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Meer Flits 
   
 
 
Het is u misschien direct opgevallen dat deze Flits lichter uitvalt dan gewoonlijk. Het lijkt 
niet enkel zo, het is ook zo: voortaan telt Flits minder bladzijden maar verschijnt hij vier 
i.p.v. twee keer per jaar. Zo spelen we korter op de bal en krijgt u regelmatiger berichten 
over het dagelijkse leven in Mozaïek. 
 
Want … leven is er genoeg bij ons.  
Nieuwe medewerkers, nieuwe daggroepen, nieuwe cliënten en een nieuwe werking. Deze 
richt zich tot mensen met een hersenletsel die nood hebben aan dagbesteding. Mozaïek 
werkt hierbij samen met zijn buur, het Centrum voor Ambulante Revalidatie waar personen 
met hersenletsel kunnen genieten van psychosociale revalidatie maar ondertussen of daar-
na nood hebben aan sociaal contact en dagelijkse activiteiten op maat. U leest er  alles over 
op p. 8. 
Verder zijn er nog de vele vrijwilligers die wij op 8 maart in de bloemetjes hebben gezet, is 
er informatie over onze interne vorming, de verhuis van groep 2 en wat er allemaal moge-
lijk gemaakt wordt door fondsenwerving en nog veel meer interessante nieuwtjes. 
  
Maar leven kent ook zijn droevige momenten. Vooraan in dit nummer staan we stil bij het 
overlijden van Wilfried, onze oudste Mozaïekbewoner en jarenlang onze interne postbode. 
  
Dat afscheid nemen niet altijd triest hoeft te zijn voelden we toen Rita met pensioen ging. 
Zij genoot van een smakelijke en genotvolle laatste dag in Mozaïek en nam op een ludieke 
en creatieve manier afscheid van haar collega’s. Je leest er meer over op p. 16. 
  
We hopen u met dit Flitsnummer terug mee te kunnen nemen in de dynamiek van Mozaïek. 
En van dynamiek gesproken: ook in het bouwen en verbouwen op campus Wolfput komt er 
schot. Op 22 mei starten de bouwwerken. De bestaande huisjes gaan tegen de vlakte en 
maken plaats voor een nieuw gebouw: een woning voor acht mensen met een zware zorg-
vraag en twee daggroepen, de huidige groep 2 en groep 4.  
  
  
Veel lees- en kijkplezier! 
  
Jan Scheiris 
Algemeen directeur 

Woord vooraf 



Afscheid van Wilfried 

Op 16 maart 2018 is Wilfried Geyssens overleden. De begelei-
ders van woning 2 namen afscheid met de volgende mooie 
woorden: 

24 jaar geleden kwam jij bij ons wonen. Samen met je zus Rita 
had je een thuis gevonden waar je gelukkig je oude dag kon 
doorbrengen. Wilfried, met je 81 jaar was jij de oudste van 
Mozaïek. Je was zo trots op die titel! Oh wee als iemand je 
‘jongeheer’ noemde! Jij was niet jong, jij was de oudste weet 
je wel! 

Jij was een echt icoon op Mozaïek: onze ‘postbode met pet’ 
die jarenlang door weer en wind op de fiets de brieven rond 
bracht. Ook je breiwerk droeg jouw handelsmerk. Op een 
houten breistok maakte je in allerlei kleuren de mooiste sjaals 
die je liefst zelf op de geschenkenbeurs verkocht. Je was een 
echte kenner in je vak: de wol mocht niet te dun of te dik zijn 
maar net gepast.  

In woning 2 had je een eigen hoekje met jouw zetel, jouw 
tafeltje, al je spulletjes … Je kon er uren in tijdschriften  zitten 
bladeren om er de leukste dingen uit te knippen, zoals foto’s 
van blondjes waar je zot van was. Jij kon zó genieten van de 
kleinste dingen. Een leuke sleutelhanger, een broche voor op 
je trui, iets met vogeltjes dat je deed denken aan de vinken-
zetting van vroeger maakten van jou de gelukkigste man op 
aarde! En dan moest je zingen. Je neuriede de hele dag door! 

De uitstappen naar Maldegem waren heuse feestdagen. Wat 
kon je genieten van een bezoek aan de plaatsen en mensen 
van vroeger: het kerkhof, het cafeetje, de bakkerij …  
Bij een dagje plantentuin had je ogen tekort. Die mooie bloe-
men, de vogeltjes, al die kleuren … maakten je blij. 

Tot ziens Wilfriedje!  
Wat gaan we je missen, vriend!  Drink daarboven maar een 
donker biertje op al die prachtige herinneringen. 

