
6 - m a a n d e l i j k s  m a g a z i n e  o v e r  h e t  r e i l e n  e n  z e i l e n  i n  M o z a ï e k   -   OKTOBER 2017  



Inhoudstafel 
Woord vooraf 3 

We nemen afscheid van Lucien. 4 

We nemen afscheid van Lisette. 5 

Welkom in de dagondersteuning! 6 

Start groep 5. Bouwen en verbouwen. De nacht overdag. 7 

Opening van het buurtpleintje. De ‘Cardijntjes’ vieren 20 jaar samen. 8 

Een speciale oma voor beschermd wonen. Welkom Carine. Gent, vakantiestad... 10 

Woning 4 verwelkomt Elly. Bloemetjes en bijtjes in de oogststoet. 11 

Vrijwilligers. 12 

Jubilarissenfeest. 13 

Op naar de Lokerse feesten. Een zomerse barbecue in woning 6. 14 

Water, zand… naar zee met woning 6. Monique zoekt verfrissing. 15 

Rock for Specials. 16 

Op stap met het houtatelier. Bezoek aan ‘kleuterschool van Morgen’. 17 

Helpers van het onthaal. 18 

Pensioen Carlos. Afscheid van Noël. Een nieuwe thuis voor Luc. 19 

Stopzetting enclavewerking Artevelde. 1 jaar Leeuwerik. 20 

We stonden voor hete vuren… 21 

We gingen op reis! 22 

Mozaïek liet in zijn kaarten kijken… en vierde feest! 25 

Familienieuws. Kalender. Nieuws uit de gebruikersraad. 26 

De ronde van Mozaïek. Gisèle werd 70 jaar. 27 

Fondsenwerving: Redevco Foundation, Inner Wheel en Arcelor Mittal. 28 

Fondsenwerving: Fijne wijnen actie,  de Wegwijzer, de Warmste Week. 29 

Reizen wonen. 30 

  

Flits  
het halfjaarlijks tijdschrift 
van Mozaïek VZW 
te Oostakker, oktober 2017 
 
Oplage 
420 exemplaren 
 
Redactie/eindredactie/lay-out 
Sabine Vispoel 
Karen Vansteenwegen 
Griet De Graeve 
Kris Kerrinckx 
 
Reporters: tekst en foto’s 
Directie en medewerkers Mozaïek 
Gasten en bewoners 
Leden van de gebruikersraad 
 
Verantwoordelijke uitgever 
Jan Scheiris 
p.a. Mozaïek VZW 
Wolfputstraat 106 
9041 Oostakker 



Beste lezer, 

 
Voor u ligt het tweede Flitsnummer van 2017, boordevol beeld en woord over het leven in 
Mozaïek. 
 
Zo blikken we terug op geslaagde reizen en andere (na)zomerevenementen: vele cliënten 
konden samen met hun begeleiders genieten van de zee, de Ardennen en andere boeiende 
bestemmingen.  
Mozaïek kwam weer sterk voor de dag in de Oostakkerse Oogststoet, we gingen naar Rock 
for Specials en naar de Lokerse Feesten en… Op verscheidene pagina’s leest en ziet u hier-
over meer. 
 
Dit jaar vernieuwden we ons traditioneel Mozaïekfeest. We opteerden voor een Opendeur-
dag en een Eetfestijn. De Opendeurdag legde de nadruk op het inhoudelijk werk in Mozaïek 
en het Eetfestijn, voor het eerst georganiseerd door de Vrienden van Mozaïek!, op gezellig 
samenzijn. Het eten was lekker én bracht een mooi bedrag in het laatje, wat uiteraard ook 
niet te versmaden is… Op pagina 25 krijgt u een beeld van deze beide momenten van ver-
bondenheid en van de mooie samenwerking tussen medewerkers, ouders, familie en vrij-
willigers. 
 
Leven betekent niet alleen feesten, maar ook aan de toekomst denken. Zo gaan er in 2018 
twee sociale bouwprojecten van start. Zo speelt Mozaïek in op de noden inzake woon- en 
dagondersteuning, van nu en straks. Op pagina 7 lichten we dit kort toe. 
 
En leven is ook afscheid nemen. Op pagina 4 en 5 staan we stil bij het overlijden van Lucien 
Van Melle en van Lisette Vervaet, mensen met wie Mozaïek al meer dan 20 jaar lief en leed 
deelde.  
 

Het leven zoals het is, dat vindt u in deze Flits. 
 
Jan Scheiris 
Algemeen directeur 

Woord vooraf 



We nemen afscheid van Lucien  

Op 20 juli 2017 liet Lucien Van Melle het leven los. 

Zijn begeleiders van woning 2 namen afscheid met de 
volgende mooie, warme woorden: 

 

Lucien  
Man van de wereld, meneer de baron! 
 
26 jaar geleden leerden we je kennen  
als een trotse man, 
iemand met vele spannende verhalen,  
verhalen over je reizen door Europa met de truck,  
je uitstappen met je pleegvader naar Spanje,  
naar Blankenberge voor 14 dagen,  
naar Parijs … en naar Roubaix om Eddy Merckx daar te 
zien winnen! 
 
Het was voor jou toch wel eventjes aanpassen en wen-
nen toen je na het overlijden van je vader in Mozaïek 
kwam wonen.  
Een nieuwe onbekende wereld voor jou! 
 
Maar al vlug vond ge “uwen draai”, zoals je zelf zei.  
Het reizen en uitgaan zat in je bloed en samen met je 
vriendin Rita genoten jullie van reizen naar Oostenrijk, 
Frankrijk en Zwitserland. 
 
Een echte levensgenieter! 
Met heimwee denken we terug aan de vele uitstappen 
met onze woning waar je steeds het katje van de bende 
was. 
 
Je haalde ook veel voldoening van je opbolwerk in de 
bakkerij en je was fier wanneer we van je brood konden 
eten.  

Op je 60ste verjaardag, ongeveer 10 jaar geleden, ging je 
met pensioen. 
Het begon voor jou allemaal wat door te wegen. 
Het ging allemaal wat moeizamer... 
Geen grote reizen meer maar dankbaar genieten van het 
kleine, het schone... 
 
Je verhalen werden kleiner en kleiner,  
maar jouw humor en mooie knipogen bleven overeind. 
 
Je vriendschap met je maten Remi en Rudi werd steeds 
hechter, ontroerend mooi om jullie daar zo samen bezig 
te zien. 
Remi bleef tot op het laatste moment aan je zijde, hij 
wuifde je uit… 
Rudi nam vol overtuiging afscheid van jou  
met de woorden: 
“Tot ziens, Lucientje!” 
 



We nemen afscheid van Lisette  

Op 6 oktober kregen we te horen dat die ochtend 
Lisette was overleden. 
Lisette komt sinds 1988 naar het dagcentrum. 
Zij was een zeer graag geziene gast.  De gasten, bewoners en 
begeleiders van groep 2 zullen haar enorm missen, maar al de 
mooie momenten met haar gaan we koesteren.  
Nog niet zolang geleden vierden we de 70e verjaardag van 
Lisette en toen maakten de begeleiders dit tekstje voor haar: 
 
Ons liefste Lisetje Retteketetje 
Vandaag word je 70 jaar 
En neen dat vinden wij niet raar 
Want jij bent een super madam 
Die alles aankan! 
Jouw warme lach 
Zien we hier elke dag 
Zoals de twinkel in je ogen 
Ben je steeds zo opgetogen 
Verkleden vind je steeds reuze fijn 
Wat vinden we het leuk om met jou samen te zijn 
Lisetje, ons “schune blomme” 
We zien je graag verdomme!! 
 
Dikke kus 
Gasten en begeleiding, 
groep 2 



Welkom in de dagondersteuning 

 
DIDIER MOREL 
 
In september verwelkomden we Didier 
in het winkelatelier. 
Didier is een jonge man van 32 
jaar. 
Hij is een levensgenieter:  
wandelen, fietsen, uitwaaien aan zee… 
Hij kent het goede leven! 
Ook van de grapjes hier in het atelier 
krijgt hij pretogen. 
We zijn blij Didier te leren kennen en 
wensen hem een mooie toekomst in 
Mozaïek. 
  
