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Woord vooraf
Beste lezer,
Voor u ligt de laatste Flits van 2018, de herfst-Flits.
In dit nummer gunnen onze cliënten en medewerkers u opnieuw een blik op het Mozaïekleven van elke dag.
Er waren heel wat memorabele momenten.
Denken we maar aan de reizen, uitstappen en onze traditionele deelname aan de Oogststoet, een waar volksfeest waarop Mozaïek traditioneel de show steelt.
U kan er in dit nummer mee van genieten.
Veel van wat we doen zou niet mogelijk zijn zonder onze vrijwilligers. We zijn dan ook blij u
in dit nummer kennis te laten maken met twee van hen: Isabelle en Andrea.
En de bouw- en verbouwwerken? Die vorderen gestaag.
Steen na steen rijst het nieuwe gebouw op uit de grond en wordt het stilaan duidelijk hoe
Campus Wolfput er binnen afzienbare tijd zal uitzien.
Maar vooraleer u mee te nemen met deze en andere boeiende gebeurtenissen zoals ‘Gsport’, staan we stil bij Pierre Van der Auwermeulen en Gaëlle Verween, twee mooie mensen waar we spijtig genoeg afscheid moesten van nemen. Hun begeleiders blikken even
terug op hun rijk leven.
Veel lees- en kijkplezier!
Jan Scheiris
Algemeen directeur

We namen afscheid van Pierre
Op 28 juli namen we afscheid van Pierre Van der Auwermeulen, bewoner van woning 2.
Zijn begeleiders schreven deze mooie tekst:
Dag lieve Pierre met je guitige pretogen en je eeuwige glimlach! Wat was jij geliefd in Mozaïek. Iedereen kende je en je
was overal welkom, in elke woning, elke groep. Een echte
allemansvriend die heel zorgzaam was voor iedereen!
Woning twee was jouw huisje en daar was jij de sfeermaker,
een persoon van wie de bewoners en de begeleiders àlles
konden verdragen. Je had je eigen willetje, zeker en vast. Als
jij vond dat iets ‘zo’ moest gebeuren, dan deed je het ook
‘zo’. Maar dan begon je te lachen, wreef je voldaan in je handen en riep je: “Champagne!” Geen mens die dan nog boos
op je kon zijn.
Aperitieven was je specialiteit. Op alles moest er geklonken
worden, alles was een reden tot feestvieren. Jij genoot zó van
het leven en dat werkte heel aanstekelijk. Je stond op uit je
stoel, hield je glas omhoog en gaf een speech voor iedereen.
Geweldig hoe jij dat met zo veel enthousiasme deed! Sommige momenten begrepen we echt niet wat je wou vertellen.
Geduldig lachte je met onze pogingen om jouw woorden te
vertalen. Toen we je niet begrepen probeerde je gewoon
vrolijk opnieuw en opnieuw. Zo zullen we nooit meer vergeten dat “makakesh” Wittekerke wil zeggen en “choucrou”
dokter Jeroen.
Elke dag ging je trouw naar het dagcentrum. Duivenringen
opsteken kon je als de beste. Maar het allerbelangrijkste voor
jou was niet het werk, maar de sfeer. Zeker bij verjaardagen
was je er graag bij. Het was alweer feest en daar kon je klinken!

Lieve Pierre, de uitstapjes met mama Cecile waren je lang
leven hé. De vakanties in de caravan in Ursel, de jaarlijkse
BBQ voor je vrienden, de kermis in Gentbrugge, de etentjes
bij de vrienden van mama… Een glaasje porto en het was
weer op en top genieten! Jij en mama Cecile waren echt
twee handen op één buik en dat mocht iedereen weten!
Overal nam ze je mee naartoe.
Wat was jij zo mooi omringd.
Je broer Frank, of zoals jij het zo schattig zei ’Franky’, zag je
ook heel graag.
Pierre, de laatste weken raakte je de weg een beetje kwijt.
Steeds meer begon je te vergeten en werd het leven wat
onduidelijker voor jou.
Maar zelfs tijdens jouw laatste dagen in je bed waren er
mensen om je heen. Jouw kamertje zat altijd vol. Met z’n
allen hoopten we nog eens je glimlach te mogen zien of
nog één van jouw lieve, kleine kusjes te krijgen.

Pierre, wat laat jij een leegte na ...
Jij leerde ons
dat we moeten genieten,
elke dag opnieuw,
en dit vergeten we nooit meer.
We zullen aan je denken telkens we een glas heffen.
Santé op jouw gezondheid!
Pierre, het ga je goed.

