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Zomer!  
Het seizoen dat velen verbinden met vakantie, het dagelijkse doen en laten even doorbre-
ken tijdens de Gentse Feesten, op allerhande festivals, in verre en nabije streken, de 
‘batterijen opladen’ …  
 
Tijdens het samenstellen van dit nummer was het nog niet zover, maar deze Flits brengt u 
alvast in de juiste stemming! 
 
Zo werd er gefeest op campus Leeuwerik tijdens de Internationale Burendag. Een uitgele-
zen gelegenheid voor Mozaïek om zich te laten zien als een goede ‘gebuur’, als deel van een 
dynamische lokale gemeenschap. 
Er werd gereisd: naar Pairi Daiza, naar zee, naar Home Fabiola …  voor velen weerom uit-
zonderlijke dagen! 
Er werd gefestivald: Rock for Specials was ook dit jaar voor onze cliënten (en hun begelei-
ders) een amicaal en muzikaal topgebeuren! 
 
Maar daarnaast werkte Mozaïek ook gewoon door. Alhoewel gewoon?    
We startten het bouwproject op campus Wolfput: zes ‘huisjes’ werden afgebroken en 
maakten plaats voor een weidse, kale vlakte waar straks steen voor steen een verblijf voor 
acht personen en het gebouw voor twee daggroepen zullen verrijzen.  
Veel lawaai, veel stof, een veilige afsluiting van de bouwwerf en een omleiding op het do-
mein … tijdelijke maar noodzakelijke hinder om in Mozaïek klaar te staan voor een eigen-
tijdse dagondersteuning van een twintigtal en een veilige leefomgeving voor acht mensen 
met een beperking.  
Gelijktijdig startte ook het bouwen van drie geschakelde woningen in de Proesmanstraat. 
Vijftien mensen zullen daar een moderne, aangepaste en veilige thuis vinden, middenin een 
kersverse woonwijk dichtbij campus Wolfput. 
 
Mozaïek in beweging … een goede zaak, maar hierdoor hebben we steeds meer nood aan 
helpende handen. Voel je je geroepen om als vrijwilliger cliënten te vervoeren, te begelei-
den bij allerlei activiteiten … aarzel niet om contact op te nemen! 
 
Ik wens u veel kijk- en leesplezier met deze Flits en een heel fijne, zonnige zomer! 

 
Veel lees- en kijkplezier! 
  
Jan Scheiris 
Algemeen directeur 

Woord vooraf 



Nieuws uit wonen 

Dit jaar bestaat het woonerf 20 jaar.  
Dat moest gevierd worden! 
Daarom gingen we met een grote groep 
bewoners en medewerkers naar dieren-
park Pairi Daiza in Cambron-Casteau. 
 
Het werd een dag om nooit te vergeten.  
We vertrokken rond 10u met een grote 
en een kleine bus, vol enthousiasme. Na 
meer dan een uur rijden startten we 
met een stevige picknick.  
Sandwiches voor iedereen – ook de gan-
zen rondom ons probeerden er eentje 
mee te pikken, maar dat stonden we 
niet toe! 
 
Daarna gingen we in kleine groepjes 
onze eigen weg. Een prachtige, kleurrij-
ke wereld ging voor ons open. 
We wandelden onder een regenboog 
van parasols, richting de eerste panda. 
Die was bamboe aan het eten, zoals het 
hoort. 
 
De beren gromden ons vriendelijk toe 
en stuurden ons via de trotse pauw rich-
ting de reusachtige vogelkooi. 
De fotografen smulden! Een groepje 
deed het hoogteparcours, via bruggen, 
touwen en balken. 
En zo ging het verder: naar de olifanten, 
de gigantische giraffen en de nijlpaar-
den, die net gevoederd werden toen wij 
er passeerden: zo schoon! 
 
Op naar de apen. We schrokken ons een 
hoedje toen kleine halfaapjes van me-
ters ver op ons sprongen, recht op onze 
schouders en zelfs in ons haar! WOW! 
Van de kleine aapjes ging het naar de 
orang-oetans en chimpansees, die van 
achter hun glazen huis wat dichterbij 
kwamen om hun snoet te tonen.  

Het was een erg warme dag, en dus wa-
ren een drankje en een ijsje aan het ein-
de meer dan welkom. 
 
