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Ontdek

Gebruikersraad 29/07/2022

Vergaderen in de zomervakantie… 
we wensen iedereen een goed verlof. 
Voor wie al verlof had, we hopen dat 
het goed was. 

we kregen van cliënten op het Zo-
merfeest heel wat ideeën. wat kun-
nen we nog organiseren? dankjewel. 

we hebben een lijst gemaakt met 
onze voorkeuren. nu kunnen we be-
ginnen met kiezen en voorbereiden. 

we hoorden hoe ondo de ondersteu-
ning van de begeleiders anders gaat 
regelen. 

Paul J 

Gebruikersraad 29/09/2022

we begonnen de vergadering met 
spijtig nieuws. natacha gaat de ge-
bruikersraad verlaten. ook tessa 
neemt afscheid. Zij gaat ergens an-
ders werken. Ze wenst ons nog veel 
succes. 

we gaan niet meer op donderdag, 
maar op maandag vergaderen vanaf 
nu. 

de dag van de begeleider komt er 
weer aan. we doen ons best er iets 
leuk van te maken. 

Paul J

Lieve ondo-anen, 

de winter komt eraan. tijd om gezellig knus thuis te zitten. Vele 
van jullie doen dit graag met diertjes om zich heen. we ontvin-
gen vele leuke verhaaltjes en foto’s van de mooiste huisdieren. 
ik zelf heb ook een kat. Hij heet doré. ondertussen is hij al 9jaar 
mijn huisdier. ik krijg veel liefde en warmte van hem. ik verwen 
hem graag met kattensnoepjes. Hij is hier dol op. 

Verder is er de afgelopen maanden veel veranderd bij ondo. Van 
een nieuwe structuur tot nieuwe collega’s… maar we namen ook 
afscheid van een aantal collega’s. dit en nog véél meer lees je in 
deze editie. Veel leesplezier. 

de mondo redactie 

Wat Als 

wat als je een uitvinder zou zijn? wat zou je uitvinden en waarom?



3

Picknick

op zondag 7 augustus ging onze allereerste ondo picknick door. Het zonnetje 
scheen gelukkig! de picknick ging door in het rivierenhof te deurne. Het was 
een gezellige namiddag met elkaar. we hebben samen gegeten, gelachen en 
spelletjes gespeeld. doen we dit volgend jaar nog eens? ben jij er dan ook bij? 

  

Veranderingen bij Ondo

Je hebt het misschien al gehoord. bij ondo is ’t een en ’t ander veranderd. 

goele is na meer dan 20 jaar bij ondo met pensioen. 

ons ondo-team blijft groeien. onze teams bestonden uit te veel begeleiders. 
daarom beslisten we om de boel om te smijten. 

de begeleiders blijven jullie zeker verder begeleiden. geen paniek. 

maar elke dinsdagvoormiddag gaan we nu vergaderen. 

de begeleiders zitten in groepjes van 4 à 6. daar vragen ze tips aan elkaar 
rond het begeleidingswerk. 

Claudine en Heidi zijn de coaches. Zij hebben gesprekken met de begeleiders 
over hoe ze zich voelen bij ondo. sophie en Hélène praten met hen over de 
cliënten en hoe de begeleiding loopt. 

sandra en wendy zijn de cliëntcoördinatoren. Zij doen de intakes. Zij stellen 
de cliënten voor aan hun begeleiding.  ben jij ontevreden? Zijn er klachten? 
Contacteer hen dan. Zij gaan onderhandelen met alle partijen. wordt een be-
geleiding gestopt, dan volgen zij dit op. ook als er begeleiders afwezig zijn, 
regelen zij de vervangingen. 

onze ondo-familie ziet naast goele nog 3 mensen vertrekken, nl. sylvie, tessa 
en Pascale. we wensen hen veel succes in hun nieuwe uitdagingen.  
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kalender 