We namen ook afscheid van Gaëlle
Heel stil en zonder afscheid te kunnen nemen is zondagochtend 30 september Gaëlle Verween van ons heengegaan.

meeuwen. Was vakantie met je mama en papa, met
jullie drietjes de rust opzoeken, bij elkaar zijn, meegaan
met ziekenzorg naar zee.
Hoe vaak zag je de golven niet rollen en opspatten als
een waterconcert, telkens opnieuw?
De kleur PAARS is geloven dat je het goed hebt, waar je
ook bent.
Is rouwen omdat jij er niet meer bent, is je hand loslaten
hoe moeilijk dit ook is.
Is verdriet hebben maar verbonden blijven door zoveel
dankbare herinneringen.
De kleur ORANJE is een warme kleur dat we linken aan
de herfst.
Gaëlle, je verwoordde het zelf héél mooi in je gedicht.

Lieve Gaëlle
Je hield van kleur in het leven.
Dat zag je in je kledij, je schoenen, een flashy en cool uiterlijk.
Kleur zag je in je creatieve werken, je tekeningen, de fijne afwerking in je mandala’s.
Je gaf kleur aan je leven en dat van de mensen rondom jou.
Kleur is wie je was.
We willen jouw kleuren één voor één benoemen want elke
kleur vertelt iets over jou

De herfst
De bladeren hebben veel mooie kleuren.
Het is leuk om te gaan wandelen in het bos.
Ik vind dat mooi dat bladeren zo een mooie kleuren hebben.
Ik vind de herfst een mooi seizoen.
Het kan ook veel regenen en koud zijn
en dan lekker iets warm drinken om je op te warmen.
Gaëlle

De kleur GEEL, jouw lievelingskleur, zoals de zon, warm en
stralend licht.
Geel zoals de boterbloemen tussen het gras, opkijkend naar de
wereld, kijkend om zich heen.
En dat deed je ook, opnemen en onthouden.
De kleur GROEN zie je doorheen de seizoenen, eerst ontluikend, dan verdoken, maar altijd aanwezig.
Voor jou was groen wandelen in de natuur, even je gedachten
loslaten. Buiten zijn gaf je de rust om los te laten en er dan
opnieuw voor te gaan.
Wandelen was ook de kans om een praatje te maken met jou.
Even aandacht voor jou alleen zodat je je verhaal kon vertellen
en je hoofd leeg kon maken.
De kleur ROOD, symbool van de liefde.
Jouw liefde was groot: voor je familie en de familie voor jou.
Rood is ook de kleur van Mozaïek.
Ook hier straalde je liefde uit en was er heel veel liefde voor en
door jou.
De kleur BLAUW was voor jou de zee: genieten, vakantiegevoel.
Was uitwaaien, de wind voelen in je gezicht, kijken naar de

Lieve Gaëlle
Nu is het herfst.
De voorbije dagen zijn mild geweest,
alleen ’s avonds voelde je de kilte.
Maar door jou Gaëlle
zien we het mooie dat de herfst brengt.
De natuur brengt ons jouw kleuren.
De dagen worden korter,
de nachten langer.
Je bent nu een sterretje dat schittert aan de hemel.
We zullen je vinden,
hoog boven de einder en dicht bij de maan.
En als er een regenboog verschijnt
dan kleuren tienduizend luchtballonnen
jouw kleuren.
Slaap zacht

Nieuws uit het wonen

Benjamin
kwam wonen
in woning 5

Mijn naam is Benjamin de Deken en ik
ben 25 jaar oud. Begin maart kwam ik in
woning 5 wonen. Ik doe het er heel
goed en kan het goed vinden met mijn
begeleidsters. Er is een ontspannen
sfeer en ik ben hier op mijn gemak. Ik
blijf in de woning slapen van maandag
tot vrijdag. Als ik op weekend naar huis
vertrek kijk ik er wel altijd naar uit om
mama en papa te zien!
In de woning kan ik me goed bezig houden: knippen en plakken, muziek, tv
kijken, dansen, basketten, playstation,
fietsen, spelen met mijn playmobil ...
Soms ga ik ook eens op bezoek bij mijn

goede vrienden in woning 4. Dan kijken
we daar samen naar tv en drink ik daar
nog een colaatje. Op donderdagnamiddag ga ik trainen op de voetbal waar ik
pompaf van terugkeer.
Christine is mijn goede vriendin met wie
ik vaak samen naar ‘Familie’ kijk.
Tijdens de week sluit ik aan in groep 1
waar ik een leuke dagbesteding heb.
Ook daar heb ik veel vrienden. Ik lach
veel en haal vaak eens een grapje uit.
Eigenlijk ben ik een echte deugniet en
geef ik graag veel show.
Ik hoop hier in de toekomst nog vele
leuke avonturen mee te maken!