Wilfried, 
 
Toen je bij mij kwam wonen was ik heel blij.  
24 jaar hebben we samengewoond in woning 2.  
Ik ken je als een broer die altijd zong,  
breide en die hield van vogeltjes. 
Het doet me verdriet  
dat we nu niet meer samen kunnen genieten  
van een kopje koffie. 
Ik ga je altijd onthouden  
als een broer die ik graag zie. 
 
Je zus Rita 
 
 



Van 19 tot 23 maart stond vorming cen-
traal in Mozaïek. Elke dag waren er 
workshops en op vrijdag was er een col-
lectieve broodjesmaaltijd met alle me-
dewerkers omdat we verbondenheid 
belangrijk vinden. 
 
We kozen ervoor om 2 verplichte onder-
werpen op het programma te zetten. 
Op de terechte vraag van de medewer-
kers organiseerden we een opfrissing 
van de reanimatietechnieken. Dokter 
De Coene lichtte de theorie toe over 
reanimeren en reageren bij  verslikken. 
Na de vormingsweek wordt dit ingeoe-
fend op poppen, onder de deskundige 
begeleiding van onze verpleging. 
 
Een tweede verplicht thema op het pro-
gramma was ‘visie op seksualiteit’. Sek-
sualiteit is fundamenteel verbonden 
met het leven van ieder mens. We ston-
den samen met onze medewerkers stil 
bij de betekenis van dit gegeven bij onze 
cliënten. Met deze vorming wilden wij 
het bewustzijn rond dit thema laten 
groeien, het belang aantonen van de 
dialoog  hierover en onze handelingsver-
legenheid een plek geven.  
Miek Scheepers van vzw Aditi loodste 
ons op professionele wijze, met een 
vleugje humor, doorheen dit thema. 

Naast deze twee verplichte onderwer-
pen was er een aanbod waaruit mede-
werkers vrij konden kiezen. Zo kreeg 
elke medewerker drie vormingen.  
We geloven dat dergelijke input inspire-
rend werkt en de inhoudelijke werking 
ten goede komt. Ons aanbod:  
 
1. Een inleefsessie autisme. Tijdens de-
ze inleefsessie konden de deelnemers 
zelf ervaren aan de hand van concrete 
opdrachten hoe mensen met autisme de 
wereld beleven. Via diverse inleefme-
thodieken werden zij ondergedompeld 
in ‘autistisch denken en voelen’. (door 
ervaringsdeskundigen van de Vlaamse 
vereniging voor Autisme) 
 
2. Hoe zich staande houden in een wir-
war aan betrokkenheden en visies?  
Zowel de professionele als de sociale 
netwerken van mensen met een beper-
king breiden uit. Dit betekent dat ook de 
verscheidenheid aan standpunten en 
betrokkenheden toeneemt. Iedereen wil 
graag het beste voor de cliënt maar wie 
heeft het meeste recht van spreken?     
Zowel de cliënt als de begeleider kunnen 
het spoor bijster raken. We bekeken hoe 
je als begeleider de gemeenschappelijke 
betrokkenheden op de voorgrond 
houdt, je eigen standpunt vasthoudt 

zonder de samenwerkingsrela-
tie op de helling te zetten en de 
cliënt steunt zonder het over te 
nemen. (door Sabine Vermeire, 
Interactie Academie) 
 
3. Blijf in balans. Om je energie 
op peil te houden, is het belang-
rijk inzicht te ontwikkelen in 
eigen energiebronnen en ener-
gielekken. Een ‘disbalans’ heeft 
te maken met persoonlijke en 
omgevingsfactoren. We onder-
zochten hoe je energielekken 
kan wegwerken en energiebron-
nen kan stimuleren, om samen 

te komen tot werkbaar, wendbaar en 
waardig werk. (door Lieve Peeters, 
Tabor)  
 
4. Borderline en de mythes errond.  
Onderwerpen die aan bod kwamen: 
Wat is een borderline persoonlijkheids-
stoornis? Welke kenmerken zijn er? Hoe 
verhouden we ons tot personen met 
borderline? Welke aanpak kunnen we 
hanteren? Wat zijn de valkuilen voor 
een team? Hoe kan je als begeleider 
steviger en krachtiger staan in de bege-
leiding van personen met borderline? 
(door Roald Van Der Eecken, Cadans) 
 
5. Rugsparende tiltechnieken. Deze 
vorming bestond uit een theoretische 
uiteenzetting en aanvullend een prakti-
sche opleiding verplaatsingstechnieken 
met oefenen op de werkplek van de 
deelnemers. (door Michel Palmans en 
Bart Dereyne, manutentieteam UZ Gent) 
 
6. Feedback geven zonder de ander te 
kwetsen. Het geven van feedback wordt 
weleens vergeleken met ‘over eieren 
lopen’. Je boodschap kan opgevat wor-
den als kritiek of als een afwijzing, en 
het risico bestaat dat de onderlinge rela-
tie vertroebelt. Zou het niet geweldig 
zijn om te kunnen zeggen wat je wil, op 
zo’n manier dat de ander weet waarover 
het gaat? Zonder discussie of slecht ge-
voel achteraf? (door Sabine Vandinge-
nen voor Impuls vzw) 
 
Alle vormingen werden zonder uitzon-
dering als positief geëvalueerd. Een op-
steker voor de deskundige lesgevers. 
We denken nu al na over boeiende on-
derwerpen voor volgend jaar! 