Welkom! 

 
RENALDA SUY 
 
Enkele weken geleden begon Renalda 
bij ons in de bakkerij te werken.  
Renalda is sinds hun schooltijd een 
goede vriendin van Marina, waardoor 
ze vlot haar draai vond bij ons. 
Ondertussen voelt ze zich al goed thuis 
bij ons hier in Mozaïek!  
Renalda is een opgewekte, enthousias-
te, vlijtige dame en een echte plaag-
stok.  
Renalda, het is fijn dat je bij ons in de 

bakkerij werkt! 

Welkom! 

 
 
 
 
ENNO MUSSCHE 
 
In groep 2 zijn we allen heel erg blij, 
want sinds september hebben we Enno 
erbij ! 
Een nieuw begin, een nieuw avontuur 
staat voor hem klaar. 
Enno is 26 jaar, 
hij is rustig en lief 
en nu al onze hartendief. 
Zo vertelt de twinkel in zijn ogen: 
we zullen nog veel van hem horen! 
  
Welkom! 

Neem een kijkje op www.dc-mozaïek.be en ontdek de nieuwe website…  
Met de nieuwe website willen we in de 
eerste plaats tonen aan de buitenwe-
reld waar Mozaïek voor staat. 
Aan nieuwe cliënten willen we ons uit-
gebreid aanbod laten zien, bestaande 
cliënten willen we verrassen met leuke 
nieuwtjes, spelletjes en actuele foto’s. 
Men vindt er onze vacatures terug en 
alle mogelijke informatie over Mozaïek. 
Nieuw is de winkel waar je voorlopig 
alleen maar wijn kan bestellen. In een 
later stadium zal je ook producten van 
Mozaïek kunnen aankopen. De komen-
de weken wordt er nog verder aan de 
website gewerkt, maar het is nu al de 
moeite om een kijkje te gaan nemen: je 
bent maar een klikje verwijderd... 



Groep 5 wordt boven de doopvont gehouden 

Het is zover! De geboorte van een nieu-
we basisgroep op campus Wolfput: 
groep 5.  
Redenen waarom we ons herorganise-
ren? Er is meer nood aan individuele 
prikkelarme ruimtes voor cliënten die 
naar de dagondersteuning komen, en 
optimalisatie van het gebruik van de 
lokalen door onze bouw– en verbouw-
plannen. 

Groep 4 bestaat vandaag uit 2 delen: 
enerzijds de geïndividualiseerde werking 
voor personen met autisme, anderzijds 
de leefgroep van de dames en heer 
waar de activiteiten op een rustig tempo 
verlopen. Groep 4 - met zijn twee zeer 
verschillende werkingen - werd tot nu 
toe gedragen door 1 team begeleiders. 
De werking van groep 4 is sinds kort 
behoorlijk gewijzigd:  

Groep 4 splitst op in groep 4 en groep 5: 
 
Groep 4  
zal de ondersteuning doen van personen 
met een psychische kwetsbaarheid, vaak 
wat oudere mensen die geen actieve 
arbeidsvraag meer hebben. Deze groep 
verhuist naar de eerste verdieping van 
de dagbesteding. Kathleen en Carine zijn 
de vaste begeleiders.  
 
Groep 5  
werkt vanuit individuele ondersteu-
ningsnoden. Begeleiding zal individueel 
of in kleine groepjes gevarieerde activi-
teiten geven. De focus ligt geheel op 
prikkelverarming. Groep 5 blijft in de 
ruimte van de vroegere groep 4.  Isabel, 
Evi en Melissa zijn de vaste begeleiders.  
De voorbije weken werd nagedacht over 
het meest gepaste aanbod voor de ver-
schillende zorgvragen, over de meest 
geschikte ruimtes, over de organisatie 
van de verhuis, en over de communica-
tie. Intussen zijn we zover dat we van 
start konden gaan op 9 oktober met 
groep 4 en zijn we voltallig vanaf 23 ok-
tober met groep 5. 

Bouwen en verbouwen De nacht overdag 

In de vorige Flits kon u al een en ander 
vernemen over het bouwen van een 
groepswoning in een nabijgelegen nieu-
we woonwijk.  
Mozaïek werkt hiervoor samen met de 
bouwfirma Matexi die een aangepaste 
groepswoning zal bouwen voor 15 per-
sonen. Hiervoor werd onlangs een aan-
koopbelofte getekend. We verwachten 
in de lente van 2018 de eerste stenen te 
kunnen leggen… 
In tegenstelling met het oorspronkelijke 
opzet zal Mozaïek dit project niet reali-
seren met de sociale investeringsmaat-
schappij Inclusie-Invest. Mozaïek en 
Inclusie-Invest konden niet tot een voor 
beide partijen aanvaardbare overeen-
komst komen inzake de financiering. 
Mozaïek zocht en vond echter andere 
manieren om dit project te financieren. 

Op die manier wordt kwaliteitsvol wo-
nen voor mensen met een beperking in 
een ‘gewone’ woonomgeving binnen-
kort werkelijkheid!  
Een tweede bouwproject zal ook in 
2018 van start gaan. Jaren geleden dien-
de Mozaïek bij de overheid een subsidi-
ëringsaanvraag in voor het bouwen van 
een aangepaste woning voor mensen 
die intensieve zorg nodig hebben en 
voor twee nieuwe leefgroepen. Uitein-
delijk gaf het Vlaams Infrastructuur-
fonds voor Persoonsvolgende Aangele-
genheden (VIPA) hiervoor groen licht en 
kon een architectenbureau aan het 
werk gezet worden. Ook het financie-
ringsplan werd ondertussen in orde 
gebracht waardoor we heel binnenkort 
kunnen starten met de aanbestedings-
procedure.  
Het wordt dus druk op Campus Wolf-
put. Uiteraard besteden we hierbij veel-
aandacht aan veiligheid en beperken we 
de hinder zoveel mogelijk. Dit wordt 
beslist een geslaagd project en een 
troef voor de toekomst van Mozaïek.  

Op 8 mei kwam de nacht overdag in 
actie: de nachtbegeleiders verwenden 
onze bewoners met een leuke namid-
dag. Ze genoten ervan iedereen in actie 
te zien en elkaar beter te leren kennen. 
Ze maakten smoothies en fruitbro-
chettes, ze genoten van een snoezel-
wandeling en zongen Vlaamse liedjes. 
Een geslaagde namiddag met dank aan 
het nachtteam: Wendy, Sylvie-Anne, 
Nathalie, Chris, Koen en Evelien. 

Met de steun van: 



Beschermd wonen naar de opening van het buurtpleintje 
Op 25 juni 2017 was het de feestelijke opening van het petanquepleintje in de Ronsestraat. Dit kaderde in ‘Wijk aan zet’, een 
initiatief van Stad Gent, antennewerking Oostakker. Enkele bewoners gingen er met veel plezier naartoe.  
Wij stelden er Rita en Marijke een aantal vragen over: 
  
Wat vonden jullie het leukste aan deze dag? 
Rita: “Ik vond het leuk dat er veel volk was en ik vond het tof 
om te kunnen meehelpen. Het was ook mooi weer die dag!”  
Marijke: “Ik vond het leuk dat er mensen aan het petanquen 
waren. Ik wil nog eens terug gaan met mijn medebewoners.” 
  
Wat hebben jullie precies gedaan? 
Rita: “We hebben samen iets gedronken. Nadat het feest ge-
daan was, hielpen we ook mee met de opkuis.”  
Marijke: “We hebben nieuwe mensen leren kennen uit de 
Ronsestraat en dat vind ik leuk! Het feestje was te vroeg ge-
daan!” 
 
Zouden jullie nog eens terug willen gaan naar het pleintje 
en waarom?  
Rita: “Natuurlijk! Ik zou het leuk vinden om bij andere mensen 
uit de buurt te kunnen zitten en dan genieten!” 
Marijke: “Het moet dan wel goed weer zijn hé!”  

De ‘Cardijntjes’ vieren 20 jaar samen 

Wat zijn jullie leukste herinneringen 
aan het twintig jaar samenwonen? 
 