Joyce Carpels,
een blij gezicht
in groep 2
en woning 2
Wat zijn we allen blij
in groep 2 hebben we Joyce erbij.
Muziek en dans kunnen haar bekoren,
dan laat ze zeker van zich horen.
Haar favorieten zijn zumba en K3,
het is een heel vrolijke ‘mie’.
Samen hebben we veel plezier
en af en toe gaan we eens op zwier.
We maken heel veel lol
en gaan dan eens goed uit de bol.

Welkom Joyce!
Eind november 2017 hebben we de
enthousiaste Joyce mogen verwelkomen in woning 2.
Een fiere jongedame die met haar opgewektheid, jeugdigheid, maar vooral
met haar grote lach een nieuwe dynamiek in de woning teweegbracht.
De mix van jong en oud zorgde ervoor
dat woning 2 een actievere sfeer kreeg
waarbij zingen, dansen en lachen centraal staat.
Een sfeermadame, ja dat is Joyce!

Een nieuwe
taakverdeling in
woning 4?
Luc Van Peteghem heeft er een taak bij
gekregen! Stilaan begint hij onze taken
over te nemen en dit met het grootste
plezier
Hij vraagt niet liever dan Steve iedere
morgen te mogen scheren.
En Steve?
Die heeft niet liever dan door Luc geschoren te worden.
Zo goed, zo wijs, zo tof dat ze dat allebei vinden.
Ambiance verzekerd!
En dan onze Daniël die iedere keer de
slappe lacht krijgt wanneer hij Luc en
Steve bezig ziet.
Hoeveel plezier kunnen we nog hebben
in woning 4?
Hier gaan we er alvast mee verder.

Wist je datjes
uit woning 1

De brief ...

Op training bij
SKVV Oostakker

Eigen kweek ...
Dat het deze zomer mooi weer was
hoeven we niemand meer te vertellen.
De zon, de warmte, het zomerse weer
laat ons nog nagenieten van het zonnebaden, het lekker eten maar vooral de
heerlijk frisse slaatjes. En voor dat laatste kunnen we uiteraard niet zonder
tomaten. Hiervoor konden wij in woning 1 beroep doen op onze eigen tuinman, Jitser.
Jitser gaat elke week meewerken op
verschillende zorgboerderijen. Hij doet
dit heel graag en neemt zijn passie voor
plantjes ook mee naar de woning.
Het begon met zaadjes in kleine potjes
op zijn kamer te laten groeien. Eens ze
groot genoeg waren werden ze verpot
naar onze tuin. Hier groeiden ze uit tot
grote planten, die hij elke ochtend op
een vast uur water ging geven.

Katelijne schreef een brief… en kreeg
antwoord! Deze vakantie besloot Katelijne een brief te schrijven naar haar
grote idool Willy Somers.
Onder het motto, wie niet waagt niet
wint, trommelde ze een begeleider op
om haar hierbij te helpen. Na vele dagen luisteren naar zijn muziek, kreeg ze
het heugelijke nieuws dat er post was
voor haar.
Het was Willy Somers!
Katelijne: “Ik had niet gedacht dat hij
ooit zou antwoorden maar ik vind het
wel zeer lief!”

Mohamed
is terug ...

Het resultaat?
Lekkere, verse tomaten!
We hebben er deze zomer echt van
genoten. Dank je wel Jitser!

Misschien zag u Mohamed wel al terug
stappen of fietsen over de paden van
Mozaïek? Was het niet door zijn vriendelijke begroeting dan kwam het misschien door zijn nieuwe blonde haren
dat je hem zo snel herkende.
Hij is namelijk terug van zijn reis naar
Turkije en is heel blij dat hij weer in zijn
woning is en naar groep 5 kan waar hij
graag snoezelt of talrijke puzzels
maakt.

Enkele bewoners en gasten nemen
tweewekelijks deel aan het Gvoetbal van SKV Oostakker. Ze trainen tweewekelijks op donderdag
van 17.00 uur tot 18.00 uur.
We voelen ons er zeer welkom op
het nieuw aangelegde voetbalplein.
Jelte, onze trainer van de sportdienst Gent slaagt er telkens in om
ons een uur lang een leuk actief
voetbalmoment te laten beleven.
Wij zijn enthousiast en hopen dat
dit initiatief kan blijven duren.
Heb jij ook zin om mee te doen?
Steeds welkom!