5 dagen vorming 

864 uur concentratie  

2 verplichte onderwerpen 

6 thema’s om uit te kiezen 

325 broodjes op vrijdag 

Eén van de doelen uit ons beleidsplan 
luidt als volgt: “Mozaïek bevordert de 
professionele deskundigheid van de 
begeleiders. We realiseren dit door 
jaarlijks vorming te organiseren over 
relevante inhoudelijke thema’s.” 

Dit maken we elk jaar concreet door 
aan alle onze medewerkers een pakket 
vorming aan te bieden, deels verplichte 
onderwerpen en deels onderwerpen 
die vrij te kiezen zijn.  

We organiseren dit tijdens de vormings-
week die traditioneel in maart valt. 













Puzzelen op de computer. In onze com-
puterhoek kunnen de gasten/bewoners 
op de computer spelletjes spelen en 
puzzels maken met een aangepaste 
muis. Mohamed is een krak in het ma-
ken van puzzels, tevens zijn lievelingsac-
tiviteit ! 
 
Aangepaste arbeid. Papier versnipperen 
voor de Leeuwerik en ‘vijzen voor de 
fabriek’, taken die worden opgenomen 
door Juliaan.  

 
Hij voelt zich hier heel verantwoordelijk 
voor en het is mooi om te  zien hoe ge-
motiveerd en plichtsbewust hij zijn werk 
doet.  
De papiersnippers worden elke maan-
dagvoormiddag samen met Juliaan en 
Bart naar campus Leeuwerik gebracht 
waar ze worden geperst tot balen.  
 
‘Eéndoostaken’. Dit zijn individuele klei-
ne taken waarbij een bepaalde vaardig-
heid wordt geoefend bv. sorteren per 
soort, op kleur, … De begeleiders zijn 
creatief in het ‘uitvinden’ van nieuwe 
ééndoostaken en dit vooral met gerecu-
pereerde materialen. Een vorming van 
Autisme Centraal gaf hierbij inspiratie. 
 
Je leest het, we slagen er in om een  
mooi en gevarieerd aanbod, aangepast 
aan de individuele noden van de gasten 
aan te bieden.  
 
Door de nieuwe groep 5 kunnen we de 
gasten/bewoners die nood hebben aan 
een meer prikkelarme omgeving veel 
meer aanbieden.  
Zowel het individuele werken als het 
werken in kleine groepjes doet hen 
deugd.   
We zien hen dagelijks genieten!  

Thomas startte in november 2017 in 
het winkelatelier.  Hij komt ons op 
donderdag en vrijdag vergezellen. 
Hij gaat heel graag naar de zumba en 
de sport want daar kan hij zich goed 
uitleven! Een sportieve kerel dus! Hij 
houdt er van om zich te verkleden en 
steelt graag de show met zijn dans-
moves. Waar plezier gemaakt wordt… 
zie je Thomas! 
Thomas met jou erbij is het steeds 
gezellig in het winkelatelier! 

Thomas Scheire 

We verwelkomen deze nieuwe 
gasten in de dagondersteuning 

Rik Heyvaert 

Sinds oktober werkt Rik Heyvaert 
twee dagen per week in het semi-
industrieel atelier. Hij helpt ons met 
fithap, pinata’s en doeken.  
Hij woont bij zijn ouders in Destelber-
gen en doet op zaterdag aan judo. Op 
vrijdagnamiddag gaat hij met veel 
plezier werken in het houtatelier. Dit 
doet hem denken aan zijn tijd bij pa 
in de schrijnwerkerij.  
Wij genieten van zijn grote behulp-
zaamheid, zijn binnenpretjes, zijn 
plagerijen en zijn schone liedjes!  
Welkom Rik! 

Dag allemaal,  
Ik ben Larissa Lepez. Ik ben 21 jaar, 
geboren op 13 december 1996. 
Ik woon in Oostakker. 
Ik hou van muziek, films, series en 
tekenen.  
Mijn werk carrière begon 5 maand 
geleden op Mozaïek en ik kom elke 
vrijdagnamiddag. De begeleiders zijn 
aardig en lief. Ik ken ze al een beetje 
van vroeger toen ik kine volgde  in 
Mozaïek en mijn moeder werkt daar 
ook. 

