 
geven voor de kinderen en jongeren van het MFC. Dat waren wel  heel bijzondere baden, 
baden zonder water, baden zonder zeep. Ze dompelde ons onder in een bad van klanken met 
tal van instrumenten, zoals de fluit en de klankschalen. We werden er allemaal heel stil van, en 
alert. Hier en daar verschenen de eerste voorzichtige glimlachjes. Stilaan konden we helemaal 
ontspannen en ons laten meeglijden op Kristels speciale klanken. Die glimlachjes werden grote 
brede smiles.  
Waren we proper na deze baden? Nee, zeker niet. Maar we hebben wel genoten. Bedankt 
Kristel! 
 
Oei, het is gedaan. 
Iedereen vertrekt. 
Maar wacht eens… 
Er komt nog een groep. 
Als ik nu stiekem niet mee naar de leefgroep ga en op een andere stoel ga zitten… 
Zou ik dan nog eens mogen? 
(Dit was goed geprobeerd van een jongere uit De Berm, maar helaas, die dekselse 
opvoedsters hadden het gezien.) 
 
Gytte Verstreken 
Begeleidster Zuidkant 
 
 
 
 
 



Gansecho’s 

 
 
Leefgroepvakantie Huis 16 
 
Met de lente in het land begon het in Huis 16 extra te kriebelen om op stap te 
gaan.  Begin mei kozen we er een zonnige midweek uit om richting Limburg 
te gaan voor onze leefgroepvakantie. We genoten er, in de huisjes van Landal 
Zutendaal, van extra verwennerij en leuke uitstapjes. 
 
Zo gingen we met een groepje wandelen op het blote voetenpad wat toch 
wel een hele uitdaging was. Op onze blote voeten gingen we over 
boomschors, trapjes, ladders, door modder, water en zand, helemaal tot aan 
de blotevoetendouche.  Want gelukkig konden we daar onze voeten wassen 
voor we onze schoenen terug aan deden.  
 
Op een andere dag brachten we een bezoekje aan de kinderboerderij. We aaiden er de dieren, 
maar deden ze ook na. De zon zorgde ervoor dat we ook konden genieten van een aperitief op 
het terras. Zoals jullie begrijpen, hebben we met volle teugen genoten en ons niks tekort gedaan 
;-) 
 
Groetjes 
 
 
Huis 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Ganzeweetjes 
 
Aanvraag Zorgtoeslag 
 
Nu de zorgtoeslag gedigitaliseerd is, hebben we een stappenplan voor de aanvraag voor 
u opgemaakt. 

 

Stap 1: Contacteer uw uitbetaler Groeipakket 

Als u denkt dat uw kind recht heeft op een zorgtoeslag, neem dan contact op met uw 
uitbetaler Groeipakket. 
 

Weet u niet wie uw uitbetaler is? Op de website www.groeipakket.be/mijn-groeipakket vindt 
u meer informatie over uw Groeipakket. Uw uitbetaler stuurt uw aanvraag door naar de 
dienst Opgroeien om de ondersteuningsnood van uw kind te evalueren.  
 

Verder kan u ook mailen naar info@groeipakket.be en vragen wie uw uitbetaler is. 

 

Activeer uw e-Box als die nog niet geactiveerd is. Via uw e-Box kan u alle communicatie 
vanuit Opgroeien online ontvangen. Dat vergemakkelijkt de opvolging en verwerking van 
uw aanvraag. Een e-box aanmaken kan via de site www.myebox.be 

 

Stap 2: Vul de inlichtingenformulieren in 

Er zijn twee inlichtingenformulieren. Voor het psychosociaal inlichtingenformulier in te vullen 
moet u zich eerst registreren op Mijn Kind en Gezin. 
Om het psychosociaal inlichtingenformulier in te vullen registreert u zich eerst op Mijn Kind en 
Gezin. U vindt het formulier via de knop ‘Specifieke ondersteuningsnood - Vul het formulier 
volledig in. 
 

Om het medisch inlichtingenformulier in te vullen,  maakt u een afspraak bij de  behandelende 
arts (de arts die het elektronische medisch dossier van uw kind beheert). Vraag om het medisch 
inlichtingenformulier samen in te vullen. Uw arts vindt dit formulier via e-Health  onder 'Evaluatie 
ondersteuningsnood Opgroeien'. 

U heeft 4 maanden de tijd om deze formulieren in te vullen na opstart. 

Stap 3: Bezorg de ingevulde formulieren terug 

Bezorg de opgevraagde informatie digitaal aan Opgroeien. 
Dien het psychosociaal inlichtingenformulier in via het digitaal portaal Mijn Kind en Gezin. 
U kan er ook de specifieke vragenlijsten, ingevuld door andere zorgverleners, opladen. 
 