Nieuws uit de dagondersteuning

Op stap
met een
asielhond

Op vrijdag namiddag doen we normaal gezien
zumba. Maar tijdens de zomervakantie is de
sportzaal gesloten, dus gingen we op zoek naar
een nieuwe activiteit … Waarom niet eens
gaan wandelen in het Citadelpark met een
hond uit het asiel? Zo gezegd, zo gedaan!
Het was zo een leuke ervaring dat we besloten dit elke vrijdag te doen gedurende de
zomermaanden.
We leerden Lola, Teddy en Sloeber kennen. Drie lieve honden op zoek naar een nieuwe familie. Teddy en Sloeber zijn intussen geadopteerd en Lola mag binnenkort terug naar huis (ze logeert in het asiel omdat haar baasje in het ziekenhuis ligt).
En wij? Wij hebben genoten van al die gezonde wandelingen, zachte knuffels en natte
kusjes van de lieve honden.

De laatste loodjes wogen niet zwaar ...
Het zat iedereen wel mee
want op 13 juli ging het dagcentrum in congé!
We zochten schaduw onder de parasol
en aten er ons buikje vol.
We dansten de pannen van het dak
in de namiddag aten we een ijsje op ’t gemak.
Muziek zorgde voor veel sfeer,
we zeiden enthousiast tot de volgende keer!

BEGELEID WERKEN
blijft groeien

Er startten opnieuw enkele begeleid werkers. Voor elk van hen een nieuwe of bijkomende stap naar een inclusieve tewerkstelling.
We wensen hen veel succes!

Nicolas Geerinck
Na een carrière op de schoolbanken en met een grote passie voor
informatica en programmeren ging Nicolas als begeleid werker aan
de slag in vzw Sint –Lievenspoort.
Op maandag, dinsdag en donderdag ondersteunt hij daar het ICTteam. Hij is er vooral bezig met het gebruiksklaar maken en installeren van pc’s.
Nicolas doet het heel graag en begint reeds te dromen van meer…
Eline Allonsius
Ook Eline heeft de smaak van begeleid werken goed te
pakken. Begin augustus startte ze in WZC Vincenthof.
Daar staat ze op woensdagvoormiddag in voor het bewonersvervoer van en naar de kine.
Bij de start van het nieuwe schooljaar ging ze ook op
donderdagvoormiddag aan de slag in EDUGO SintBernadette. Daar helpt ze de kleuters in de klasjes met
het aandoen van hun jasjes, speelt ze met hen spelletjes,
knutselt, ruimt op en helpt mee in de fruit- en middagpauze.
Danny Poppe

Eddy Van Hulle
Eddy hoeven we niet meer
aan jullie voor te stellen. Hij
werkt al geruime tijd als begeleid werker bij KVG in Destelbergen.
Met Konekt heeft hij er nu
een fijne nieuwe werkplek bij.
Op maandagochtend zet hij
zijn beste beentje voor en
steekt hij de handen uit de
mouwen om het logistieke
gebeuren van Konekt in de
Boudewijnstraat gesmeerd te
laten verlopen.

10 jaar geleden, op 21/05/2008, stapte Danny voor het
eerst binnen in de plantenkwekerij Florarbo om er als
begeleid werker aan de slag te gaan.
Sindsdien werden er ontelbare kruiwagens onkruid afgevoerd, cypresjes verpot of in de containernetten gezet,
vierkante meters binnen en buiten opgeveegd ten koste
van even veel veegborstels, karren gemonteerd of gedemonteerd, karren ingeladen … Te veel om op te noemen.
Elke dag door weer en wind met zijn fiets op post. Veel
te vroeg ’s morgens - maar de koffie staat dan ook klaar
voor de collega’s - en ’s avonds soms te vroeg naar huis.
Steeds paraat voor een sterk verhaal of leuke belevenis.
Buffalo in hart en nieren!
10 Jaar van inzet én een verjaardag van 55 jaar, dat moest toch gevierd worden!
Proficiat Danny met jouw 55 jaar én je 10 jaar bij Florarbo!

Blokkeer 21/02/2019 alvast in uw agenda!
Het is een traditie geworden om tweejaarlijks samen te komen met de werkgevers en de
vertrouwenspersonen van begeleid werken. De fijne contacten en deugddoende ontmoetingen op de bijeenkomsten van de vorige jaren zorgen er voor dat we nu al uitkijken naar de volgende editie.
We zijn nog volop bezig met de voorbereiding maar de datum kunnen we jullie alvast
doorgeven: donderdagavond 21 februari 2019.
Meer en gedetailleerde info volgt nog. Wij kijken er al naar uit!