Tijdens de terugrit was het nog even 
bibberen! Plots raasde een heuse zond-
vloed over ons heen, inclusief bliksem-
schichten en onweersgedreun. 
Een memorabel einde van een memora-
bele dag. 
Op naar nog eens 20 jaar woonerf! 
 

20 jaar woonerf: 
 
daguitstap naar 
Pairi Daiza 

De max! 
 
We keken onze 
ogen uit ... 



Niet enkel op het veld bij onze Rode Duivels zien we af en 

toe eens een wissel, maar ook in Mozaïek. Niet Lukaku en 

Witsel, maar Marc en Vincent! 

Vincent wisselde de logeerkamer van woning 6 in voor 

een eigen kamer en vervoegt zich zo bij de heren van de 

Ronsestraat. Hier nam hij intussen al opnieuw zijn rol op 

van sfeermaker en zonnetje in huis!  

Aangezien Marc al geregeld in woning 6 sliep tijdens de 

weekends, nam hij afscheid van de Ronsestraat en kan hij 

vanaf nu de hele week genieten van zijn eigen mooie ka-

mer in woning 6. Zoals Marc het zelf zei: “Ik heb de mooi-

ste kamer van de hele wereld”. 

Twee zeer tevreden heren, die we heel veel fijne momen-

ten toewensen in hun nieuwe woning!  

Wissel in woning 6 en de 
Ronsestraat 

We mochten meerijden met de oldtimer jeep van de papa van 

Ine. Zo’n grote auto, super leuk! Er waren ook moto’s en veel 

mooie auto’s. Daarna was er zelfs nog een optreden.  

Bedankt Ine en papa voor deze héél leuke ervaring!     

Frankie en Stefaan 

Op zwier met oude en 
Amerikaanse wagens! 



Nieuws uit campus Leeuwerik 

Op vrijdag 25 mei was het Internationale Burendag. 
Stad Gent promoot om ook in de stad actie te onder-
nemen onder de buren. Wij van campus Leeuwerik 
zien onze buren wel héél graag en vonden het een 
goed idee om er aan deel te nemen. 
  
Twee sterke vrijwilligers die lekkere pannenkoeken 
bakken, een stralende zon, heel veel vlaggetjes, buren 
die de gezelligheid bij ons kwamen opzoeken en Chris-
tophe die zich ontpopte als de perfecte kelner die ie-
dereen van drank voorzag … de ideale ingrediënten 
voor een geslaagde eerste keer!  
Dit leuke initiatief krijgt volgend jaar vast en zeker een 
vervolg! 

25 mei 
 
Internationale 
burendag 

Vanuit campus Leeuwerik zwerft het 
zwerfvuilgroepje wekelijks samen met 
Katelijn door de omliggende straten. 
Zij onderhouden de stoepen en halen 
alles op wat mensen durven achterla-
ten. En dat is heel wat! 

De buren appreciëren ons werk heel erg 
en dat is fijn. Zo blijft hun en onze buurt 
proper. Af en toe worden we al eens op 
een koekje of een drankje getrakteerd. 
 
Omdat we heel nieuwsgierig zijn en 
willen weten waar ons verzamelde afval 
uiteindelijk terecht komt gingen we een 
tijdje geleden op bezoek naar de ver-
brandingsoven van IVAGO.  
Indrukwekkend wat we daar zagen!  
 
Het was een leerrijke maar ook geurrij-
ke namiddag. 

Reacties van de gasten en bewoners: 
  
 

“We hebben de andere kant van IVA-
GO gezien. Volgend jaar willen we 
opnieuw gaan.” (Hendrik N) 
 
“Ik heb heel veel bijgeleerd. We moes-
ten een recyclagespel spelen om te 
zien of we goed kunnen recycleren en 
dat ging goed. Alleen schoot de dob-
belsteen wel eens te ver weg …” (Els S) 
 
“Het recyclagespel was formidabeltas-
tisch!” (Wout V) 
 
“Het was goed.” (Kristof DC) 
 
“Michiel, de gids, gaf een goede uitleg. 
Mannen é!” (Hannah DC) 
 
“We moesten fluo-vestjes aandoen en 
helmen omdat er een grote kraan was 
die het afval weg deed. Zo konden ze 
ons heel goed zien en dat was veilig.”  
(Mahmut G) 
 
“Zo stinken daar!” (Anne D) 

Op bezoek bij 
IVAGO 



“Op dinsdag 12 juni hadden we  in het houtatelier ons 
grote ouderfeest. 
We genoten van een lekker aperitief en een barbecue. 
Samen met de gasten maakten we voor iedereen een lek-
kere mocktail-mojito (een mojito zonder alcohol). 
We waren in totaal zeker met 30 mensen: veel gasten en 
veel familieleden. 
 