Larissa Lepez 



Nieuws uit de woonondersteuning 

Soms is het zo dat bewoners zelfstandiger willen en kunnen wonen. Anderen hebben 
meer permanente begeleiding nodig.  
 
Zo zette Sonia Van Deursen de stap naar een appartement en woont nu alleen. Ook 
Cindy Waeytens en Monique Verswalm verhuisden naar een appartement. Ze zijn nu 
de bovenburen van Sonia.  
 

De vrijgekomen kamers in de Van Impelaan worden intussen bewoond door Elkje Vandewalle, Lara Van Rietvelde en Eline 
Allonsius. Zij wonen er nu samen met Cindy Verdonck, Koen Silon en Marieke Fraeye.  
 
In de Meerhoutstraat wonen mensen met nood aan permanente begeleiding. Dirk De Reu, Johnny De Grauwe en Sarah Goet-
hals worden dan ook begeleid door een ander team, dat van woning 3. Bij hen kwamen twee nieuwe bewoners wonen, Anne 
D’haeyer en Lisa Geeraerts. Vanessa De Clercq verhuisde van woning 3 naar de Meerhoutstraat. 
 
Iedereen heeft ondertussen zijn plek gevonden en is blij met de verhuis.  
 
Nu laten we de bewoners zelf aan het woord: Cindy en Monique vertellen over hun verhuis naar de Kleemstraat, Anne en Lisa 
stellen zichzelf voor.  

Verschuivingen 

in het wonen 

 
Cindy en Monique wonen al jaren sa-
men in de Van Impelaan, de witte villa 
zoals ze zeggen.  
Monique woont er sinds 2001 en Cindy 
sinds 2005, samen met nog 3 andere 
bewoners.  
 
In de jaren dat ze er woonden zagen ze 
al enkele bewoners komen… maar ook 
gaan.  

In de Kleemstraat in Oostakker, op 1 km 
van de voorziening en dicht bij het dorp 
kwam een appartement vrij. Dit leek 
perfect geschikt voor hen! Monique en 
Cindy waren direct enthousiast. Ze za-
gen het volledig zitten om naar daar te 
verhuizen en een stap te zetten naar 
meer zelfstandigheid. 
 
Monique: 
“Ik heb zelf gevraagd aan de vrederech-
ter of ik mocht verhuizen en of ik mooie 
meubeltjes mocht kopen.  
Hij zei dat ik het mooi mocht maken.” 
 
Samen met begeleidster Chris kochten 
ze nieuwe meubels en huisraad.  
Het was voor hen niet zo gemakkelijk 
om hun enthousiasme in te tomen. Ze 
mochten er nog niet zo veel over vertel-
len aan de anderen want we wilden niet 
onnodig onrust zaaien. Het was hun 
geheim. Ook Sonia ging mee verhuizen. 
Zij zou alleen gaan wonen in het appar-
tement onder hen. 
 
Na een spannende tijd werd het einde-
lijk tijd om in te pakken, ze konden er 
aan beginnen. Maar voor ze konden 

verhuizen moest eerst het vele stof nog 
weg. Poetsen dus!  
Met hun boodschappenkarretje volgela-
den met emmer, dweil, spons en zeem-
vel gingen ze op weg naar ‘hun apparte-
ment’. Niet alleen voor het poetsgerief 
deed het boodschappenkarretje dienst… 
ook de kleine spullen verhuisden al eens 
mee. Zelfs de valiezen werden regelma-
tig gebruikt om iets te voet naar hun 
nieuwe woonst te brengen. Ze konden 
niet wachten! 
 
Cindy:  
“Ik nam mijn valies met gerief zelfs mee 
naar mijn schooltje waar ik werk om 
daarna direct naar mijn appartement te 
kunnen gaan.  
De leerkrachten vroegen dan of ik op reis 
ging.  Maar dat was leuk en zo moest er 
op de dag van de grote verhuis niet zo-
veel meer mee.” 
 
De nieuwe meubelen werden geleverd 
en in elkaar gezet, de andere spullen 
werden met de verhuiswagen naar de 
nieuwe woning gebracht.  
Het was een drukke dag met heel wat 
werk! 

Verhuizen naar de Kleemstraat... een bewogen periode! 



Lara verhuisde 
naar de  
Van Impelaan  

Monique :   
“Marc, mijn voogd, heeft mijn meubels 
in elkaar gestoken. Hij heeft dat goed 
gedaan.” 
 
Maar verhuizen naar een appartement 
betekent ook afscheid nemen van spul-
len die daar geen plaats meer kunnen 
krijgen.  Sorteren en keuzes maken, dat 
was niet altijd zo makkelijk. 
 