STEEN NA STEEN ...
bouwen ze
de nieuwe
woning

In het vorige nummer van Flits gaven we
u een beeld van de afbraak van het oude dagcentrum. Een huzarenstukje.
Fier nemen we nu onze lezers mee in de
opbouw van het nieuwe gebouw.
Steen voor steen …
De bouwwerken lopen geheel volgens
schema en nemen een vaart!
Het nieuwe gebouw kreeg al vorm, de
ruwbouw staat er. Momenteel zijn de
bouwvakkers begonnen met het plaatsen van de gevelsteen.
Tegelijkertijd worden in het gebouw de
sleuven voor de elektriciteit geslepen.
Volgende week wordt het hellingsbeton

voor het dak gestort en start men met
de opbouw van de isolatie en de dakbedekking.
De burelen van het directieblok werden
inmiddels verhuisd naar bureelcontainers aan het onthaal. Het oude gedeelte
van de cafetaria werd afgesloten.
Het was voor iedereen wat zoeken en
aanpassen, maar nu zijn we het al gewoon. Er werd begonnen met de renovatie: de oude elektriciteitsleidingen
werden uitgebroken. Binnenkort starten
ze met het vernieuwen van de ramen en
deuren, plafonds, elektriciteit, verwarming en vloerbekleding. We kijken al uit
naar een opgefrist gebouw.
We hopen dat de weergoden ons gunstig gezind blijven en dat de uitwerking
van de technieken en de binnenafwerking even gecoördineerd en vlot mogen
verlopen.

bouwen we
verder aan
inclusief wonen
Ook in de Proesmansstraat gaat de
bouw van onze drie inclusieve woningen
snel vooruit. In totaal gaat het om drie
gekoppelde woningen voor 15 bewoners. Elke woning telt vier slaapkamers,
een studio en de nodige gemeenschappelijke ruimtes.

buurt, maar tegelijk ook rekenen op de
nodige begeleiding en ondersteuning.
Het werd tijd om dit inclusief woonpro- en kunnen we onze deuren open zetten
ject in de verf te zetten. Dus organiseer- voor een breder publiek zodat iedereen
den we op 26 oktober, samen met Ma- een kijkje kan komen nemen.
texi en in aanwezigheid van de ouderwerkgroep en Dhr. Couckuyt, gedeputeerde van de provincie, het officiële
startschot. Voor dit event werden ook
de buurtbewoners en enkele collega’s
uit de regio uitgenodigd.
Na de officiële opening konden de aanwezigen de huizen in aanbouw bezoeken. Met een natje en een droogje werd
de onderlinge kennismaking beslecht.
Een mooi buurtmoment en een fijne
kennismaking.

Dankzij dit woonproject kunnen mensen
met een verstandelijke beperking hun
leven zo zelfstandig mogelijk uitbouwen, Met een beetje geluk kunnen de bewodeelnemen aan het sociale leven van de ners tegen eind 2019 hun intrek nemen

Vorig jaar werd het hart van Mozaïek warm door de twaalf acties die voor ons
werden georganiseerd, voor een bedrag van ongeveer 13 000 euro.
Ook dit jaar zijn we een goed doel voor de Warmste Week. De eerste acties zijn
reeds gekend. Een van onze medewerkers organiseert POM-POEN, een warme
soepactie! Ook kunnen we opnieuw rekenen op de Hijftense Kerstvrienden die
een deel van hun Kerstweekend schenken aan Mozaïek. Ellen (ex-collega) en Jeroen van Drieghe Azalea BVBA houden dan weer een ‘Azalea voor Mozaïek’ actie.
Mogen we ook rekenen op jouw actie? Je maakt er gasten, bewoners en medewerkers blij mee! Voor meer informatie kan je terecht bij Sabine Vispoel, verantwoordelijke fondsenwerving.

SEPTEMBER = REISMAAND
Op zoek naar de zon met
de dagondersteuning!

IEPER

RETIE
BUCKETLIST

OOSTERHOUT

WOORDZOEKER:
APERITIEF
EFTELING
NIESBUI
PUMP-UP-THE-JAM

WELLNESS
BOERDERIJBEZOEK
FLUO-FUIFJE
PANNENKOEKEN
SPAGHETTI

ZWEMMEN
BUBBELBAD
NEDERLAND
PETERS-POMPOENSOEP
TERRASJE

LO-RENINGE

Vrijwilligers in de kijker
Interview met
Isabelle

In Mozaïek kunnen we rekenen op de hulp van heel wat vrijwilligers. Sommigen werken mee
in de begeleiding van gasten en bewoners. Anderen nemen ondersteunende taken op zoals
vervoer, verstelwerk, klusjes, tuinwerk, licht huishoudwerk enz.
We stellen je in Flits enkele vrijwilligers voor. Voor dit nummer ging Christa Van Alboom,
gast van groep 4, op pad om Isabelle te interviewen. Andrea vertelt ons zelf haar verhaal.