Marina: “We zijn naar elkaar toege-
groeid in de loop van de jaren en zijn 
goede kameraden geworden. We zien 
elkaar graag als vriendinnen en als huis-
genoten.” 
Mieke: “We zijn samen sterk!” 
Rita:  “We zijn altijd bij elkaar gebleven!” 
Marijke sluit af door te zeggen: “Het 
moet zo blijven, zoals het is!” 
 
“We gaan regelmatig op uitstap. Zo gin-
gen we al naar zee, naar het winkelcen-
trum in Sint-Niklaas, naar Pairi Daiza. 
We gaan ook samen op reis. We waren 
samen op weg met de huifkarren en gin-
genan bij Marianne thuis voor haar ver-
jaardag. We kopen samen cadeautjes 

voor verjaardagen. We zijn ook al blijven 
slapen aan zee met Marianne,…”  
 
Vinden jullie het soms moeilijk om sa-
men te wonen? 
 
Mieke: “Als er iets moeilijk gaat, dan 
praten we hierover in de babbelbox.” 
Marina: “Het is belangrijk dat we elkaar 
dan laten uitspreken.” 
 
Hebben jullie bepaalde gewoontes? 
 
Hun avondritueel ziet er als volgt uit:  
Ze komen thuis en drinken samen een 
tasje koffie, Marina kan dan al even bin-
nengewandeld zijn bij haar zus of een 
wandelingetje gaan maken zijn. Dan 
spelen ze een spelletje en nadien eten 
ze samen. Ze doen samen de afwas en 

dan is het tijd om naar TV te kijken. Ie-
dereen kijkt graag naar Familie en Mari-
na vindt het leuk om naar Thuis te kijken 
op haar kamer. Nadien is het bedtijd. 
  
De taken worden ook verdeeld onder 
elkaar:  
Marina helpt op donderdag Rita met de 
afwas, de anderen drogen dan af. Mari-
na en Rita brengen vaak ’s middags het 
eten voor Marijke naar hun woning, Ma-
rina veegt soms beneden de vloer, ie-
dereen kuist hun eigen kamer en doet 
hun eigen was. Rita is de vroege vogel in 
huis, zij is steeds als eerste wakker en 
roept Marijke dan op, Marina geeft de 
planten in huis water,… Jullie kunnen 
zien dat de dames elkaar goed helpen! 
  
Maar ze krijgen ook veel hulp van ande-
ren. Zo gaat de vrijwilliger Paul vaak mee 
met hen om boodschappen te doen in 
de Aldi, komt Marc Marijke ophalen om 
naar Oxfam of de Leeuwerikstraat te 
gaan werken. Yhaa komt om de twee 
weken kuisen bij hen en Noël helpt met 
de tuin te onderhouden. 
  
Zoals jullie kunnen zien wonen de dames 
enorm graag samen, op naar de volgen-
de twintig jaar!  

Op 15 september wonen de dames van de Cardijnlaan 20 jaar samen! Wij vroegen ons af hoe zij het stellen na al die tijd 
samen en stuurden een Flits-reporter op hen af voor een interview. 



Twintig jaar wonen ze samen.  
Het grootste deel daarvan heb ik mee-
gemaakt als “hun begeleidster”.  
Zij zijn de pioniers van beschermd wo-
nen. Zij maakten ons duidelijk dat het 
kon. Kan je meer verschillen van elkaar 
dan die vier? Elk uit een heel andere 
thuis, met een ander verleden, andere 
gewoontes, andere mogelijkheden, 
andere beperkingen, andere smaken, 
andere stijlen, andere netwerken, an-
dere verlangens, andere temperamen-
ten,... en toch bestaan er weinig andere 
huishoudens met zo’n mooie harmonie. 
Wie doet hen dit na: niet met twee, 
niet een koppel dat voor elkaar koos, 
maar met vier? 
Twintig jaar zijn ze bezorgd om mekaar 
en hebben ze veel van elkaar verdragen 
wanneer het moest. Als het eens wat 
moeilijker ging met iemand, even het 
noorden kwijt of iemand even in de 
war. Elkaar getroost als er iemand uit 
de naaste familie ziek was of hen voor 
goed verliet. Of samen op bezoek naar 
het rusthuis. De ene kan het uitleggen, 
de ander weet de weg.  
Samen blij met het geluk van een an-
der. Zingen en dansen, uit plezier en 
omdat ze zo content zijn met elkaar. Of 
bij schemeravond rustig worden met 
een paar rondjes paardenspel.  
Zelden heb ik zo’n mooie vormen van 
liefde gezien: in het alledaagse, niet 
‘met klinkende cymbalen’, maar puur, 
gemeend, onvoorwaardelijk. 
Ze hadden zelfs liefde op overschot: 
regelmatig hebben we hen gevraagd 
om ook nog zorg te dragen voor een 
tijdelijke gastbewoner. Vaak voor ie-
mand die nog niet op haar gemak was 
of soms zelfs nog nooit een echte thuis 
had gehad.    
Het was een voorrecht voor mij om 
daar bij te zijn. Ik heb van hen de stiel 
geleerd: wat het betekent om op gepas-
te afstand hen bij te staan in wat ze zelf 
doen.  Ik ben hen daar bijzonder dank-
baar voor. 
 
Op hun geheel eigen manier zijn ‘de 
Cardijntjes’ onze  wegbereiders van 
beschermd wonen. We kunnen veel 
bedenken en plannen, maar iemand 
moet het doen – beschermd wonen. Zij 
wonen al twintig jaar beschermd. En de 
grootste bescherming zijn zij zelf voor 
elkaar. Ook namens Mozaïek: bedankt, 
alle vier. 
 
Marianne 

We vroegen hen ook nog om voor Flits 
drie leuke eigenschappen van elkaar te 
benoemen.  

Over Marijke: 
Rita: “Het is een speelvogel!” 
Mieke: ”Het is een goeie!  
Ik heb veel plezier met haar en ik luister 
graag samen met haar naar muziek. Ik 
ga graag samen met haar naar de 
stad.” 
Marina: “Marijke is een kapoentje!  
Ze kan ook goed kleuren combineren.”   

Over Marina:  
Mieke: “’t Is een plezante!” 
Marijke: “Het is een zotte trien” 
Rita: “Ze speelt graag UNO” 

Over Rita: 
Marina: “Rita is een toffe collega en 
huisgenoot en ik vind het leuk om met 
haar koffieklets te houden” 
Mieke: “Ik ken Rita al heel lang en ze is 
goed voor mij. Ik kan steeds een klapke 
doen met haar en ik ben vré content 
dat Rita er gelukkig uitziet!” Tot slot 
zegt Mieke dat Rita een pipo is, maar 
dit is met veel vriendschap in haar 
stem!  
Marijke: “Rita is  als een goede moeder 
voor ons”. Dit bevestigen de anderen. 
“Ik  vind het leuk om samen op stap te 
gaan met Rita, en ik vind het ook altijd 
fijn als Rita in de weekends in de wo-

Over Mieke:  
Marina: “Ik vind Mieke een hele vrien-
delijke” 
Rita: “Ik vind het fijn dat Mieke samen 
met mij boodschappen doet! Ik vind 
het ook leuk dat Mieke de vriendschap 
tussen mij en Marijke graag heeft wan-
neer Marijke mij helpt bij UNO.” 



“Dag allemaal, 
Ik ben Carine De Baets en ik stel mezelf 
graag even voor. Sinds 6 maart woon ik 
in de Cardijnlaan, bij Ingrid, Christa en 
Ivan.  

Ik heb buitengewoon onderwijs gevolgd 
en werkte kort in een beschutte werk-
plaats. Tot vorig jaar woonde ik bij mijn 
mama, toen is ze gestorven. Vroeger 
zong ik in een kerkkoor en ik speelde 
ook op een orgel. Ik ging vroeger ook op 
reis naar Lourdes en Tirol.  
Ik kom alle dagen naar het dagcentrum, 
naar groep 4. Vanaf september ga ik 
ook 2 halve dagen helpen in de winkel. 
Naar Mozaïek komen was even wen-
nen, omdat ik het niet gewoon ben om 
in een groep te leven. De weg naar Mo-
zaïek en in Oostakker ken ik ondertus-
sen al goed!” 
Carine 

Welkom Carine 

Het verhaal van ‘oma’ begon toen Heidi 
in het team van beschermd wonen 
werkte. De ‘oma’ waarover dit mooie 
verhaal gaat, is de mama van Heidi. 
  