Cindy : 
“Ik vond het jammer dat ik mijn bureau-
tafel niet kon meenemen. Daar was 
geen plaats voor.” 
 
Na een vermoeiende verhuisdag waarbij 
de mensen van de technische dienst 
met hun gouden handen alles in gereed-
heid brachten, konden ze hun eerste 
nacht slapen in ‘hun appartement’. 
 

Beiden namen enkele dagen welver-
diend verlof om uit te blazen en toch 
nog alles verder volgens hun wensen in 
te richten … maar vooral om te wennen 
aan hun nieuwe woonst en het leven 
met zijn tweetjes. 
 
Cindy en Monique vertellen: 
“We wonen hier heel graag met ons 
twee. We komen goed overeen. Het is 
veel rustiger dan vroeger.  
We willen zoveel mogelijk alles zelf 
doen: we maken zelf de boodschappen-
lijst en doen alleen de boodschappen, 
we poetsen zelf, doen onze was en strijk 
en in het weekend koken we zelf.  
De begeleiding moet nu niet meer elke 
dag langskomen.  
 
We voelen ons hier goed samen en wil-
len het zo graag houden.” 

En wij, hun begeleiders, zijn fier op hen! 
Succes dames! 

“Ik voel mij gelukkig in beschermd  
wonen. 
Ik denk aan leuke dingen. 
In de Van Impelaan voel ik me nog zelf-
standiger! 
Groetjes van Lara” 

Door de verschuivingen in beschermd wonen kwamen er open plaatsen in 

het huis in de Meerhoutstraat. De bewoners die er bleven wonen hadden 

meer vraag naar permanente begeleiding.  

Het team van woning 3 zou hier voor zorgen. 

 

De voorbereiding nam heel wat tijd in beslag. Welke bewoners gaan bij 

Dirk, Sarah en Johnny wonen? Wat verandert er voor de bewoners die er 

reeds wonen? Hoe moeten we de begeleiding organiseren om een goede 

zorg te bieden en wat betekent dit voor de uurroosters van de medewer-

kers?  Dit zijn maar enkele vragen die voor team wonen en het team van 

woning 3 heel wat zoek– en denkwerk vroegen. 

 

Maar uiteindelijk kwam de startdatum, 15 januari 2018, in zicht! 

Een nieuwe woonvorm in de 
Meerhoutstraat! 



Vanaf die dag namen de huidige bewoners Johnny, Sarah & Dirk ons mee in het reilen en zeilen van hun dagelijks leven in de 
Meerhoutstraat. En het mag gezegd, het was wel wat anders dan het leven in woning 3. 
Al snel werd duidelijk dat zij, samen met de begeleiding van beschermd wonen, het leven in hun eigen huisje reeds mooi 
vorm hadden gegeven. Samen met hen sleutelden we nog aan een aantal zaken en zochten we naar een goed evenwicht 
tussen afstand en nabijheid. We vonden het uitermate belangrijk dat zij hun gewoontes konden behouden in hun eigen huis.  
 
De opstart verliep vlot en ging gepaard met veel positiviteit.  Ze zagen het wel zitten. Toch kenden we ook wel enkele moeilij-
ke aanpassingen. Uiteindelijk waren we begin februari klaar om een nieuwe bewoonster te ontvangen, Anne D’haeyer.  
 
Anne is een lieve, energieke en goedlachse jongedame. Ze stelt zichzelf graag even voor.  
 

 
Nadat Anne haar plekje vond in het nieuwe huis en op haar nieuwe werkplek verwelkomden we Lisa Geeraerts. Lisa is een 
rustige, babbelgrage, sociale jongedame. Ook zij stelt zich graag even voor. 
 

 
Met Lisa erbij waren bijna alle kamers in gebruik. Kort na Lisa haar aankomst kwam ook Vanessa in de Meerhoutstraat wo-
nen. Vanessa woonde tot voor kort in woning 3. Haar voorstellen is wellicht niet nodig, de meesten kennen haar wel en Va-
nessa kent velen van jullie.  
Vanessa is een fiere, aanwezige, zorgende dame die heel trots is dat ze de groep mag vervoegen.  
 
Zo zijn we compleet en zoeken we samen met de bewoners onze weg.  
We bieden de bewoners vooral voldoende begeleiding, waarbij we het respect voor wie ze zijn willen bewaren. In het week-
end koken we samen en maken we uitstapjes naar hun zin.  
 
Het startschot is gegeven en nu gaan we alleen nog maar vooruit!  
Het is hier ondertussen een gezellig samen-wonen geworden.  
 