03/12  internationale dag van men-
sen met een beperking 

06/12  sinterklaas 

21/12  begin van de winter 

24/12- 8/1: Kerstvakantie

24/12  Kerstavond 

25/12  Kerstmis

26/12  tweede Kerstdag

31/12  oudejaarsavond 

01/01  nieuwjaar

06/01  driekoningen

09/01  Verloren maandag: appel-
bollen en worstenbroodjes 

21/01  nieuwjaarsfeestje

01/02  lichtmis: Pannenkoeken!

thema volgende Mondo 

Het thema van de volgende mondo is 
tekenfilms:

wat is jouw favoriete tekenfilm? wie 
is jouw favoriete disneyprinses? Keek 
jij graag naar lucky luke? ben jij 
even avontuurlijk als tarzan? wat is 
jouw lievelingssprookje? naar welke 
tekenfilms keek jij als kind en naar 
welke kijk je nu? ben jij een sneeuw-
witje of eerder een boze heks? in 
welke tekenfilmfiguur kan jij jezelf 
herkennen. 

Werkten mee 

Paul J, sophie r, Karima e, sabine C, 
andy P, luc V, alice dK, anne VK, 
Carina b, Carine ds, emily H, freya-
lynn V, Heidi s, gusta Z, gilbert P, 
Jean-Pierre r, Kristel Vm, ellen Vw, 
Jasmina d, nancy s, nora db, Peggy 
b, Jonathan, senel P, Jolien s, Yves s, 
goele dr, najat b, Hanne bd, Jelmer 
s, natascha b, fleur db, ronny C, Ha-
yat d

Om in te kleuren



5

OndeuGend

Bistro

ik geef graag een eettip voor mensen die moeten letten op hun budget.

waarschijnlijk kennen jullie de sociale restaurants, zoals de stroming, de Ze-
ven schaken...? als je er nog nooit van gehoord hebt: vraag het aan je begelei-
der.  die vertelt je er alles over.

maar bistro is een adres dat zelfs je begeleider waarschijnlijk niet kent.

Je kan er elke dag eten voor 4,20 euro. Je kan er gewoon binnen lopen, zonder 
speciaal kaartje. er is keuze tussen een drietal gerechten. op donderdag zijn 
er frietjes! als er steak geserveerd wordt, kan het iets duurder zijn (rond de 6 
euro). 

de praktische informatie:
restaurant bistro 
Centraal station
elke werkdag open van 11u30 tot 13u30

Hoe geraak je er:
start in de hal die naar de sporen gaat
ga naar de wafelkraam
neem de trap of roltrap naar beneden, richting metro
ga niet de metro in!
onderaan de roltrap zie je links een deur
ga naar binnen 
Je bent nu in bistro.

smakelijk!

luc V
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dierenmoppen

waarom drinken muizen geen alco-
hol?

Ze hebben schrik van de kater.

waarom hebben kippen nooit een 
snotvalling?

Het snot zit in hun eieren.

waarom neemt een dom blondje 
brood mee naar de wC?

om de wC-eend te voederen.

sabine C

Gedicht

in de herfst is het voor de dieren niet 
zo fijn
om dan buiten te zijn.

de hond zit in zijn hok
en bijt dan op een stok.

de poes ligt te spinnen bij het vuur
Voor haar is de herfst te zuur.

dieren zijn zo fijn
maar je moet er wel lief voor zijn.

andy P
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Om in te kleuren

doolhof
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WAt ALs ... je één dAG OnzichtBAAr WAs. WAt zOu je dAn 

dOen?
ik zou naar het 

koninklijk paleis 

gaan en al het geld van 

de koning meenemen. 

Jasmina d

ik zou in het 

computersysteem een 

loonsverlaging voor de mi-

nisters doorvoeren en dat 

geld aan de armen geven.

moeder van Jasmina d

sa-men met 
Kristel een bank 

overvallen. anoniem

Jo-
lien plagen.
Kristel Vm

gaan 
vissen... dan 

zien de vissen 
mij niet. 
Yves s

dan 

zou ik gaan 

zingen in de opera. 