We hadden natuurlijk eerst veel werk om alles mooi klaar 
te zetten. We zorgden voor een plekje aan een mooi ge-
dekte tafel voor iedereen. 
De mensen van de keuken hebben ons geholpen om alle 
lekkernijen klaar te maken: brochettes, hamburgers en 
worstjes voor op de barbecue en natuurlijk ook veel 
groentjes en lekkere koude patatjes. 
Werner en Christophe waren de barbecue-mannen van 
dienst. Zij bakten al het vlees voor ons. 
 
Het was een zeer leuke dag. Iedereen heeft genoten van 
het lekkere eten en veel gebabbeld met elkaar. 
Een geslaagd feest! 
 

Van onze reporter ter plaatse: Tijs Colle 

Het houtatelier vierde 
feest 

Orhan tekende voor Flits 



Nieuws uit beschermd wonen 

Vrijdagmorgen 8 juni was het zo ver: 
voor het eerst met ons vier op reis! 
Om 5.45 uur stipt stopte de wagen 
die ons naar de luchthaven bracht 
voor onze deur.  Anderhalf uur later 
stonden we gepakt en gezakt in de 
vertrekhal van Zaventem. Thérèse, 
een begeleidster van Cerevam (de 
reisorganisator), wachtte ons al op. Zij  
was onze begeleidster voor de hele 
reis. Om 11.20 uur plaatselijke tijd 
waren we in Faro, Portugal.  
 
Het hotel was indrukwekkend! We 
sliepen per twee op een kamer zo 
groot als de hele benedenverdieping 
van ons huis.  Er was een mooi res-
taurant, een feestzaal en een immens 
zwembad. 
 
Onze eerste uitstap was een rondrit  
door het westen van de Algarve on-
der begeleiding van een Nederlands-
talige gids. We bezochten hele mooie 
dorpjes en gingen naar Kaap Sint-
Vincent, het meest zuidwestelijke 
punt van Europa. We brachten ook 
een bezoek aan het kurkmuseum 
waar twee van ons een mooie arm-
band als souvenir kochten. 
Hoogtepunt van de reis was de jeep-
safari: met een 4 x 4 op expeditie 
doorheen de Monchique Mountains. 
We mochten afwisselend vooraan 
zitten naast de chauffeur. Deze uit-

stap zullen we niet gauw vergeten! 
Na het westen deden we ook het oos-
ten van de Algarve aan. We bezoch-
ten dorpjes die het authentieke Por-
tugal uitstralen, kuierden op een 
kleurrijke markt en reden met een 
treintje door de Algarve. Gewoon te 
veel om op te noemen. Het was puur 
genieten! 
‘s Avonds was er in het hotel ook veel 
te doen: een dansavond, een optre-
den van een goochelaar, een pape-
gaaienshow. Die vogels kwamen op 
onze schouder en op ons hand zitten, 
zoals je op de foto kan zien.  
 
Vrijdag 15 juni was het weer zo ver …  
vertrekken maar nu in omgekeerde 
richting, terug naar huis.   
Eenmaal thuis genoten we nog na bij 
een heerlijk pakje Belgische frieten. 
Nee, niet met een visbrochette, we 
aten genoeg vis in Portugal voor de 
rest van de maand, maar met lekker 
stoofvlees.  
Het is goed terug thuis te zijn! 
 
Dirk, Eddy, Jean-Paul en Wesley   

Jan, welkom 
als nieuwe  
bewoner in  
beschermd  
wonen! 

Hallo ik ben Jan Verstraeten.  
Ik ben 53 jaar. Ik ben van een 
tweeling. 
Ik kijk graag naar televisie, docu-
mentaires, films en concerten.  
Ik luister ook graag naar muziek. 
 
In april ben ik verhuisd van Zel-
zate naar Oostakker. 
Ik woonde in mijn ouderlijk huis 
in Zelzate maar dat werd te 
groot voor mij. Nu woon ik in 
een kleiner huis en dat vind ik 
veel beter.  
Ik woon er heel graag maar ik 
ken mijn weg nog niet overal. 
Dat zal een beetje tijd vragen. 
 