Vele groetjes 
 
Johnny, Sarah, Dirk, Anne, Lisa en Vanessa 
Team Meerhout-Woning 3  

Hallo iedereen! 
Ik ben Anne. Ik ben 24 jaar en neem elke dag samen met Lisa, Dirk 
en Vanessa de bus naar mijn werk in de Leeuwerikstraat.  
Daar doe ik heel graag de doeken.  
Mijn grootste hobby is judo.  
Ik ben blij om in Mozaïek te zijn. Hier werken en wonen veel toffe 
mensen die ik graag eens plaag.   
Ik heb ook al een paar nieuwe vrienden gemaakt. 
 
Groetjes van Anne. 

Hey, 
Ik ben Lisa, bijna 27 jaar en ik woon nog niet lang in de Meerhout-
straat. Ik heb hier mijn eigen kamer mooi ingericht met allerlei fo-
to’s en spulletjes.  
Ik ga elke dag mee met de anderen naar de Leeuwerikstraat. Daar 
werk ik in het papieratelier. Ik hou vooral van korte uitstapjes ma-
ken en shoppen. Ook luister ik graag muziek en kijk ik elke avond 
naar mijn vaste programma’s op televisie.  
 
Groetjes Lisa 



Familienieuws 

Proficiat bij de geboorte van 

Oprechte deelneming bij het overlijden van 

 Marcel Depuydt, grootvader van Nele Lodewijckx 

 Albert Goossens, grootvader van Annelies Goossens 

 Rony Raes, broer van Ann Raes 

 Diane De Backer, moeder van Kathleen Ackerman 

 Sandra Battello, nicht van Ann Raes 

 Roger De Coster, vader van Wim De  Coster 

 Gerard De Graeve, vader van Griet De Graeve 

 Julien Pieters, grootvader van Steven De Keyser 

 Paul Van Boxelaer, grootvader van Freija Hollevoet 

 Wilfried Geyssens, bewoner van woning 2 

 Werner Wilssens, grootvader van Evy De Backer 

 Fons Michielsen, vader van Chris Michielsen 

 René Raes, dooppeter van Benjamin De Deken 

 Kobe, zoon van Elke en Leander, kleinzoon van Karin 
Ossieur 

 Gaston, zoon van Andreas en Carmen, neefje van An-
nelies Provoost 

 Noor, dochter van Charlotte Van Hove en Dries 

 Mandus, zoon van Celine en Karel, kleinzoon van Jan 
Verbeeck 

 Matteo, zoon van Eline en Jonas, neefje van Martine 
Van Peteghem 

 Siebe, zoon van Anneleen en Lander, kleinzoon van 
Karin Ossieur 

 Sufian, zoon van Ismahan Ahmed Mohamed en Ibra-
him 

 Tuur, zoon van Leen en David, kleinzoon van Jan Ver-
beeck 

De EU Disability card 

Wist je dat je als persoon met een beperking een gratis EU 
Disability Card kan aanvragen? Een wat? 
 
 Een kaart waardoor cultuur, sport en vrijetijdsbeste-

ding meer toegankelijk wordt voor personen met 
een beperking.  

 Een kaart waarmee je kortingen, aangepaste rondlei-
dingen, eenvoudige folders kan krijgen bij de aange-
sloten organisaties.  

 Een officiële kaart die je o.a. bij het VAPH kan aan-
vragen. 

Meer info kan je vinden op https://eudisabilitycard.be 

Nieuwe overeenkomsten 

Nu de persoonsvolgende financiering een feit is, hadden wij 
als vergunde zorgaanbieder de opdracht om met al onze 
gebruikers nieuwe overeenkomsten op te stellen.  
De bestaande documenten werden aangepast aan de nieu-
we regelgeving. De leden van de gebruikersraad namen de 
nieuwe documenten grondig door en gaven hun goedkeu-
ring zodat we verder aan de slag konden. De overheid legde 
vast dat elke cliënt tegen eind maart 2018 over een nieuwe 
overeenkomst moest beschikken. Hiertoe organiseerden we 
in de maand maart 11 collectieve momenten. Een aantal 
mensen hebben we persoonlijk uitgenodigd en bij sommi-
gen gingen we op huisbezoek.  
Intussen heeft iedere zorggebruiker een nieuw document 
‘rechten en plichten’ ontvangen en een nieuwe individuele 
dienstverleningsovereenkomst (IDO) getekend. In deze 
overeenkomst leggen we vast welke ondersteuning de cli-
ënt krijgt, de duur, de frequentie en de vergoeding.  
Als je weet dat in Mozaïek ongeveer 200 mensen een be-
roep doen op ondersteuning dan mogen we trots zijn dat 
deze grote administratieve opdracht achter de rug is.  
 