Paul J
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WAt ALs ... je één dAG OnzichtBAAr WAs. WAt zOu je dAn 

dOen?
ik 

zou naar mijn 
overleden vader gaan 
om hem te bezoeken

ridoano

ik 
neem alles van 

K3 mee uit de winkel 
van studio 100

rania

een 
vliegtuig be-

sturen. 
goele dr

eens 

doorstuderen, 

dan word ik niet 

afgeleid. 

anoniem

men-

sen laten 

sch
rik

ken. 

najat b

ik 
zou een wan-

deling maken en over-
al gaan binnen neuzen en 
dan aan mijn begeleidster 

verslag uitbrengen. 
senel P

ik 

neem alle
s v

an 

bumba  m
ee uit d

e 

winkel v
an st

udio 100

romeisa
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huisdieren

Allemaal beestjes

een beetje gek doen 
kan geen kwaad 

Kristel Vm en sophie r

dikke vrienden 

dit is mijn kat fisjauw. deze naam 
koos ik samen met 
mijn papa. 

ik ben fisjauw 5 
jaar geleden gaan 
halen bij iemand 
die een nestje had. 
nu zijn we dikke 
vrienden. 

fisjauw krabt 
graag aan haar krabpaal en mijn ze-
tel. Ze is heel aanhankelijk. wanneer 
er mensen komen speelt ze verstop-
pertje. Ze zal zich verstoppen onder 
de zetel of onder mijn bed. 

ik woon in een studio zonder terras.  
daarom gaan we af en toe wandelen 
in de tuin van ondo.  Ze doet dit heel 
graag. wat ze niet graag doet is naar 
de dierenarts gaan. 

ik hoop dat we nog lang dikke vrien-
den zullen blijven.

freya-lynn V 

Fuego

ik ga elke week naar de manege. daar 
verzorg ik mijn paard fuego. ik rijd 
er ook regelmatig op. laatst ben ik 
met mijn begeleidster Chris naar de 
manege geweest. dit was leuk!

emily H

tijger

wij hebben een 
lieve poes. Hij heet 
tijger. Hij komt 
veel knuffelen en 
slaapt bij ons in 
bed. 

Peggy b en Jonathan

Pluisje en Fleur 

ik heb altijd huisdieren gehad. mijn 
eerste huisdier ooit was een kat. Haar 
naam was minoe. momenteel heb ik 
twee huisdieren. een poes van twee 
jaar, Pluisje. en een hondje van acht 
jaar, fleur. Ze is een dobermann Pin-
scher. Ze is heel goed voor mij, maar 

niet voor an-
dere mensen. 
Ze is bescher-
mend naar 
mij toe.

Carine ds
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Alle dieren welkom

ik ben alice en ik ben een grote dieren-
vriend. ik heb altijd katten als huisdieren 
gehad. Zeven jaar geleden ben ik van kat-
ten naar honden overgestapt. momenteel 
heb ik drie hondjes en vier vogeltjes. ooit 
had ik twee cavia’s, al snel werden het er 
24. Zo groot is mijn liefde voor dieren. 
ik hou van dieren rondom mij. maar mijn 
grootste liefde zijn toch wel koeien. sinds 
1996 verzamel ik alles wat te maken heeft 

met koeien. ik heb thuis vijf kasten vol met koetjes. in mijn woonkamer staat 
ook een grote koe. 

alice dK

Mijn twee deugnieten

ik heb twee hondjes. de zwarte is beauty. Ze is vijf jaar 
en is erg rustig en zacht. ik krijg er superveel liefde, 
vriendschap en genegenheid van. Ze komt zelfs mijn 
traantjes oplikken als ik het moeilijk heb. onze beau 
is de deugniet. Hij is één jaar en vier maanden oud. Hij 
is een heel hevig, speels, en ondeugend. beau heeft 
ook wel een zacht kantje. samen met beauty geeft hij 
me ‘s morgens likjes als we wakker worden. beau kan 

beauty ook wel uitdagen, zo is er soms ook ruzie. maar dat weegt niet op aan 
de mooie momenten samen. 