Cindy ging toen nog naar school in Eeklo 
waar ‘oma’ woont. Heidi nam Cindy een 
keertje mee naar ‘oma’ en sindsdien zijn 
er vele bezoekjes gevolgd en is er een 
warme vriendschap uit gegroeid.  
 
Enkele jaren later ging Monique ook 
een keertje mee op bezoek, en verloor 
zij ook haar hart aan ‘oma’. 
Sindsdien zijn Cindy en Monique regel-
matig bij deze lieve ‘oma’ in Eeklo te 
vinden… 

Monique stelde de laatste keer voor dat 
zijzelf taart zouden meebrengen, omdat 
oma altijd zo lekker voor hen kookt. 
 
 
Cindy vertelt: 
“Oma woont in Eeklo. 
Monique en ik nemen eerst bus 72 en 
dan bus 58. 
Als we toekomen zitten we eerst wat in 
de zetel, dan eten we en kijken we TV. 
We krijgen ook altijd een potje koffie 
met een taartje. 
We zijn er altijd super welkom. 
Oma is de moeder van Heidi. 
We mogen nooit meehelpen met de 
afwas want dat wil oma zelf doen.” 

Een speciale oma voor beschermd wonen 

Gent, vakantiestad... 
Sonia houdt niet van verre reizen… daarom zocht 
ze het dicht bij huis. We laten haar zelf vertellen: 
“Ik vond het hotel heel mooi.   
Vriendelijke mensen, mooie kamer, mooie badka-
mer, heel mooi! 
Ik heb het heel goed gesteld. 
Ik vond het leuk, lekker ontbijt met alles er op en 
er aan. 
Ik was blij dat ik alles alleen mocht doen. 
Ik voelde me echt een prinses. 
Bedankt aan de opvoeders en aan mijn advocaat 
dat ik alleen mocht gaan. 
Het was in Gent. 
Groetjes en dikke kussen van Sonia.” 



Woning 4 verwelkomt Elly 

Sinds 19 juni woont Elly in woning 4, voorlopig tijdelijk vanuit 
noodsituatie. Ze hoopt dat ze er blijvend zal kunnen wonen.  
 
Elly is zeer blij en gelukkig.  
Wonen op Mozaïek is al lang haar droom.  
Ze mist haar familie maar geniet van de telefoontjes, een 
kaartje, een bezoek of kort verblijf thuis.  
Elly is fier op haar kamer. Ze kreeg een blinkende flatscreen 
en hierbij droomt ze weg bij haar favoriete programma’s. Ze 
houdt zich graag bezig met puzzelen, kleuren…  
Ze doet heel goed haar best, en zegt dan zelf dat ze zeer, 
zeer braaf is! 
De begeleiding krijgt heel veel knuffels, we zijn haar beste  
kameraadjes maar bovenal geniet ze van de mooie jongens 
(begeleiders!). En als ze even terug naar huis kan voor een 
dagje, dan is het helemaal top!  

Bloemetjes en bijtjes van Mozaïek in de jaarlijkse Oostakkerse Oogststoet 



Vrijwilligers 

Deze zomer namen de bewoners van beschermd wonen met pijn in het hart af-
scheid van twee dierbare vrienden, mensen die zich met hart en ziel en helemaal 
vrijwilliger hebben ingezet voor hen. 

 
Dirk Van Der Schueren was de overbuur van de mannen van de Tracylaan, hij over-
leed op 03/05/2017. 
 Dirk, een betere buur konden we ons niet denken. 
 Steeds betrokken en bereid 
 stond je klaar om te luisteren en te helpen. 
 Je deur stond altijd open. 
 Je lach en enthousiasme werkte aanstekelijk. 
Bedankt Dirk voor de mooie jaren waarin we elkaar mochten kennen! 

 
Bart was als vrijwilliger de klusjesman van beschermd wonen, hij overleed op 
04/07/2017. 
 In de woningen van beschermd wonen 
 kwam je boren, meten, vijzen, 
 meubelen monteren met een eindeloos geduld. 
 Maar plots was daar je ziekte 
 waardoor je bij ons jammer genoeg niet meer kon klussen. 
 We willen je nog eens hartelijk bedanken, 
 want hartelijk, zo stond je in het leven. 

Bedankt Bart voor je enthousiasme waar we van mochten genieten! 

 

Ben jij kandidaat -  vrijwilliger? 

Heeft dit jouw interesse gewekt en wil je 
hier graag meer over weten ?  

Zou jij ook graag deel uit maken van onze 
ploeg?  

Neem dan vrijblijvend contact op met  
Ingrid Smet,  
verantwoordelijke vrijwilligers. 

ingrid.smet@dc-mozaïek.be 

09 255 50 59 

Onze fantastische ploeg mag nog uitgebreid worden!  
 

We zoeken: 

 een fietsvrijwilliger om met de (elektrische) duofiets ritjes te 
maken met cliënten. 

 een sportieve vrijwilliger voor bewegingsactiviteiten met een 
klein groepje bewoners, één keer per week, na 17u of in het 
weekend. 

Rij je graag met de auto en heb je nog wat vrije tijd, dan kan je onze 
ploeg vervoervrijwilligers versterken.  

 chauffeurs voor vervoer van/naar de dagondersteuning, 
chauffeurs om gasten en bewoners naar een activiteit, bij fami-
lie, naar huis of … te brengen. 

Los van bovenstaande vacatures mag je je ook altijd aanmelden, we 
kijken dan samen met jou waar je van betekenis kan zijn.  

De afgelopen weken en maanden deden we vaak een beroep op vrij-
willigers in het kader van fondsenwerving.  
Zo verzorgden we in Arcelor Mittal de kinderanimatie op de Havendag, 
de Milieudag en Openbedrijvendag. We werden daar ook bijgestaan 
door de aspiranten van Chiro Beervelde. 
Er waren de vele helpende handen op ons eerste eetfestijn, en uiter-
aard de werkgroep die het eetfestijn vorm gaf.  
Deze ‘occasionele’ helpers zijn voor Mozaïek een belangrijke groep.  
Een gevarieerde groep ook, die bestaat uit ouders, familieleden, mede-
werkers en ex-medewerkers, sympathisanten. Een bonte bende met 
een groot hart voor Mozaïek. Mede dankzij hun inspanningen kan Mo-
zaïek méér doen, méér investeren voor de gasten en de bewoners. 



Lang leve de jubilarissen! 

Op dinsdag 3 oktober werden onze jubilarissen opnieuw in de bloemetjes gezet. Dit jaar waren er maar liefst 32 gelukkigen 
die 20, 25, 30 of 40 jaar in Mozaïek mochten vieren! Zowel op Campus Leeuwerik als op Campus Wolfput werd na een fris 
apertitief een feestmaaltijd  opgediend: goulash met frietjes en een chocomousse als dessert.  Genieten in ‘t kwadraat!  

In de namiddag werd iedereen, ook de gasten van Campus Leeuwerik, in de sportzaal opgewacht door ’De Witte Wolven’, 
een muziekgroep van het Wit Huis te Loppem.  De muzikanten speelden de pannen van het dak… en iedereen danste tot ze 
er zere voeten kregen! Alweer een geweldig feest! 

Brigitte De Rynck 

Andy Brals 

Dirk De Reu 

Gaëlle Verween, Ayce 
Ozcan, Tim Cayman en  
Jeroen Daeyaert 

Dominique Rombaut, 
Els Van de Voorde, 
Sofie Floré, Christa De 
Vetter, Lieve Goethals, 
Nicolas Van De Walle, Karolien De 
Vos, Koen Van Helleputte, Steve 
Arno, Cindy Verdonck, Manu 
Braeckman, Frédéric Deuwel, Luc 
en Marc Van Peteghem, Peter 
Lödör, Tanjana Van Den Hoecke, 
Guy De Rycke, Thierry Mekeirle, 
Athina Paschides,  Annelies Pro-
voost,  Daniëla Pattyn, Ramazan 
Gokkaya, Hava Unal, Orhan Köylü  
en Willy Van De Keere 



Op naar de Lokerse feesten! 