Deugddoend en hartverwarmend tijdens deze intensieve 
periode was telkens weer te mogen ervaren hoe tevreden 
onze gebruikers zijn over de ondersteuning en zorg die Mo-
zaïek geeft aan hun kind/familielid.  



We zwaaien Rita uit! 

Op 1 september 1981 startte Rita Verplancke haar carrière in Mozaïek. 
Ze werkte de eerste jaren als maatschappelijk werker voor het dagcentrum.  
De laatste 10 jaar was ze de zorgcoördinator van de groepen op campus 
Wolfput.  
Na 36 jaar hard werken ging ze op 1 januari 2018 met pensioen.  
Uiteraard lieten we haar niet in stilte vertrekken. We hebben haar nog een 
dagje in de watten gelegd. Haar laatste werkdag was een echte verwendag. 

Gasten en bewoners namen op 7 december op hun geliefde manier afscheid 
van Rita, met veel eten en drinken.  
 
Groep 1 serveerde haar een ontbijtje om de dag goed te beginnen. In groep 
3 werd haar geheugen getest: ze speelden samen een memoryspel  met als 
thema de vele opnames die Rita doorheen de jaren deed. Het winkelatelier 
en groep 2 verzorgden een heerlijk aperitiefje waarbij natuurlijk de speechen 
en de pakjes niet ontbraken!  
’s Middags kon Rita tafelen in groep 4. Gezellig keuvelen met de gasten bij 
een lekkere maaltijd.  
Groep 5 liet haar van een mooi verwenmomentje genieten en als afsluiter 
was er koffie met gebak in de bakkerij.  
Een hele mooie maar intense dag samen met ‘haar’ gasten en bewoners! 
 
Als collega’s namen we op een creatieve manier afscheid van Rita. Met zang, 
dans, filmpjes, poëzie en een schepje cultuur zetten we Rita in de bloeme-
tjes. Het ene moment ontroerend mooi, dan weer vol humor … een mooi 
afscheidsmoment met een lach en een traan.  
 
Rita was voor vele ouders en families heel betekenisvol.  
Ze was het luisterend oor wanneer het wat moeilijker ging, de helpende 
hand bij heel wat administratieve taken,  de contactpersoon met de officiële 
instanties, hun grote steun en toeverlaat.  
Rita stond steeds klaar voor ‘haar ouders en families’ en verdedigde hen 
door dik en dun.  
Zij namen op een originele manier afscheid van haar met een ‘ouder/familie-
doos’ vol hartelijke dankwoorden en lieve wensen. Een warme herinnering. 

36 jaar lang vol enthousiasme, 

met een groot engagement  

zorg dragen voor mensen! 

Deskundig, hartelijk, integer. 

Hartelijk dank Rita voor wie je was! 

We hopen dat je nog vele mooie jaren mag genieten  

samen met je man, kinderen en kleinkinderen. 

Tot ziens!  



Onze vrijwilligers in de kijker! 

Met 750.000 zijn ze, de Vlamingen die kiezen voor vrijwilligerswerk. Ze zetten 
hun talenten in en doen dat meestal met veel plezier en voldoening. Om al die 
mensen, die vaak achter de schermen hun steentje bijdragen, te bedanken is er 
De Week van de Vrijwilliger. Voor Mozaïek de aanleiding om op 8 maart al de 
vrijwilligers uit te nodigen voor een gezellige babbel met een hapje en een 
drankje. Een dank je wel voor de vele uren inzet! 
 
Ik vrijwillig, jij vrijwilligt, wij vrijwilligen, iedereen vrijwilligt… het thema van de 
week van de vrijwilliger.  
Een thema dat gelinkt wordt aan handen. De directeur van het Vlaams Steunpunt 
Vrijwilligerswerk omschrijft vrijwilligerswerk als ‘een goedaardig leger handen’ en 
dat ervaren we in Mozaïek ook zo. 
 
Met onze handen doen we zeer veel verschillende dingen: handen werken, han-
den troosten, handen verzorgen, handen kunnen lief hebben, veel handen maken 
licht werk, we kunnen de handen in elkaar slaan en zo kunnen we nog wel even 
doorgaan. Wat zeker duidelijk is, in Mozaïek wordt er door veel handen gevrijwil-
ligd en daar kunnen we alleen maar blij van worden.  
 
Enkele cijfers over het voorbije jaar:  
-  48 vaste vrijwilligers ondersteunen de dagelijkse werking en dit op verschillen-

de domeinen: vervoer, tuinonderhoud, verstel-en naaiwerk, ondersteuning in 
de woningen of in de groepen op het dagcentrum, fietsen, wandelen, poëzie, 
koken, bezoekgezinnen, crea, gezelschapsspelen, hulp bij maaltijden, …  Allen 
samen presteerden ze 4.500 uren, wat neerkomt op 118 weken voltijds wer-
ken. 