Verder wil ik nog één ding meegeven: ‘neem een poes. dat is vriendschap 
voor leven!’

Ps: ik wil ons gezinnetje graag uitbreiden. als er iemand een mannetjes kitten 
van max 10 weken te geef heeft. mag je het me altijd laten weten. (dit kan via 
mijn begeleider Jeroen) 

nora db

Wekelijkse wandeling 

op maandag 15 augustus kwam je in mijn leven. Het stond precies in de ster-
ren geschreven dat wij elkaar zouden ontmoeten. Jouw baasjes moesten me 
nog goedkeuren. maar dat zat meteen super goed. nu mag ik elke week een 
uurtje met jou wandelen. ik beloof je, lieve Kiwi, ook al giet het pijpenstelen, 
wij gaan op pad. Jij bent mijn wonderhondje. Voor jou ga ik met plezier door 
de regen. bedankt dat je in mijn leven kwam. Je beseft maar half wat wandelen 
met jou betekent voor mijn welzijn. dus lieve talle en frankie, bedankt door 
jullie vertrouwen in mij. 

ellen Vw
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een lach en een traan

toen ik 11 was gingen we naar de 
cinema. daar zagen we de film min-
oes. deze film gaat over een poes die 
in een vrouw verandert. na de film 
volgde een onbekende poes ons he-
lemaal tot thuis.  we hebben die poes 
toen in huis genomen. af toe moes-
ten we toch eens gaan kijken of de 
poes al in een vrouw was veranderd. 
Het is mijn moeder toen gelukt mij 
dat te laten geloven.

toen ik 13 jaar was had ik twee hond-
jes. Prutske en duvelke, twee York-
shire terriërs.

terwijl ik op kamp was, bleek één van 
hen kanker te hebben. mijn moeder 
besloot hem te laten inslapen. Het 
ander hondje was de kluts kwijt. Hij 
beet steeds in zijn staart. Kort daarna 
liet mama hem ook inslapen. toen ik 
terugkwam van het kamp was ik heel 
verdrietig. gelukkig kreeg ik daarna 
een ander hondje, snoopy.

Jasmina d.

een hart voor alle dieren 

ik heb veel dieren gehad. Zoals een fret, een cavia, een konijn, 
puppy’s en katten. de leukste dieren vond ik de katten. daar 
kon ik leuk mee spelen. nu heb ik er even geen. later wil ik 
weer huisdieren.

Heidi s

de avonturen van nouzy

Vroeger had ik een lieve stafford, 
nouzy. op een keer was ik met hem 
aan het wandelen naast het albert-
kanaal. ik liet hem los en hij sprong 
in het water. Hij had een vogel ge-
zien. aan de kant van het water zijn 
er betonnen blokken en hij geraakte 
er niet meer uit. ik heb zijn leiband 
dan naar hem gesmeten. Hierlangs is 
hij naar boven gekropen. Hij schudde 
het water van zich af alsof er niets 
was gebeurd. enkele dagen later 

moest ik met 
hem naar de 
dierenarts. Hij 
had een long-
ontsteking. 

Hij groef ook 
graag in ko-

nijnenholen. ooit ving hij een konijn. 
ik kreeg dat niet afgepakt. Hij heeft 
dat arm konijn volledig opgegeten. 
Hij heeft ook eens een rat gevangen. 

Jean Pierre r

Max de Maltezer

op 13 augustus ben ik mijn nieuw hondje max gaan halen. 
max is een maltezer. 

de kleinkinderen hebben zijn naam gekozen. in het begin 
was hij heel bang. nu begint hij stilaan meer contact te 
zoeken en te spelen. ik ben heel blij met max. in septem-
ber is hij een weekje mee naar de zee geweest. dat was 
heel leuk!

Carina b
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Oplossing pag. 18

1. bobby (Kuifje)
2. flip (Jommeke)
3. santa’s little Helper (simpsons)
4. dino (flinstones)

5. idefix (atsrix)
6. astro (Jetsons)
7. Pekkie (Jommeke)
8. snowball 2 (simpsons)

ik en Prutske,

 Prutske is een dwergkees en is ondertussen 1 jaar en 4 
maanden oud.