Dag Isabelle. Wat doe je in Mozaïek als
vrijwilligster?
Elke donderdag ga ik met Jitser van woning 1 joggen of wandelen. Telkens om
17.30, als Jitser klaar is met werken.
Ik doe dat graag, en doe dat nu al zeker
3 jaar.

Hoe oud ben je?
Ik ben 48 jaar en woon in Oostakker. Ik
heb 2 zonen. Ze zijn 18 en 21 jaar. Eén
van hen gaat al werken, de andere gaat
nog naar school.

Hoe kwam je hier terecht in Mozaïek?
Ik kwam hier als vrijwilligster werken
nadat ik in een advertentie had gelezen
dat hier vrijwilligsters gezocht werden.
Ik vond dat een leuke uitdaging en ging
op de advertentie in. Dus zo ga ik nu dus
lopen.

Wat zie je graag op tv?
Politieseries. Maar ik kijk niet zo veel
naar televisie, ik lees liever.

Wat doe je in je vrije tijd?
Ik ga sporten, doe mee aan de triatlon
Waar ga je dan joggen?
en volg Spaanse les.
Soms in Oostakker of in de Gentbrugse Ik ga ook graag naar concerten, toneel
Meersen. Soms gaan we ook naar en tentoonstellingen. Ik luister veel naar
Wachtebeke.
de radio, elke dag naar Radio 1.

Wat eet je graag?
We eten gezond thuis. Dat is zo als je
veel sport. Maar 1x per week hebben
we een ‘zeurdag’. Dan eten we pizza,
Wat doe je voor werk?
frietjes, …
Bedankt voor het leuke gesprek
Ik werk al 29 jaar op het politieparket in Ik drink ook graag een glaasje wijn en ik en bedankt dat je dat doet
Gent, aan het Rabot.
eet graag chocoladetaart met slagroom. voor Jitser.

Andrea
brengt haar verhaal
Ik ben Andrea De Vreese en woon in de
Jozef Cardijnlaan te Oostakker. Ik ben
vrijwilliger in Mozaïek. Mijn taak is naaien en herstellen van de kleding van de
bewoners.
In 2011 las ik in de plaatselijke krant
‘Attentie’ dat er vraag was naar vrijwilligers zoals o.a. een naaister voor enkele
uren per week. Ik dacht onmiddellijk dat
dit iets voor mij was. Ik had wat vrije tijd
en mensen helpen doe ik graag.
Dus nam ik contact op met Ingrid Smet
en ik was direct aangenomen.
Ondertussen ben ik er reeds 7 jaar mee
bezig in woning 6. Eerst kreeg ik hulp
van een van de bewoners. Maar helaas,
nu kan ze het niet meer.
Ik word daar heel hartelijk onthaald en
voel mij daar goed thuis.

Wil jij ook je
verhaal maken
als vrijwilliger?
We zijn nog steeds op zoek naar
helpende handen als
VERVOER-VRIJWILLIGER
Om gasten en bewoners naar een activiteit, bij familie, naar huis … te brengen of om vervoer te doen van/naar de
dagondersteuning.
De bewoners zijn enorm dankbaar.
Ik heb veel bewondering voor de opvoeders en opvoedsters voor de manier
waarop zij omgaan met die mensen.
Ik hoop dat ik er nog wat jaren nuttig
kan zijn.
Van harte,
Andrea De Vreese

Is vervoer niets voor jou maar wil je
toch iets betekenen voor Mozaïek, kom
gerust eens langs of neem contact op
met Ingrid Smet.
telefoon Ingrid: 09/255 50 59
ingrid.smet@dc-mozaiek.be