Misschien hebben jullie mij al 
zien rondlopen op Mozaïek? 
Ik ben vrijwilliger in de wonin-
gen. Soms breng ik bewoners 
naar het dagcentrum of doe ik 
de vuilniszakken naar de contai-
ner. Soms help ik bij de afwas. 
 
Sla gerust een praatje met mij 
als je me ziet. 

De mannen van 
de Tracylaan 
samen op reis 



Als wij niet naar een ander land op reis gaan, 
dan brengen we die andere cultuur wel bij on 
in de groep binnen. Dit dachten de begelei-
ders van groep 1 en groep 3. Reeds een hele 
tijd keken de gasten van deze groepen uit 
naar een zéér speciale dag: de dag dat ieder-
een veranderde in  
een Cubaan! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Van overal kwamen hoeden tevoorschijn.  
Hier er daar werd er een dikke “sigaar” ge-
spot. Cubaanse muziek galmde door de boxen 
en de beentjes konden niet stil blijven. Ieder-
een danste er op los. Wat een ambiance! 
Moe van het dansen genoten we van een Cu-
baanse fruitsalade gevolgd door een fris exo-
tisch drankje. Er werd zelfs een fotohoek voor-
zien waar iedereen zijn mooi Cubaans mo-
ment kon laten vastleggen.  

Een dag in  
 

Cuba 

‘The Fallen Angel’ is een snuisterparadijsje in 
hartje Gent.  Eigenares Ganesha verkoopt er 
heerlijke nostalgische spullen: oude poppen, 
beren, oud  blikken speelgoed, blikken koeken-
dozen, prentenbriefkaartjes, devotieprenten 
en ... kaartjes die gemaakt worden in Mozaïek. 
 
In groep 5 maken Anne en Elly retrokaartjes 
met recyclagemateriaal, en dat past perfect in 
de stijl van de winkel. Regelmatig trekken we 
dus naar de stad met een nieuwe levering 
kaartjes. 
Interesse? Je kan terecht in ‘The fallen Angel’ 
in Gent, Jan Breydelstraat 29, of in Mozaïek. 

Kaartjes te koop 



Sinds januari zijn we gestart met een nieu-

we enclavewerking in Lochristi, onder be-

geleiding van Pieter.  

Mieke, Patrick, Olivier, Davy, Peter en Di-

dier trekken om de veertien dagen op 

dinsdag naar de zelfpluktuin in Lochristi.  

De bezielers van Rawijs, Alex Floré en Lin-

da Boone, nemen ons enthousiast mee in 

de wereld van de biologische groenten.  

We helpen in de serre de zaaibakken op te 

vullen met teelaarde. Olivier en Patrick 

mogen zich ondertussen al geoefende 

zaaiers noemen. We voorzien de boom-

gaard van stukken karton, om de bodem 

te vrijwaren van onkruid.  

Met zijn allen werken we mee om een 

takkenwal te bouwen. En laatst hielp Davy 

met het op maat snijden van touwen, die 

de ranke planten steun geven tijdens de 

groei. Ook Mieke, die zich in het begin 

beperkte tot het domein van het koffie-

zetten, werkt al enkele weken gedreven 

mee in de pluktuin.  

Tijdens de zomer nemen we even een 

warmtepauze, maar in september trekken 

we terug gemotiveerd naar buiten! 

We trekken naar buiten 
met ons werk  
in de zelfpluktuin ‘Rawijs’ 



Op vrijdag 15 juni kregen we de zorg-
inspecteur op bezoek voor een aange-
kondigde audit met als thema 
‘grensoverschrijdend gedrag’. 
De audit startte met een theoretisch 
gedeelte. Daarna was er aandacht voor 
de praktijk waarbij werd getoetst hoe 

wij omgaan met grensoverschrijdend 
gedrag: hoe reageren we, hoe gaan we 
om met ‘dader’ en ‘slachtoffer’, met wie 
wordt gecommuniceerd en hoe verloopt 
de nazorg en de registratie.  
De zorginspecteur ging ook in gesprek 
met begeleiders over het thema 
‘relaties en seksualiteit’. 
Wij kunnen met z’n allen trots en fier 
zijn: na de audit was de conclusie van de 
zorginspecteur dat Mozaïek “toch wel 
bij de beteren van het peloton” hoort. 