Hij is een koppig ding met een eigenzinnig karakter. 
maar... hij is ook een echt schatje! ik krijg veel vriendschap 
en liefde van hem.

Hij is dikwijls bang en blaft dan in het rond. Prutske is een 
echt mamaskindje maar hij is ook sociaal naar anderen. 
Hij is een speelvogel en een likkepot. een echte baron! Hij 
weet perfect hoe hij iedereen rond zijn poot kan winden.

soms kan ik hem tegen het behang plakken maar evengoed kan ik hem nooit 
meer missen!

anne VK

drie katten

dit zijn mijn huisdieren waar ik heel veel van hou. ik heb drie katten. ons mimi 
(de grijze), is er 16 jaar. Prutsemie( de bruin-witte), zij is 11 jaar. en rambo, 
de zwarte kater die 13jaar is. 

Verder heb ik nog een hondje. noha, hij is 8jaar. dat zijn mijn schatjes. door 
hen is mijn leven anders. ik zou niet kunnen leven zonder hun.

in het verleden heb ik ook twee hondjes moeten laten inslapen. ons lady en 
Queeny. Ze werden 15 jaar en 6 jaar. ik mis ze nog elke dag. maar ik weet dat 
ze geen pijn meer hebben. 

nancy s

  



rode kleuren en grote vinnen 

sinds kort heb ik een aquarium 
met één vis. Hij is een betta vis. 
die vis eet vissen. daarom krijgt 
hij geen huisgenoten.

om hem te vertroetelen verzorg ik 
zijn aquarium heel goed en maak 
ik het mooi. Zoals je op de foto 
ziet heb ik er planten gezet. ik heb 
ook een meertje aangelegd.

Zie je hoe mooi hij is, rode kleuren en grote vinnen?

mijn zoon apo had eerst een aquarium. ik ben nu heel blij met dat van mij. 

senel P

tibootje, de kleine onruststoker

mijn kat heet tibo. Hij is drie jaar, maar 
ziet er jonger uit. Het liefst van al zou 
hij heel de dag door spelen. met zijn 
speelballetjes, zijn nepvogeltje en de 
hengel. wanneer hij niet speelt doet hij 
het liefst ondeugende dingen. Zoals in 
kasten kruipen. of plantenpotjes om-
vergooien. wanneer ik even niet oplet, 
durft hij mij wel eens aan te vallen. mis-
schien denkt hij dan dat ik een grote 
vogel ben? toch is hij een lieverdje. Heel fijn gezelschap 

dat altijd thuis op me zit te wachten!

 Jolien s

Pruts en tommeke

als kind had ik een hond. op 
dit moment heb ik een hond 
en een kat. Pruts en tommeke.

Ze kunnen goed samen spelen. 
ik heb goeie vriendschap van 
mijn huisdieren. 

gilbert is Pruts zijn “boske”. 
Hier luistert hij goed naar. Ze spelen ook graag samen. 

gusta Z en gilbert P
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natascha

ik ben natascha of ‘nat, tascha, natasch, tasch, taschi’. 
de keuze is aan jou.

ik ben de laatste week van september begonnen bij ondo 
als begeleidster. misschien ben ik jou ondertussen al te-
gengekomen. ik ben al wat ouder en heb al verschillende 
watertjes doorzwommen. om zo bij ondo terecht te ko-
men.

mijn kleine hond, misty, heeft als jonge hond niet zo’n fijne 
dingen meegemaakt. dus ik ben blij dat ik haar een nieuwe thuis mocht ge-
ven. ik doe er dan ook alles aan om haar te verwennen. ook heb ik twee goud-
hamsters, bisoe en bounty. als zij wakker zijn dan zijn ze constant in de weer 
om hun eten te verzamelen, te verplaatsen en te bewaken. 