Opgroeien ontvangt het medisch inlichtingenformulier van uw GMD-houdende arts via  
e-Health (u hoeft deze vragenlijst dus niet zelf door te sturen).  
 

 

 

http://www.groeipakket.be/mijn-groeipakket
mailto:info@groeipakket.be


 

 

Bezorg ze uw informatie zo snel mogelijk. U heeft vier maanden de tijd om de twee 
inlichtingenformulieren digitaal terug te bezorgen ( Het psychosociaal inlichtingenformulier 
wordt bezorgd via het digitaal portaal Mijn Kind en Gezin en het medisch 
inlichtingenformulier wordt doorgestuurd door uw GMD-houdende arts via e-Health). 
Daarna sluiten ze uw aanvraag af.  

 

Is dit uw eerste aanvraag en heeft u meer tijd nodig om de gevraagde informatie te 
verzamelen? Stuur dan een e-mail naar zoe.info@opgroeien.be en deel ze mee hoeveel 
extra tijd u denkt nodig te hebben.  
 

U kan maximaal vier maanden uitstel vragen. Opgelet: dit gaat over de twee 
inlichtingenformulieren. Specifieke vragenlijsten kan u via het portaal Mijn Kind en Gezin 
bezorgen tot de status van uw aanvraag op 'in behandeling' staat. 
 

Stap 4: Ga langs bij de evaluerende arts 

Eens dat alle informatie verzameld is, neemt de arts op basis daarvan een beslissing. Soms 
wordt u met uw kind uitgenodigd bij de evaluerende arts. 
 

Een consult kan onder verschillende vormen, bv. via beeldbellen of ter plaatse bij de 
evaluerende arts die voor u het dichtst bereikbaar is. 
 

Stap 5: U ontvangt de beslissing 

De beslissing ontvangt u in uw E-box, of als deze niet geactiveerd is, via brief. 

Samen met deze beslissing ontvangt u: 

- Een attest met het resultaat van het onderzoek 
- informatie over bijkomende voordelen (als u ervoor in aanmerking komt) 

Opgroeien stuurt dat attest ook naar: 

Uw uitbetaler Groeipakket. Zo kan uw uitbetaler het bedrag en de periode van de zorgtoeslag 
bepalen en u informeren over uw recht op zorgtoeslag. 

De Kruispuntbank Sociale Zekerheid. Zo kan u mogelijk een aantal voordelen automatisch 
krijgen, bv. het sociaal tarief elektriciteit of aardgas, een vermindering op uw belastingen, … 

 

Simon Gillekens 

Maatschappelijk werker 

  

https://www.kindengezin.be/nl/thema/specifieke-ondersteuningsbehoefte/evaluatie-ondersteuningsnood/bijkomende-voordelen


#Ganspoel 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag van de Zorg – 15 mei 2022 
 

Op 15 mei zetten we onze deuren open voor de Dag van de Zorg. De weergoden waren ons gunstig 
gezind, er was geen wolkje aan de blauwe hemel te bespeuren.  

Vele bezoekers kwamen onze nieuwe woonsite bezichtigen waar akoestiek, verlichting,… zijn 
toegespitst op de diverse noden van onze cliënten.  

Op de verschillende infostanden kon je o.a. te weten komen hoe we een feestmaal kunnen voorzien 
voor mensen met slikproblemen, hoe we blinden en slechtzienden begeleiden, welke hulpmiddelen 
en communicatiemiddelen we gebruiken. 

Op het nieuwe Ganspoelplein kon je genieten van een hapje en een drankje terwijl de Gypsies het 
beste van zichzelf gaven.  

We kunnen terugblikken op een meer dan geslaagde editie en wie weet tot volgend jaar! 

Als kers op de taart bracht de VRT onze voorziening mooi in beeld ! 

Hieronder wat sfeerfoto’s. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



#Ganspoel 
 
Kunst van Maarten Vaessen en Caluwier Carlos 
 

www.caluwier.net 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.maartenijzerkunst.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.caluwier.net/
http://www.maartenijzerkunst.be/
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Op de website van het Huis van het Kind is een verzameling gemaakt van kampen, 
speelpleinen, hobby’s die er in omgeving Leuven zijn voor kinderen met een beperking. 

 

https://www.huisvanhetkindleuven.be/vakantieaanbod-0 

 

 
 
 
Een warme oproep aan alle lezers van De Ganzet om onderstaande link massaal te delen, 
zodat alle teams weer op volle kracht kunnen werken !  
 
https://www.ganspoel.be/Werken-bij/Vacatures/Id/85/Algemeen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.huisvanhetkindleuven.be/vakantieaanbod-0
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