Als organisatie zorgen we voor visie en 
systematiek, maar de dagelijkse onder-
steuning van onze cliënten die maken 
onze medewerkers elke dag op een 
schitterende manier waar.  
 
Het was fijn om te zien dat iedere 
‘casus’ die inhoudelijk werd uitgespit 
het bewijs leverde van professionele, 
integere, hartelijke, degelijke zorg!  

Flits stopt met 
familienieuws 

Kwaliteitsaudit 

 
 
 
 

Sinds 25 mei is de nieuwe privacywetge-
ving van kracht.  
Als organisatie willen we voorzichtig 
omspringen met persoonlijke data.  

We plaatsen dus geen persoonlijke ge-
gevens als familienieuws meer in Flits en 
daarmee valt deze rubriek voortaan 
weg. 

 
Kalender 
 

 28 augustus ‘18: 
 10 tot 14 september ‘18: 
 14 september ‘18:   
 20 en 21 oktober ‘18:  
 24 december ‘18 - 2 januari ‘19 

Oogststoet 
Reizen dagondersteuning 
Mosselsouper door de Gebruikersraad 
Eetfestijn Mozaïekvrienden 
Sluitingsperiode dagondersteuning 



BEGELEID WERKEN 
blijft in beweging 

 

 

Peter helpt de keuken van 
LDC De Regenboog draai-
ende te houden.    
Een heel andere job dan 
zijn dagen in de manege en 
het werken op de boerde-
rij.  De afwasmachine heeft 
voor Peter geen geheimen 
meer. 

We stellen u graag onze nieuwe starters voor. 
Voor elk van hen een nieuwe of bijkomende stap naar een inclusieve te-
werkstelling. Voor sommigen is begeleid werken iets nieuws, voor andere 
is de tewerkstellingsplek nieuw.  We wensen iedereen veel succes! 

 Rebecca wast en droogt de 
haren bij Haarstudio Muis. 
Een tweede werkplek 
naast de Gemeentelijke 
bibliotheek van Destelber-
gen. 
Een al lang gekoesterde 
droom om in de kappers-
sector aan de slag te gaan  
gaat hiermee in vervulling.   

 Marijke en Marina zorgen 
voor alles wat pluimen of 
een pels heeft in SBS De 
Letterdoos, een basis-
school in Oostakker.   
De goede verzorging van 
de dieren op school is nu 
100% verzekerd! 
Ook voor hen beiden is dit  
een extra werkplek 

 

Geert draagt zorg voor de 
azalea’s bij Drieghe Azalea 
én bij Stijn De Clercq, een 
azaleakwekerij in Lochristi.  
Een carrièreswitch voor 
Geert na 19 jaar werken in 
de manege en een land-
bouwbedrijf. Ruimte voor 
het herontdekken van zijn 
‘groene vingers’ in een fijn 
en warm familiaal kader. 

 

 

Larissa kneedt deeg en 
bakt taarten en koekjes bij 
Tante Clarisse, een am-
bachtelijke bakkerij in 
Destelbergen. 
Ze is gewoon een superta-
lent in de bakkerij!   
Kijken, proberen en daarna 
zelf schitterend doen! 

Jennifer verstevigt het 
team in het kinderdag-
verblijf ‘Onderonsje’ in 
Oostakker.  Naast de war-
me zorg voor de bejaarden 
in het WZC krijgen nu ook 
de kleintjes haar volle aan-
dacht.   
Zorgend kan ze haar beste 
beentje voor zetten! 

Lisa gaat er helemaal voor 
in broodjeszaak Squisito in 
Wachtebeke.  
Vlak bij huis, in het eigen 
dorp, bij heel fijne mensen 
aan de slag kunnen is hele-
maal haar ding.   
Mee de inkopen doen, de 
afwaskeuken runnen… 
Nog veel te leren, maar dat 
is een fijne uitdaging! 

 

Lisa startte bij de opleiding 
verpleegkunde van de Ho-
geschool Gent. Zij zorgt er 
voor dat de oefenlokalen 
tip-top klaar staan voor de 
praktijklessen van de stu-
denten.  Zijn de bedden 
goed opgemaakt?  Liggen 
er voldoende lakens en 
handdoeken? ... 



We waren er al enige tijd mee in de 
weer en de spanning bij de gasten en 
bewoners steeg  naarmate het festival 
naderde. 
 