Ondanks het verschrikkelijke weer trokken we op 9 au-

gustus, gewapend met paraplu en regenvest, naar de 

Leukste Middag op de Lokerse Feesten. 

Aangezien bij aankomst de regen nog met bakken uit de 

lucht viel, schuilden we bij de volksspelen waarmee prij-

zen te verdienen vielen. Trots gingen we allen met onze 

goed gevulde goodie-bags (inderdaad, iedereen won er 

één!) op zoek naar onze volgende schuilplaats: een over-

dekte tafel. We genoten van een drankje en een gratis 

pannenkoek!  Mmmmmm!  

Meteen genoeg energie opgedaan om op de dansvloer 

voor het podium eens te tonen dat Mozaïek hier was ge-

komen om te dansen. Weer of geen weer, tijd voor feest!  

We dansten op de fantastische plaatjes gekozen door de 

DJ. Daarnaast was er een heel animatieteam (incl. Linde 

Merckpoel van Studio Brussel) dat voor de nodige ambi-

ance zorgde op het podium en de dansvloer. Terwijl wij zo 

naarstig aan het dansen waren, werd dit ook beloond met 

allerlei gadgets, zoals bloemenkettingen, T-shirts, koekjes, 

opblaasbare palmbomen, … 

Wel wat nat door de regen, maar met een grote glimlach, 

nagenietend van het feest, reden we terug naar Mozaïek.  

Christa, Annelies, Frederiek, Myriam, Rita, Patrick, Milan 

en Marc. 

Het was heel lekker weer 

dus we doen het nog een keer: 

geen gewone boterham  

of eieren uit de pan. 

Neen, we doen het niet op z’n Vlaams  

maar op zijn Amerikaans 

met hamburgers en worsten. 

Dat mag een extra inspanning kosten. 

Een dansje kan er ook nog bij, 

en zo zijn we weer allemaal super ... 

Zomerse barbecue in woning 6 



Water, zand… naar zee met woning 6 

Het prachtige weer,  

dat vroeg om meer. 

De grens voorbij, 

naar Groede gingen wij. 

Blootvoets in de zee 

de golven gedwee. 

Met tapas afgesloten, 

Van ’n dagje zee genoten. 

 

Rita, Marc, Stefaan en Tijs. 

Monique zoekt verfrissing… in zwembad Rozebroeken 



Rock for Specials 

Op 28 en 29 juni ging de 21e editie van 
Rock for Specials door en we waren er 
weer met een grote groep bij. 
 
Geïnspireerd door het moment schreef 
begeleidster Veronique deze tekst: 
 
De Kracht van Muziek 
 
Dansen bewegen 
Glimlachen 
Bewegen dansen 
 
Bewogen diep vanbinnen 
Verbindend 
Mensen 
Blije gezichten 
Allen zichtbaar of onzichtbaar getekend  
Perfecte imperfectie 
Geen syndroom geen ziekte 
Geen uiterlijk 
Mooie mensen 
 
Bewegen bewogen 
Helend 
Zorgen weg 
Overdenken weg 
 
Gewoon zijn 
Samen zijn  
Puur en eerlijk 
 
We all are Special 

Wim was zo enthousiast over de band ‘Fleddy Melculy’ dat hij een 
tekening voor hen maakte. De begeleiding bezorgde deze aan de 
band en kijk... 



Op stap met het houtatelier 

Op vrijdag 30 juni zijn wij op uitstap 
geweest naar het WIT HUIS te Brugge. 
Een organisatie waar mensen wonen 
met een visuele beperking. Wij werden 
goed ontvangen met een concert ge-
bracht door hun muziekgroep. Zij heb-
ben een echte muziekband en Koon 
Sing die vroeger bij ons was is er de 
zanger. Hij kan veel liederen uit zijn 
hoofd, knap! Geert (een medewerker) is 
de leider. Hij schrijft gedichten en zet 
teksten van de bewoners in een mooi 
geheel. De muziekgroep repeteert drie 
maal per week. Er was veel ambiance 
en wij zongen mee en kregen ook een 
muziekinstrument.  

Het zou een goed idee zijn om hen uit te 
nodigen op ons jubilarissenfeest.  
Ambiance verzekerd! 
‘s Middags aten we krulpasta met zelf-
gemaakte pesto, alles gemaakt door 
onze begeleiding. Daarna kregen wij 
een rondleiding door hun voelbeelden-
tuin. Al de werken in de tuin werden 
gemaakt door blinden. Wij betastten ze 
met onze ogen dicht, dat was een speci-
ale ervaring.  
Elk werkje heeft zijn verhaal en er wa-
ren ook gedichten die Geert voorlas. 
Het was een prachtige dag die veel te 
vlug voorbij was. 
Van onze reporter Tijs 

Groep 1 trekt naar de kleuterschool ‘Van Morgen’ in Nazareth  

Op 13 juni 2017 gingen enkele cliënten 
van groep 1 op bezoek naar het school-
tje van Laïsse, dochtertje van Samira 
(zorgcoördinator). Juf Evelien verwel-
komde de gasten van harte en stelde 
iedereen van de klas voor. Het was 
even wennen maar al gauw was het ijs 
gebroken. ‘s Middags werd er samen 
met de kleuters gegeten en gespeeld. In 
de namiddag waren er verschillende 
activiteiten gepland door Juf Evelien. Zo 
kon je een space-schuttle maken, teke-
nen en kleuren, een abstract kunstwerk 
maken van blokken, in boeken kijken of 
gewoon het hele gebeuren goed in de 
gaten houden van op de zijlijn. Het ging 
er vrolijk aan toe. Al snel was de dag om 
en tijd om terug te keren naar Mozaïek. 
Het was een erg leuke ervaring voor 
iedereen, om veel over te vertellen! 



De helpers van het onthaal 

Aan het onthaal is het vaak een drukte van jewelste.  
Telefoons die rinkelen, bezoekers aan de balie, brieven die moeten verstuurd worden … 
Om dit allemaal tot een goed einde te brengen kunnen we steevast rekenen op een aantal bewoners die op geregelde mo-
menten de handen uit de mouwen steken. 

Cindy kunnen we altijd bellen om pakketjes weg te bren-

gen naar een andere bureel. Ook gidst zij externe bezoe-

kers in Mozaïek naar hun juiste bestemming. 

Frankie zorgt ervoor dat de post naar de brievenbus wordt 

gebracht. Eén telefoontje en Frankie staat altijd klaar. 

Verder stempelt hij maaltijdbonnen en sorteert ze in 

mooie pakjes van 5 stuks.   

Regelmatig doet hij de afwas, vult de frigo met flesjes wa-

ter en zorgt ervoor dat Steve zijn papierbak op tijd leeg 

raakt.  

’s Avonds helpt Frankie mee met het afsluiten van de deu-

ren. Zo veel 

deuren in 

Mozaïek, 

maar hij weet 

ze allemaal te 

vinden. Fran-

kie doet sa-

men met 

Steve ook 

dagelijks de 

kwaliteitscon-

trole van de 

koffie 

(uiteraard 

met een 

koekje).  

Marc deelt dagelijks de 

post uit in Mozaïek. 

Samen met Steve sor-

teert hij de post en 

brengt de brieven naar 

hun bestemming.  

Daarnaast doet Marc 

nog veel meer: aange-

tekende zendingen 

naar het postkantoor 

brengen, documenten 

sorteren en klasseren, 

extern bezoek begelei-

den naar hun bestem-

ming. 

Dankzij Luc komen jullie brieven tijdig aan op hun bestem-

ming. 2 x per week komt Luc postzegels plakken in het 

onthaal. Hij kan dit zeer goed. Eén maal per week komt hij 

maaltijdbonnetjes afstempelen. Luc komt graag werken 

en is altijd te vinden voor een leuk grapje. 

Vele handen maken het werk veel lichter.  

Bedankt aan Cindy, Luc, Frankie en Marc 

om zoveel werkjes te doen! 