De aanschaf van
hulpmiddelen
Hoe kan het VAPH
mij hier bij helpen?
Personen met een beperking ondervinden regelmatig moeilijkheden bij het
uitvoeren van hun Activiteiten van het
Dagelijkse Leven (ADL). Wie met hen
samenleeft, gezinsleden, mantelzorgers
en begeleiders weten wanneer en hoe
zij het beste een handje toesteken.
Hoe liefdevol en geduldig deze ondersteuning ook is, de gepaste technische
hulpmiddelen kunnen deze ’zorglast’
aanzienlijk verlichten.
Hulpmiddelen ondersteunen enerzijds
de persoon met een beperking zelf. Eens
het gebruik aangeleerd, helpt het de
persoon om meer zelfredzaam te zijn in
een bepaalde situatie. Daarnaast verlichten de hulpmiddelen de taak van de
zorgverlener.
Over welke hulpmiddelen gaat het?
Er bestaat een breed gamma van aanpassingen die geschikt zijn voor mensen
met een mentale beperking.
Enkele voorbeelden:
Hulp bij persoonlijke verzorging (aan-en
uitkleden, wassen, douchen en baden,
hygiëne na toiletgebruik, verzorgen van
tanden, haren, nagels, voeten,…): installatie van een inloopdouche, gebruik van
een douchestoel of badzit, handgrepen,
een verzorgingstafel op hoogte, …
Hulp bij maaltijden: aangepast eet– en
drinkgerei, antislip materiaal, gebruik
van een positioneringsstoel aan tafel, …
Hulp in functie van veiligheid binnenshuis: aanpassing aan slot en deurklink,
trapleuningen, onrusthekken, aanpassing zithoogte, antislip vloerbekleding, …
Hulp in functie van veiligheid buitenshuis (verplaatsen in het verkeer, afsluiten tuin, …): tandem, driewieler, aanpassingen autostoel, ...
Hulp in functie van toegankelijkheid van
de woning: automatisering van deur- of
poortslot, wegwerken van te hoge
drempels, verbreden van deuren, …
Hulp bij de ruimtelijke- en tijdsperceptie: het gebruik van pictogrammen, aan-

Er komt dagelijks heel veel informatie op ons af. Soms zie je door het bos de
bomen niet meer.
Mevr Mia Daeyaert-Van Rentergem, moeder van Jeroen en lid van de gebruikersraad, ging voor Flits op zoek naar informatie over de aanschaf van hulpmiddelen voor in de thuissituatie van mensen met een mentale beperking.
gepaste agenda en kloksystemen, …

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om in aanmerking te komen?

Wie kan me helpen bij de aanvraag?

- Erkend zijn door het VAPH als persoon
Vooraleer je een hulpmiddel kan aanko- met een beperking.
pen dien je eerst de zorgvraag concreet - Jonger dan 65 jaar zijn bij de eerste
te formuleren. Welke situaties uit het vraag tot ondersteuning van VAPH.
dagelijks leven ervaar ik als overbelas- - Wonen in Vlaanderen of in het Brustend? Welke hulpmiddelen kunnen me sels Hoofdstedelijk Gewest.
hierbij ondersteunen?
Hoe kan ik hulp aanvragen?
Een Multidisciplinair Team (MDT) kan je
op weg helpen bij deze formulering. Via de MDT’s kan je een aanvraag voor
tegemoetkoming bij het VAPH indienen.
Deze teams van paramedische specialisten zijn meestal verbonden aan een re- Zij bieden niet enkel ondersteuning bij
validatiecentrum of aan de diensten de vraagverheldering maar brengen ook
voor maatschappelijk werk van de ver- de mogelijke oplossingen in kaart.
Samen met jou bespreken en testen zij
schillende mutualiteiten.
die mogelijke hulpmiddelen. De teams
Je kan daarnaast ook te rade gaan bij stellen een multidisciplinair verslag op.
het Vlaams Agentschap voor Personen Ze kunnen ook helpen bij het invullen
van het aanvraagformulier voor hulpmet een Handicap (VAPH). Deze overheidsinstelling is vooral bekend om haar middelen en aanpassingen van het
financiële ondersteuning van woon-en VAPH. Het team geeft begeleiding in de
specifieke aanvraagprocedure en kan
dagbesteding aan personen met een
beperking door middel van een Per- hulp bieden bij de aankoop van de hulpmiddelen, het indienen van facturen en
soonsvolgend Budget (PVB).
de administratieve afhandeling.
Maar VAPH doet meer dan dat!
De dienstverlening voor Individuele Materiële Bijstand (IMB) richt zich op onderzoek, informatieverstrekking en financiële ondersteuning bij de zoektocht
naar en de aanschaf van het meest geschikte hulpmiddel voor iedere individuele vraag.
Er wordt verwezen naar de ‘Vlibank’: dit
is een zeer informatieve databank die
een overzicht geeft van de hulpmiddelen maar ook informatie geeft over prijzen en leveranciers, ingedeeld per problematiek.
VAPH publiceert ook de ‘refertelijst’.
In deze lijst vind je een overzicht van de
hulpmiddelen en aanpassingen die terugbetaald worden. Voor elk artikel krijg
je ook het refertebedrag, het maximumbedrag van de tegemoetkoming.
Hulpmiddelen die niet op de refertelijst
voorkomen worden als ‘uitzonderlijke
vragen’ onderzocht.