Uiteindelijk vertrokken we gepakt en 
gezakt, voorzien van tenten, zonnecrè-
me en alles wat je op een festival nodig 
hebt richting Doornzele. Dat de zon ons 
zou vergezellen stond als een paal bo-
ven water! Ja, van dat laatste konden 
we maar niet genoeg krijgen, het waren 
bijna tropische temperaturen. De orga-
nisatoren van het festival waren zich er 
ook van bewust en animatoren kwamen 
frequent rond om ons de nodige verfris-
sing te  geven.  
 
De muziek mocht er zijn: van harde rock  
(Dog Eat Dog, The Funeral Dress), over 
frisse pop (Absinthe Minded, Milo Mes-
kens, Arsenal) tot Westvlaams gerap … 
kortom voor elk wat wils! 
 
Tussen de optredens door koos de één 
voor een rustmomentje onder de tent, 
anderen gingen op zoek naar een mas-
sagebeurt of lieten een tatoeage plaat-
sen.  Enkele diehards waren niet van de 
dansvloer weg te slaan vooraleer ze een 
handtekening konden bekomen.  
En dat de aanhouder wint werd hier wel 
bewezen. 

 
 
 
 
 
Op donderdag konden de Rode Duivels 
uiteraard niet ontbreken. Het plein ver-
anderde in een oase van rode truitjes. 
Vuvuzela’s maakten zo nu en dan een 
loeihard geluid en tussenin werd er veel 
geroepen en gelachen.  
Ook de begeleiders ontbrak het niet aan 
verbeelding om zich helemaal te laten 
meeslepen! Een match met een positief 
resultaat om vervolgens ‘tous ensemble’ 
nog een laatste maal mee te brullen met 
De Kreuners! 
 
Menigeen lastte een rustdagje in na 
deze geweldige ervaring, en terecht!  
We hebben er allen superhard van ge-
noten en kunnen al niet wachten tot 
volgend jaar! Bedankt aan het begelei-
dersteam dat hier mee vorm aan gaf! 

Wat een ervaring! 

Mozaïek goes 

Rock for Specials 

Jaar na jaar lokt Rock for Specials, een festival voor mensen met een beperking, 
duizenden festivalgangers naar de weiden van Evergem. De organisatoren, Den 
Dries, zijn al aan de tweeëntwintigste editie toe.  
Dit jaar was het nog net iets anders want de Rode Duivels speelden op donder-
dag 28 juni hun wedstrijd tegen Engeland. Voetbal en muziek, ja het kan sa-
mengaan. Kim ging als coördinator voor het eerst mee met de groep van Moza-
ïek. Ze goot haar ervaringen in een verslagje voor Flits. 



 
Initiatie  
G-voetbal 

Wat is G-voetbal ? 

G-voetbal is voetbal waarin een paar aanpassingen zijn ge-

daan om het spelers met een verstandelijke of lichamelijke 

beperking mogelijk te maken om te voetballen. De G staat 

niet alleen voor Gehandicapt maar ook voor Geïntegreerd, 

Gelijkwaardig, Goesting, Gemist, Gescoord, Gewonnen maar 

vooral ook Genieten ! 

 

Voetbalclub SKV Oostakker (SKVO) stelt zich tot 

doel om personen met een beperking en met 

een hart voor voetbal ook hun favoriete sport 

te laten beoefenen. 

 

Om zeker te zijn dat de G-voetbalwerking bin-

nen SKVO op langere termijn haalbaar is, starten we vanaf 

september 2018 in eerste instantie met een G-voetbal initia-

tie. Pas na evaluatie in december beslissen we of dit initiatief 

verder structureel kan worden uitgebouwd. De doelgroep zijn 

mensen (+18) met een verstandelijke beperking.  

De kennismaking met G-voetbal is een samenwerking tussen 

SKVO en Mozaïek en staat onder deskundige leiding van een 

expert aangesteld door ‘Buurt beweegt gezond’, een project 

van de stad Gent. Uiteraard zijn mensen van buiten Mozaïek 

ook welkom. 

Praktische info 

Wanneer: Tweewekelijks op donderdag van 17u tot 18u30. 

Onder voorbehoud van de aanwezigheid van een lesgever 

van ’Buurt Beweegt Gezond’ zal de eerste initiatietraining 

doorgaan op 6/9/2018.  