Pensioen Carlos 

Carlos begon in 1991 te werken in woning 6 van het oude tehuis van Mozaïek. In 1997 verhuisde hij mee naar het woonerf.  
Vanaf dan werd hij op zijn eigen rustige, filosoferende manier de vaste steunpilaar van heel wat bewoners van woning 2.  
Vanaf 1 september mag hij het wat rustiger aandoen. Hartelijk dank voor je jarenlange inzet Carlos. Het ga je goed! 

Carlos, meneerke Bottelaere 
 
Hoe is het met u? Nog veel werk? Je zal 
waarschijnlijk nog veel blijven werken in 
je tuin hé. Met al je kippen, je hond, je 
paarden… Nu je met pensioen gaat zal je 
daar meer tijd voor hebben. 
Wat is de tijd voorbij gevlogen hé! Enke-
len van ons kennen je nog van het oude 
tehuis. Samen hebben we zeer veel gela-
chen. We hebben samen de konijnen wa-
ter en eten gegeven. 
We zijn met tien bewoners gestart in wo-
ning zes. Daar moesten we vaak samen de 
leefgroep kuisen. Dan goot je altijd zo 

veel water op de vloer! 
Door weer en wind kwam je met je brom-
mertje elke dag tot bij ons. Wat vinden 
we het spijtig dat je ons gaat verlaten. We 
zullen je erg missen in woning twee! Be-
dankt dat je zo lang zo’n goede opvoeder 
was! 
Hopelijk heb je een goed pensioen! We 
hopen dat je veel met je kleinkinderen 
mag spelen. Je bent altijd welgekomen 
om bij ons een potje koffie te komen drin-
ken met een stukje chocolade! 
Dikke knuffel en vele groetjes, 
 
vanwege “je gastjes” van woning 2 

“Na 12 jaar neem ik afscheid van Moza-
ïek. Ik ga aan de zee wonen en begin, 
samen met mijn vriendin, aan een nieuw 
hoofdstuk in mijn leven. 
Ik heb heel veel geleerd, veel vrienden 
gemaakt, toffe begeleiding leren kennen 
en mooie reizen gedaan. 
Het afscheid van het semi-
industrieelatelier, de klei en begeleid 
werk is moeilijk, maar ik ga jullie nooit 
vergeten. Hopelijk kan ik snel terug op 
bezoek komen!” 
Noël De Wulf 

Na lang zoeken heeft Luc Schockaert 
een nieuwe woonplek gevonden in 
Zonnehoeve.  
Luc werkte twee jaar in het semi-
industrieel atelier, waar hij met de 
begeleiding een mooie vertrou-
wensband opbouwde.  
Luc was al snel gekend, hij ging 
graag op wandel om ‘zijn klapke’ te 
doen. Genieten van een terrasje, op 
bezoek bij pa, even naar de winkel 
gaan, een werkje voor Karen of Sa-
mira doen, gerief voor het atelier 
halen of leveren, een potje koffie 
drinken in groep 4… allemaal zaken 
die hij heel graag deed! 
Luc, we gaan je missen en wensen 
jou een mooie toekomst in je nieu-
we woon-en werkplek. 

Een nieuwe thuis voor 
Luc  

Noël verhuist 

Noël, we gaan je plagerijen, je positieve 
ingesteldheid, je handigheid in semi, je 
talenten in klei, je diepgaande gesprek-
ken en speelse omgang met iedereen 
missen!  
We wensen je het allerbeste toe! 



7 jaar succes in onze enclavewerking Artevelde 

out, semi en papier 
ok begeleid werk 
n het onmisbare variabel aanbod 
ondom de coördinatoren 
llemaal samen… 
  
sterk team! 
  
ezelf mogen zijn, 
llemaal aan het werk 
ltijd vol met goesting 
echt naar ons doel! 
  
even in de brouwerij 
en warme buurt 
venwicht tussen sfeer en werkvreugde 
nieke werkplek: 
elkom iedereen! 
lkaar helpen 
echt uit het hart 
eder zijn talent 
ortom: ’t is hier super! 
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In 2010 startte onze enclavegroep in 
Artevelde Hogeschool Campus Hoog-
poort. Het werd een succesverhaal: 
onze gasten, bewoners en het kleine 
begeleidende team kregen hun ge-
waardeerde plaats in de personeels-
groep van de campus.  
 
We groeiden uit tot een eigen werking, 
kregen eigen lokalen waarvoor de 
groep samen met de begeleiders ver-
antwoordelijk was. We streefden 
steeds naar een perfecte uitvoering van 
ons takenpakket: het netjes houden 
van een heel gebouw van trappen over 
bureaus tot zelfs toiletten, het mee de 
eetruimte klaarmaken voor vergader-
momenten, mappen plooien voor toe-
komstige studenten,… 
 
Maar aan het succesverhaal zat ook 
een keerzijde: de gasten en bewoners 
groeiden steeds verder in hun werk, ze 
werden steeds zelfstandiger en kregen 
zin om uit te vliegen naar begeleid wer-
ken. 
Eén voor één vlogen onze vogeltjes uit 
en werd er voor elk van hen een nieu-
we job gevonden. Ze waren allemaal 
héél gelukkig.  
 
Hierdoor werd de groep in Artevelde 
echter steeds kleiner en kleiner, werkte 
de begeleidster steeds vaker met 
slechts 3 à 4 gasten en bewoners… en 
dus werd de opdracht in de Artevelde-
school te groot… 

Daarom namen we in mei met spijt in 
het hart afscheid van onze enclavewer-
king. 
 
De samenwerking met de Artevelde 
Hogeschool gaat wel verder op een iets 
andere manier. Momenteel zijn er 4 
begeleid werkers aan het werk, die elk 
hun eigen job en hun eigen collega’s 
hebben. Vanuit Campus Leeuwerik 
gaan we ook 2 à 3 keer per maand met 
een groepje naar één van de campus-
sen om er (vooral mailing-) opdrachten 
uit te voeren. Zo blijven we verbonden. 
 
Aan alle gasten, bewoners en begelei-
ders, en aan alle Artevelde-
medewerkers die vanuit het geloof in 
de eigen krachten en mogelijkheden 
meeschreven aan dit enclaveverhaal, 
een welgemeende dank!  
 
 
 

Dankzij jullie allemaal 
kijken we met zachte 

weemoed terug naar het 
verleden maar ook met 
de kin vooruit naar de 

toekomst!   



Niet enkel de gasten gingen naar de 
brandweer. In het kader van preventie 
gingen 20 medewerkers op 27 april 
naar de ‘basisvorming brandbestrij-
dingsdienst’. 
 
Naast een deel theoretische uitleg over 
de vuurdriehoek, het voorkomen maar 
vooral bestrijden van branden en het 
gebruik van de juiste blusmiddelen, 
kregen ze ook een praktische vorming. 
 
Gehuld in een brandweeroverall, be-
schermd met handschoenen en laarzen
(en dit op een bloedhete dag) gingen 
ze verschillende branden te lijf: een 
brandende frietketel blussen met een 
branddeken, een schuimblusser gebrui-
ken, een kast blussen met de muurhas-
pel… 
 
Ze stonden voor hete vuren… maar 
blusten ze met kennis van zaken. 
Een boeiende vorming! 

We stonden voor hete vuren... 
Woensdag 6 september bezocht groep 2 
de kazerne van brandweerzone Gent, 
post Lochristi.  
Het was een zonnige warme dag, maar 
gelukkig zorgden de brandweermannen 
voor een lekkere verfrissing ... 

“Kijk! Ik spuit met de lans!” 
En we deden allemaal een vreugde-
dans! Birol 

 “Kijk eens, ik heb een brandweer-
helm, dat maakt van mij een echte 
schelm.  Nu kan ik gevaarlijke bran-
den blussen, en jullie nat spuiten 
ondertussen!”  Joris 

Joris en Willy stegen met een zucht 
tot hoog boven in de lucht. 
De elevator bracht hen omhoog. 
“Wij houden jullie goed in het oog” 
riepen ze allebei in koor… 
met een lach van oor tot oor. 