Praktische hint:
Het is noodzakelijk dat je eerst je aanvraag bij het VAPH indient en daarna
pas de aankoop doet. De aanvraagdatum moet steeds voor de factuurdatum
liggen.
Krijg je graag meer info?
Wie meer wil weten over de aanvraag
en terugbetaling van hulpmiddelen kan
uitgebreide informatie vinden op de
volgende websites:
- www.vaph.be> ondersteuning op maat > hulpmiddelen&aanpassingen
- www.hulpmiddeleninfo.be: geeft info in verband met indicatiestelling, toekenning en uitbetaling van “hulpmiddelen”
- www.vlibank.be
- https://www.vaph.be/contacteer-ons/stel-uwvraag: via dit formulier kan je rechtstreeks contact opnemen met het VAPH.
bronvermelding: www.VAPH.be

Moestuinrock in
de Oostakkerse
oogststoet

De dinsdag na de laatste zondag van augustus is in Oostakker een vaste waarde:
vlaaiendinsdag en oogststoet. Een stoet met meer dan 50 groepen, naar schatting
zo'n 600 deelnemers en duizenden mensen langs de kant van de weg.
Een stoet die, ook al gaat het boerenleven achteruit, nog staat waar hij voor opgericht is: landbouwtaferelen tonen. Dit jaar ging de stoet voor de 40ste keer uit en
Mozaïek was naar jaarlijkse gewoonte opnieuw present. Vlaamse trekpaarden,
schapen, een varken, honden, ganzen, geiten en … een grote groep moestuinrockers trokken door de zonnige straten! Willy Komkommer, Ma en Pa Prika, Tom
Aat en heel wat andere kleurrijke figuren genoten met volle teugen!

“Het is leuk om mee te gaan in de
oogststoet. Er staan altijd veel mensen
te kijken en er zijn er veel die mij herkennen. “ Mieke VDS
“Ik ging zelf voor de 20ste keer mee in
de oogststoet. Dolle pret!
Het verbaast me telkens weer hoe vaak
onze gasten en bewoners herkend en
begroet worden. De commentaren van
de toeschouwers die je langs de weg
hoort zijn steeds lovend. Een ludieke en
positieve manier om Mozaïek meer
bekend te maken en zich plaatselijk op
de kaart te zetten.” Griet DG

Jubilarissenfeest!
Op dinsdag 2 oktober werden de jubilarissen van Mozaïek in de schijnwerpers
gezet op het jaarlijks jubilarissenfeest.
Elk feest begint gewoonlijk met een fris
aperitief en een lekkere maaltijd. Zo
ook bij ons. Op beide campussen werd
gesmuld en genoten van de hapjes,
stoofvlees met frietjes en een stuk
mokkataart. Na het eten kwamen de
speeches waarbij elke jubilaris letterlijk
in de spotlights stond.
In de namiddag verzamelde iedereen in
het cafetaria voor een optreden van
’De muziekparasol’. Een zanger die in
de huid en kleren van wel 20 verschillende zangers kroop en ons vergastte
op een breed muziekrepertorium.
Hij wist er de ambiance in te brengen.
Van Vader Abraham tot Elvis Presley …
zijn liedjes werden gesmaakt!
Veel blije gezichten, gelach, mee deinen op de tonen van de muziek … ja, er
werd zelfs gedanst! Het was voor iedereen opnieuw een mooie dag.

Een geslaagd
eetfestijn

40 jaar Fred De Vogelaere
30 jaar Nicky Van Kerrebroeck
25 jaar Fabienne Vermassen
20 jaar Ann Spitael
20 jaar Stefaan Van Hove
20 jaar Vanessa De Clercq
20 jaar Tom Van Kerckhove
10 jaar Danny Poppe
10 jaar Milan Van Praet

Op 20 en 21 oktober organiseerden de Mozaïekvrienden voor de tweede maal hun
eetfestijn ten voordele van de werking van Mozaïek. Een gezellige sfeer, lekker eten,
een goede organisatie, ... maar vooral de inzet van 60 vrijwilligers maakten van dit
eetfestijn een topgebeuren! We schotelden 635 mensen een lekkere maaltijd voor.
De opbrengst van dit eetfestijn gaat rechtstreeks naar de buiteninrichting van onze
huizen in aanbouw in de Proesmansstraat.
Hartelijk dank aan de Mozaïekvrienden voor hun inzet en de fijne organisatie. Dank
aan de vele vrijwilligers en dank aan iedereen die door zijn aanwezigheid een duit in
het zakje deed. We kijken al uit naar de volgende editie!

Ook dit jaar willen we jullie verwennen met ons assortiment fijne wijnen
ten voordele van de werking van Mozaïek. De opbrengst van deze actie gaat
integraal naar de buiteninrichting van onze woningen in aanbouw in de
Proesmansstraat.
Bestellen kan via bestelbon of via het invulformulier op onze website
www.dc-mozaiek.be