Waar: Op de vernieuwde voetbalaccommodatie van SKV 

Oostakker, Sint Jozefstraat 13 te 9041 Oostakker (nabij 

EDUGO ARENA) 

Prijs: gratis 

Inschrijven kan via Hielke.Vannieuwenborgh@dc-mozaiek.be 

voor gasten en bewoners van Mozaïek en/of info@skvo.be 

 

Namens de beheerraad SKV Oostakker  

 

Sven Inghelbrecht 

Jeugdvoorzitter  

Het wereldkampioenschap voetbal is volop aan de gang. Onze Rode Duivels doen 

het tot nu toe fantastisch. We hopen samen met jullie op nog meer fantastische 

resultaten. Voetbal is populair, iedereen mag meegenieten. Dat vond ook SKV 

Oostakker, die met Mozaïek een samenwerking wil aangaan. Hun voorstel ... 

Rode Duivelsfans 

gespot! 

mailto:info@skvo.be


Een VOETBAL - VRIJWILLIGER 
 
 Om G- voetbal mee op te starten en uit te bouwen op het vlak van ver-
voer, begeleiding van de G- voetballers ... en dit samen met de trainer.  
Tweewekelijks op donderdag van 17u - 18.30u, op de voetbalterreinen van SKV 
Oostakker in de Sint Jozefstraat 13 te Oostakker (nabij de Edugo-arena). 

Een FIETS - VRIJWILLIGER 
 
 Om met cliënten ritjes te maken met de (elektrische) 
duofiets, in Mozaïek of in de buurt.  
Overdag, momenten zijn af te spreken. 

VERVOER - VRIJWILLIGERS 
 
 Om gasten en bewoners naar een activiteit, bij familie, 
naar huis … te brengen of om vervoer te doen van/naar de dag-
ondersteuning. Momenten waarop worden steeds in overleg 
met de vrijwilligers bepaald. 

Een VERVOER - VRIJWILLIGER voor TONEEL 
 
 Om op woensdagnamiddag 3 cliënten naar de toneel- repetitie 
te brengen in Gent. Vertrek in Oostakker rond 13u, de repetitie duurt 
tot ongeveer 16u.  
Periode: van half september tot einde mei. 

Mozaïek zoekt helpende handen... 

Een ZWEM - VRIJWILLIGER 
 
 Om samen met een begeleider van Mozaïek cliënten van 
het water te laten genieten gedurende een uur. 
Bij voorkeur op vrijdagnamiddag, een ander moment is mogelijk. 

SPORT - VRIJWILLIGERS 
 
 Om met 1 cliënt (een jongeman) of met een klein groepje leuke 
bewegingsactiviteiten te doen zoals basketbal, voetbal, wandelen ... 
‘s Avonds na 17u en/of in het weekend. 

                        Heb je interesse en wil je meer info? 

                        Ingrid Smet, de verantwoordelijke voor de      
 vrijwilligers staat je graag vrijblijvend te woord. 
 
ingrid.smet@dc-mozaïek.be 09 255 50 59 



Op maandag 23 april vertrokken we met een enthousiaste groep 
bewoners en begeleiders op reis naar Home Fabiola, een aange-
past vakantiepark in Maasmechelen.  
 
Onze eerste dag deden we alles rustig aan: de bewoners zich laten 
settelen, kennis maken met de woning maar vooral genieten van 
het vakantiegevoel. 
Dinsdagmorgen verkenden we het park met aangepaste fietsen. Zo 
leerden we niet enkel het park kennen, maar ook elkaar.  
’s Middags kwam het echte werk: we lieten ons gaan op de muziek 
van Will Tura, Paul Severs, ... Dank zij de discolichten en beelden 
op de beamer, maar vooral de microfoon zat de sfeer er al snel in! 
Om de dag af te sluiten ging er een groep naar de kota (een kamp-
vuur) en de andere groep snoezelde in het belevingshuis. 
Woensdag keerde er een groepje bewoners terug naar Mozaïek en 
kwam er een nieuw groep aan. Een BBQ als een leuke manier van 
afscheid nemen en lekkere welkom. We vlogen er direct in met de 
groep nieuwkomers en maakten een rit op de Fabiola-express, een 
voor rolstoelgebruikers aangepast treintje. Het was schitterend om 
iedereen te zien genieten!   
Donderdag was winkeldag! Een groep trok met het busje naar het 
winkelcentrum waar de bewoners zich lieten gaan om cadeautjes 
te kopen. De tweede groep ging ’s middags zwemmen. Een erva-
ring die voor velen stress opleverde, intensief was voor de begelei-
ders, maar tegelijkertijd onvergetelijk was. Als dagafsluiting kregen 
we hamburgers als avondmaal en organiseerden we een filmavond 
met popcorn. Een vettige, maar vooral een prettige avond! 
De laatste dag was een typische afsluiter: valiezen pakken, nog een 
laatste keer genieten van een fietstocht of een wandeling en dan … 
richting Mozaïek.  
 