Verder heb ik veel interesses, hobby’s en ben ik heel leergierig. daardoor is 
het dikwijls moeilijk voor mij om alles te doen wat ik graag wil doen en leren. 
ik probeer mij nu dan ook te beperken tot één handwerk hobby en één sport. 
Zo heb ik thuis een atelier om te werken met polymeerklei. daar maak ik sie-
raden en haarspelden voor kinderen en jonge dames.  daarnaast doe ik nog 
graag een dansje op een vrije avond. 

tot snel.

natascha b

rOndOM Ons

hanne

ik ben Hanne en ik ben 23 jaar. in juni ben ik afgestu-
deerd. sinds kort werk ik bij ondo. ik ben enorm blij dat 
ik nu deel mag uitmaken van dit team.

ik ben naast begeleidster bij ondo, ook al 6 jaar leidster 
op de Chiro van linkeroever. 

daar ben ik dus elke zaterdagmiddag te vinden. 

ik kijk er enorm naar uit om jullie allemaal te leren kennen 
en om er samen iets heel moois van te maken.

we zien elkaar snel!

Hanne db
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Bye bye Goele

ons goele, onze teamcoach, onze collega, ons mama, onze vriendin...

meer dan 20 jaar bij ondo. da‘s ni niks. wat zullen we u missen met uw stra-
lende aanwezigheid, uw zotte verhalen, uw vrolijkheid en enthousiasme.

geniet van dat welverdiende pensioen. Het zal u goed doen! 

tot in den draai!

  

hayat en najat 

twee toffe jongedames die begon-
nen bij ons als stagiairs. nu beiden 
begeleidsters bij ondo!

ronny is jarig

“Hoera! onze 
ronny werd weer 
een jaartje ou-
der!”

om dit te vieren 
trakteerde fleur 
mij op een ijsje. 
we hadden eerst 
het plan om pan-
nenkoeken te 
bakken, maar met 33 graden leek 
een ijsje ons een beter idee! Heerlijk 
verfrissend was het.”

fleur db en ronny C

jelmer

ik sta te popelen om jullie allemaal te ontmoeten. 

na een aantal jaren als leefgroep begeleider in een 
voorziening was ik toe aan iets nieuws. op deze ma-
nier ben ik dan ook bij ondo beland. ik kijk er naar uit 
om jullie beter te leren kennen. en mijzelf te heruitvin-
den als begeleider. Hopelijk tot snel!

Jelmer s
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OndO OP 

de dankeditie van de Proms was een 
echt succes! Vrijwilligers nancy en ti-
mothy gingen samen met Pieter een 
avondje feest vieren en genieten van 
de muziek. met toppers zoals stan van 
samang en sandra Kim was het feest 
helemaal af.

onze visie en werking delen met anderen? natuurlijk!

Yannick, brigitte, Paul, wim, frederik en wendy stelden 
onze dienst voor aan 60 roemeense directeuren. wat we 
doen en hoe we dit aanpakken. de ervaringen van ieder-
een,... Het was een intense online meeting. 

Vorige vrijdag deden we een zomerbar 
tijdens het onderonsje. Het was een 
gezellige namiddag met een mocktail, 
fruitsalade en zomerse muziek.

Yannick speelde een kort stukje piano voor begeleider fre-
derik.

Vrijdag nam ondo afscheid van goele. 
na vele jaren dienst gaat ze met pen-
sioen! we zullen haar missen. goele, 
veel plezier, geniet ervan en kom nog 
een keer langs om ‘hallo’ te zeggen.
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ken jij de naam van deze huisdieren?

1 2

3 4

5 6

7 8

Oplossing op pag. 13

Het is alweer 21 september, het begin van de herfst! de 
bladeren vallen van de bomen, het regent wat vaker, pad-
denstoelen schieten uit de grond en het wordt stillaan 
weer wat frisser. Haal je paraplu en laarzen uit de kast, 
maak een mooie wandeling in het park en geniet van de 
mooie kleuren om je heen.
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Om in te kleuren

GELUKKIG NIEUWJAAR