Ayce de nieuwe brandweervrouw, 
blust lachend de brand in ieder ge-
bouw. Waar vlammen zijn gaat zij 
tekeer, met lans, schuim en water 
telkens weer. Opgelet bij brandge-
vaar…  heb je haar nodig? Dan roep 
je maar!  



We gingen op reis! 

September was opnieuw de reismaand voor de dagondersteuning. 
Maar liefst 47 gasten en begeleiders stonden op maandag 11 sep-
tember gepakt en gezakt klaar om zich te laten uitwuiven door 
ouders en familie. 
Alle windstreken werden bezocht! Twee reizen vertrokken richting 
zee. Ze vonden hun verblijfplaats in Oostduinkerke en in Sint-
Idesbald. De derde reis vertrok naar de fruitstreek, Sint-Truiden, en 
de laatste busjes vertrokken richting Les Hayons, een dorpje in de 
buurt van Bouillon. 
De zon was dit jaar wat minder van de partij. Toch getuigt deze 
fotoreportage dat het mindere weer geen domper kon zetten op 
de reisvreugde! 







Mozaïek liet in zijn kaarten kijken… en vierde feest! 

Op 13 mei ging het vernieuwde Moza-
ïekfeest door. We kozen er voor om 
de nadruk te leggen op onze inhoude-
lijke werking en lieten de vele bezoe-
kers mee kijken, mee proeven en mee 
genieten.  
Op Campus Leeuwerik, op Campus 
Wolfput en in beschermd wonen wer-
den de deuren opengegooid.   

Dit jaar werd voor het eerst door de 
Mozaïekvrienden een eetfestijn bui-
ten Mozaïek georganiseerd.  Dit feest 
kwam er ter vervanging van de maal-
tijd op het Mozaïekfeest. Het eetfes-
tijn heeft in de eerste plaats de be-
doeling om winst te maken, winst die 
terugvloeit naar de inhoudelijke wer-
king van Mozaïek.   
Specifiek gaat de opbrengst dit jaar 
naar de inrichting van groep 5. Over 
deze nieuwe groep kan je meer lezen 
op pagina 7. 
 
Veel vrijwillige handen maakten beide 
feesten mogelijk.  
Dankjewel daarvoor, en ook bedankt 
aan alle aanwezigen! 



Familienieuws 

GEBOORTEN 
 
 

Gasten en bewoners 
 

21/04/2017 Ymke, nichtje van Jean-Paul Adam 

25/09/2017 Amelie, nichtje van Sarah Goethals 

20/10/2017 Megan, dochtertje van Ludovic Charbonneau en 

 metekindje van Cindy Waeytens 

 
Medewerkers 
 

09/07/2017 Lise, dochter van Elke Van Hoecke en Kristof 

18/07/2017 Nel, dochter van Sanne Clemminck en Jan 

18/09/2017 Eppo, zoon van Fien Puimege en Wouter 

OVERLIJDENS 
 

Gasten en bewoners 
 

03/04/2017 Emiel Heirman, broer van Laurette Heirman  

03/04/2017 Agnes Van Weerst, moeder van Sabbas D’Havé 

05/04/2017 Walter Heylens, vader van Katelijne Heylens 

03/05/2017 Dirk Van Der Schueren, buurman van de bewoners 

 van de Tracylaan 

02/06/2017 Maurice Vanlancker, vader van Dirk Vanlancker 

20/07/2017 Lucien Van Melle, bewoner woning 2 

05/09/2017 Jeanine De doncker, moeder van Geert Martens 

06/10/2017 Lisette Vervaet, gast van groep 2 

 

 
Medewerkers en vrijwilligers  
 

11/04/2017 Paula Joris,  schoonmoeder van Freija Hollebosch 

04/07/2017 Bart De Vos, vrijwilliger van beschermd wonen 

28/07/2017 Agnes De Vetter, moeder van Sabine Vispoel 

29/07/2017 Herman Moerman, schoonvader van Kathleen 

 Vareman 

25/10/2017 Roger Ongena, schoonvader  van Els Balthau 

HUWELIJKEN 
 
 

Medewerkers 
 

19/05/2017 Kubra Taskiran, dochter van 

 Keziban Kilic,  trouwde met Emre Tapmaz Junus 

Nieuws uit de gebruikersraad 

Kalender  

18 december 2017 

26 december 2017 

25 december 2017 t.e.m. 2 januari 2018 

23 maart 2018 

Kersthappening Hijfte (naast Hijfte-kerk) tvv Mozaïek  

Kerstdrink te Zaffelare tvv Mozaïek  

Kerstsluiting dagondersteuning. Terug open op 2 januari 2018. 

Dagondersteuning gesloten wegens vormingsdag voor medewerkers 

Op donderdag 22 en vrijdag 23 juni organiseerde Mo-
zaïek informatienamiddagen voor de ouders en familie-
leden die op de hoogte willen blijven van de stand van 
zaken rond de persoonsvolgende financiering.  
De gebruikersraad was tevreden met dit initiatief. Ook 
zij blijven de ontwikkelingen rond PVF volgen. 

 
Zelf organiseerde de gebruikersraad zijn jaarlijkse mos-
selfestijn in september, met een record wat aantal 
eters betrof. Het waren lekkere mosselen en er was 
een aangename sfeer! 



De kine motiveert tot bewegen met ‘De Ronde van Mozaïek ‘ 

Van 24 tot en met 28 april werd de kiné 
omgetoverd tot een virtueel bergland-
schap met adembenemende uitzichten, 
steile cols en duizelingwekkende afdalin-
gen. 25 ijverige sporters deden hun ui-
terste best om een podiumplaats te be-
machtigen, samen fietsten ze 299,3 kilo-
meter. 
Op 28 april volgde de officiële prijsuitrei-
king met bloemenmeisje Mieke. Er wa-
ren heel wat enthousiaste toeschouwers 

aanwezig, de sfeer zat er goed in. Uitein-
delijk kan er maar één de winnaar zijn, 
Luc Van Peteghem fietste maar liefst 
25.4 kilometer. Hij werd direct gevolgd 
door Rita Geyssens met 25 kilometer, de 
derde plaats was voor Els Van De Voor-
de, zij fietste 23 kilometer. Toch nog een 
eervolle vermelding voor de vierde 
plaats, Lucien Van Landeghem, hij fietste 
300 meter te weinig om Els van de der-
de plaats weg te houden. Iedere fietser 

kreeg een deelnemingsmedaille als belo-
ning voor de inzet. 
Het was een leuke en sportieve week. 
Nogmaals dank aan de deelnemers en 
van harte proficiat voor de geleverde 
inspanningen. 
De kiné’s: Caroline, Koen en Gudrun. 

Topprestatie! 

Gisèle is 70 jaar geworden! 

Op 5 juli  2017 werd Gisèle 70 jaar!  
 

Dat werd gevierd met de voltallige fami-
lie en alle bewoners van woning 3. Ook 
haar vrienden van andere woningen 
waren er bij: Wilfried en Rita waren ook 
van de partij, en ook Sarah van de keu-
ken wou het niet missen.  
Veel dank aan de bakkerij voor het ge-
weldige dessertbuffet!  
Chocomousse, rijstpap, cake en taart.. 
een heus smulfestijn. Van de woning 
kreeg ze een prachtig boeket bloemen, 
door Monique overhandigd. Een tafel 
vol cadeaus van vrienden en familie 
werd met veel vreugde onthaald, net 
als de slinger met kaartjes.  
Gisèle  en iedereen aanwezig genoten 
van dit feest. Proficiat Gisèle en dat je 
nog vele jaren vieren mag! 



Mozaïek kan opnieuw rekenen op de steun van Redevco Foundation 

beschri jving  van het project   

‘een ve il ige woon -  en werkom-
geving’  

 
De zorgvragen van onze cliënten worden 
de laatste jaren steeds complexer. In het 
kader van de projectaanvraag benoe-
men we specifiek: meer cliënten met 
gedragsproblemen en door de stijging 
van de levensverwachting neemt ook 
het aantal mensen met dementie toe.  

 
 
 
 

 
Dit is algemeen zo voor personen met 
verstandelijke beperking, maar meer 
nog voor personen met Downsyndroom. 