De reis was heel plezant! Volgend jaar zien ze ons absoluut terug! 

REIZEN WONEN 
 
Met de valies in de 
hand ... vertrokken we 
naar HOME FABIOLA! 



ZEEREIS in De Haan 
Ingrediënten: water(70%), zout, zand, wandelingen, reismiddel (E40), hangmat, Sea -
Life, bowlen, conserveermiddel (E202), Serpentarium,  BBQ, marktbezoek, zwemmen, 
sfeer & gezelligheid, koffiearoma, bindingsmiddel(W1236), gezelschapsspelletjes, 
kleurstof (E310), uitslapen, antioxidant (E385), knuffels 
Allergenen: regen (1%) 
 
Bereiding: 
Ingrediënten goed mengen en overgieten met veel zon.  
Schudden voor gebruik. 

“Onlangs  ging  ik op reis naar De Haan aan zee. Dit was voor mij een reis van 3 dagen. Het was plezant. Drie dagen lekker 
eten en wandelen. Aan de zee kan je ver zien. Het was er zeer koud. April heeft soms wel koude dagen.  
Op dinsdagnamiddag gingen we naar de dolfijnenshow kijken. Een vrouw gaf uitleg in het Vlaams en het Frans.  
De woensdag was het onze laatste dag. Dan zijn we even naar de winkel geweest en daarna terug naar huis. Dit was een  
leuke maar ook leerrijke reis.”     
Marc Van Peteghem 



Woning 4 ging ook op reis naar Home Fabiola in 
Maasmechelen. Een gekend én gesmaakt vakantie-
huis, dit door zowel de bewoners als de begeleiders. 
We genoten met volle teugen van alle mogelijkhe-
den: het belevingshuis, de rolstoelfiets en aangepas-
te schommel, de rit met het treintje, het lekker eten 
en alle andere extra’s. Er kwamen zelfs 2 vertel en 
muziekdames op bezoek en een bard of was het 
Bart ;-) die ons verwende met gitaarmuziek.  
Het was weer fijn!  
We kijken reeds uit naar volgend jaar. 

WONING 4 weet waar 
het goed is! 



braken ze de  
huizen van het 
dagcentrum af, 

maakten ze het 
stuk grond 
bouwklaar, 

begonnen ze 
met de bouw 
van de huizen in 
de Matexi-wijk. 

      STEEN VOOR STEEN ... 

In juni werd begonnen met de afbraak 
van de huizen van het dagcentrum. Een 
belangrijke mijlpaal in de geschiedenis 
van Mozaïek. Het ging razendsnel!  
De machines grolden en steunden en 
grepen stenen en balken alsof het luci-
fers waren. Spectaculair!  
Afbreken betekent plaats maken voor 
iets nieuws: de bouw van een woning 
voor 8 mensen en lokalen voor groep 2 
en groep 4.  
 
Tegelijkertijd werd er in de Matexi-wijk 
gestart met de bouw van drie gescha-
kelde woningen, gelegen in de Roos 
Proesmansstraat. Deze worden met 
steun van de Provincie Oost-
Vlaanderen gebouwd en zullen plaats 
bieden aan 15 bewoners.  
 
Steen voor steen bouwen we, hoopvol 
uitkijkend, aan een mooie toekomst 
voor heel wat wachtenden! 



Er is keuze uit: 
 

1/2 kip  
Balletjes in tomatensaus  

Pompoenballetjes met ratatouillesaus (vegetarisch) 
Alles geserveerd met frietjes en groenten 

 

Volwassenen: 16 euro - Kinderen 10 euro  
Dessert inbegrepen in de prijs 

 
Inschrijven mogelijk vanaf september via www.dc-mozaiek.be of onze Facebook pagina 

Inschrijfstrookjes zijn verkrijgbaar aan het onthaal van Mozaïek. 
 

 
 

We hopen u te mogen verwelkomen.   Organisatie: de Mozaïekvrienden 