- We kunnen rekenen op een heel leger occasionele vrijwilligers die ons helpen 

bij feesten en activiteiten. Het voorbije jaar werkten er in totaal 135 vrijwil-
ligers mee op de opendeurdag, ons eetfestijn, de mosselsouper, de kerstdrink, 
de quiz en een aantal evenementen ten voordele van Mozaïek. 

- Er werd 23.780 km  gereden door vrijwilligers met hun privéwagen voor indivi-

dueel vervoer.  
- Op het dagcentrum werden er 350 busritten gedaan door vrijwilligers, wat 

neerkomt op 35% van al de busritten die in Mozaïek gereden worden.  
 
Naast onze schare vaste en occasionele vrijwilligers mogen we ook rekenen op de 
mensen van de gebruikersraad en de vriendenkring.  Naast organiseren en mee-
werken aan allerlei activiteiten verlenen zij ook hun steun door mee te denken 
over de werking van Mozaïek. Zij en ook de vrijwilligers die een sponsoractie op-
zetten kwamen een glaasje meedrinken op de receptie. 
Vrijwilligerswerk, de kers op de taart, dat extraatje dat het leven van onze gasten 
en bewoners kleurt. 
 

Aan alle vrijwillige handen, hartelijk dank!  

We hebben jullie hulp meer dan nodig! 



Kersthappening op 2e Kerst, 

dit jaar in Zaffelare 

Alle kleine en grote beetjes helpen! 

Het was voor Mozaïek op vele vlakke 
een druk najaar, zeker wat evenemen-
ten betrof. Het begon in september met 
de dagen in Arcelor Mittal, dan volgde 
het eerste eetfestijn met daaraan ge-
koppeld de start van de wijnactie. Dat 
was nog maar een begin want toen 
kwam de fondsenwerving in een 
stroomversnelling. Music for Life van 
Studio Brussel was een heus succes in 
zijn totaliteit maar ook voor Mozaïek!  
Er werden twaalf acties georganiseerd 
voor ons en die brachten samen onge-
veer 13 000 euro op. Een fantastische 
inzet van velen en een mooi bedrag!  
Met dit geld, samen met de opbrengst 
van de wijnactie, het eetfestijn en de 
kersthappening van 2e Kerst in Zaffe-
lare, realiseerden we dan ook mooie 
dingen  zoals de aankoop van de moto-
med voor de kine (zie foto), de renova-
tie van de badkamer van woning 4 met 
een nieuw verzorgingsbad en de in-
richting van de nieuwe groep 5 met een 
snoezelruimte. Over dit laatste kan u 
meer lezen op pagina 9 en 10. 

Al de initiatiefnemers werden uitgeno-
digd op de receptie van de vrijwilligers. 
Wie wou kon Mozaïek beter leren ken-
nen tijdens de rondleidingen. Deze wer-
den druk bijgewoond door vrijwilligers, 
helpers en sponsors en zeer gewaar-
deerd. Zo kunnen we de bestemming 
van de centen ook effectief tonen. 

4de Mozaïek-quiz voor nieuwe software voor de winkel 

Op zaterdag 24 februari organiseerden 
we voor de 4de keer onze Mozaïek-quiz. 
Net zoals de vorige edities was dit op-
nieuw een groot succes: niet minder 
dan 28 ploegen lieten hun hersenen 
kraken. “Het was een moeilijke quiz, het 
waren leuke rondes, we hebben ons 
geamuseerd” waren enkele van de reac-
ties. Ook de quiz bracht geld in het laad-
je: iets meer dan 1800 euro. 

De opbrengst van de quiz en Hijfte Kerst  
besteden we aan de programmatie van  
nieuwe software voor ons winkelatelier 
waardoor gasten en bewoners zelfstan-
dig bestellingen kunnen verwerken. 
Enkele jaren terug schreven twee stu-
denten een dergelijk programma wat 
we met succes gebruikten. We zijn ech-
ter aan een upgrade toe en vonden een 
bedrijf dat het programma herschrijft. 



 

Gelezen op de website van Keurslager Tania: 
 
“Van 9 tot 23 december neem ik deel aan de Warmste Week.  
Onze oom heeft een beperking en leeft sinds het overlijden van 
ons grootmoeder in een zorgcentrum. We zien hoe gelukkig hij 
daar is, kan samenleven met andere mensen met een beperking 
en omringd wordt met lieve zorgende mensen. Lokaal bij ons op 
Oostakker zorgen de mensen van Mozaïek hier ook voor!  
Stralende gezichten,  een lach toveren op het gezicht van mensen 
die net iets anders zijn.  
Graag helpen we met onze bijdrage.” 

Mozaïek: gedragen  
door veel warme handen... 