Onze aanvraag gaat over de investering 
in het optimaliseren en uitbreiden van 
het alarmsysteem in het kader van bo-
venstaande problematieken. 

Daarmee kunnen we in Mozaïek het 
veiligheidsgevoel van de medewerkers 
in Mozaïek vergroten door het bestaan-
de oproepsysteem uit te breiden met 
enerzijds polsbandjes voor noodoproe-
pen en anderzijds camerabewaking.  

 

 
 
Uiteraard wordt hierbij strikt de privacy-
wetgeving gevolgd en wordt deze vorm 
van permanente bewaking alleen toege-
past waar strikt nodig.  

Deze investering laat toe om het sys-
teem verder uit te bouwen wanneer de 
Mozaïek uitbreidt.  Veiligheid komt ech-
ter met een prijs… Daarom kunnen we 
ten zeerste de steun van Redevco Foun-
dation waarderen om dit mee mogelijk 
te maken. Zij schonk immers hiervoor  
10.000€ en dit voor de tweede maal. 

Bedankt Redevco Foundation! 

Inner Wheel Lokeren 

Arcelor Mittal schenkt aan Mozaïek  

De dames van serviceclub InnerWheel 
Lokeren hebben het voorbije jaar op-
nieuw tal van activiteiten georganiseerd 
om hun kas te spijzen. Die centen wer-
den integraal verdeeld over heel wat 
sociale projecten in Lokeren en de re-
gio. Mozaïek was één van de gelukki-
gen, Katty en Jolien mochten een che-
que van 1500 euro in ontvangst nemen. 
Zij zullen er allerlei snoezelmateriaal 
mee aankopen voor de nieuwe leef-
ruimte van groep 2. 
Dankjewel dames! 

In september en oktober zette Arcelor Mittal zijn deuren een 
aantal keer open: eerst op 17 september voor de Vlaamse 
Havendag, daarna op 30 september voor de Milieudag en 
tenslotte op 1 oktober voor de Open Bedrijvendag. 
Samen kwamen er zo’n 4000 mensen over de vloer… 
De opbrengsten van de cafetaria van deze 3 dagen ging naar 
Mozaïek, samen goed voor een bedrag van maar liefst € 
5000. 
Als tegenprestatie verzorgde Mozaïek de kinderanimatie bij 
het cafetaria en waren we 3 dagen present om onze werking 
voor te stellen aan de vele bezoekers. 
Absoluut vermeldenswaard was dat de aspiranten van Chiro 
Beervelde op Open Bedrijvendag een hele dag paraat waren 
om de kinderanimatie op zich te nemen voor Mozaïek. 
Het geld dat we ontvangen van Arcelor Mittal wordt inte-
graal besteed aan een aangepast bad voor woning 4. 
Dus mogen we terecht 
zeggen: 
 

Bedankt Arcelor Mittal ! 



De gulle ‘Wegwijzer’  

De Zaffelaarse school ‘de Wegwijzer’ 

contacteerde ons enige tijd geleden: zij 

verhuizen en houden met de spullen 

van de opruim een rommelmarkt. Of zij 

een deel van hun winst aan ons moch-

ten schenken? Uiteraard!  

Veronique ging langs in de klassen om 

over Mozaïek te vertellen, en zo werd 

de Flits plots studiemateriaal. Een dikke 

dankjewel aan de Wegwijzer voor hun 

centjes, inzet en oprechte interesse!  

HOE WIJN BESTELLEN? 

 Bij voorkeur via onze website: www.dc-mozaiek.be  

 mail naar onthaal@dc-mozaiek.be of via bestelbon aan het onthaal 
 
Bestellingen kunnen vanaf 30/10/2017 afgehaald worden aan 
het onthaal van:  Mozaïek vzw, Wolfputstraat 106—9041 Oostakker,  
  09/255 50 50    
 Maandag:  van 08:30u tot 17:00u 
 Dinsdag:  van 08:30u tot 18:00u  
 Woensdag:  van 08:30u tot 17:00u 
 Donderdag: van 08:30u tot 18:00u 
 Vrijdag:   van 08:30u tot 16:30u 
    
Je kan jouw bestelling als volgt betalen: 

 via overschrijving IBAN BE58 7330 4249 0979 (vermeld naam + wijnactie) 

 via de maandelijkse rekening (enkel voor cliënten en medewerkers) 

 cash bij afhaling aan het onthaal 
 
Hou je niet zo van wijn maar wens je toch jouw steentje bij te dragen, dan 
kan je een vrije bijdrage leveren op onze giftrekening:  
IBAN BE92 7370 3335 6323 



Woning 3 trok er op uit! 

Op maandag  26 juni ging woning 3 op reis naar Landal Port Greve, een bungalow-
park in het Nederlandse Zeeland, direct aan het Grevelingenmeer.  Luc, Vanessa, 
Guy en Marnix zagen het volledig zitten! We startten de dag met een tussenstop in 
een natuurreservaat waar we een vlinderwandeling maakten en picknickten in de 
zon.  In de namiddag kwamen we aan in onze bungalow.  
In het midden van de week kwamen Sabbas en Gisèle ons een bezoekje brengen. 
We maakten het heel gezellig met een lekkere barbecue!  
Iedere avond dronken we een aperitiefje en aten we wat lekkers. Na een goed 
gevulde dag ging iedereen onder de dons.  
 

Waar beleefden de bewoners plezier aan? 
Luc vond de vlinderwandeling zeer leuk. Ook in het zwembad door de buizen slie-
ren en naar de winkel gaan viel in de smaak. 
Vanessa: elke avond een goeie aperitief drinken en een spelletje bowlen. 
Guy: plonsen in het zwembad, op de terugweg gaan uit eten in Middelburg. 
Marnix: postkaartjes schrijven, foto’s met zijn camera nemen en in de jacuzzi 
zitten. 
 

Gedurende de vakantie  hebben we vooral iedereen zien genieten van het vertoe-
ven in kleine groep. Kortom wij zijn ontspannen terug gekomen van een midweek 
in Landal Port Greve!  



Brakel en Oudenaarde… onze reis in 2017! 

De mooie Vlaamse Ardennen. Altijd leuk om naar toe te gaan. 
We verbleven in een mooi gerestaureerd klooster met een prachtige tuin. Een 
mooie omgeving om onze bewoners heel leuke activiteiten aan te bieden.  
Na de dag van vertrek en het installeren kregen de bewoners de tweede dag de 
keuze uit snoezelen, wandelen of mee met de huifkar en tractor door de kleine 
baantjes van Brakel. 
In de namiddag namen we deel aan het belevingsmoment met de dieren op het 
domein. We zagen er geiten, kippen en konijnen die trucjes konden. We kregen 
een rondleiding in de kleurrijke bloementuin en mochten proeven van al het lek-
kers uit de moestuin.  
Op woensdag genoten we van het mooie weer in de grote groene tuin. Sommige 
begeleiders wilden ook genieten van de grote boom en konden een klimpartij niet 
weerstaan. We speelden gezelschapsspelletjes, schreven postkaartjes en er was 
een heerlijk ijsjesbuffet met vers fruit en chocoladesaus en/of advocaat.  
Wat wilden we nog meer? Natuurlijk…, nog een barbecue!! 
 

Oudenaarde is een hele mooie stad waar het museum van de koers is. Daar zijn we 
niet naar toe geweest maar wel naar de markt op donderdag. We genoten er van 
een terrasje in de zon en een wandeling langs de kraampjes. 
Na die grote inspanningen konden we aan de verleiding van de Vlaamse kost, ‘een 
pakje frieten’, niet weerstaan. We zijn toch maar één keer per jaar op reis hé?! 
Tijd voor siësta hadden we niet. De ezels wachtten op ons! Samen op wandel met 
de ezels, de geiten trucjes laten doen en een memory met foto’s van al de dieren 
op het domein. Als dat geen gevulde namiddag was! 
Toch even een beetje rust nemen en samen genieten van Milan die ons animeerde 
met een mooi poppenkastspel over de prins zijn geliefde prinses. Zó romantisch!  
Op die manier sloten we een fijne reisweek af. Meer moest dat niet zijn… 



Bezoek onze nieuwe website 
www.dc-mozaïek.be 


