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Woord vooraf
Beste lezer,
In deze eerste Flits van 2019 willen we eerst en vooral iedereen een heel gelukkig en gezond jaar wensen. Het voltallige team van Mozaïek staat alweer klaar om van 2019 een
schitterend jaar te maken!
Wat er de voorbije maanden in Mozaïek gebeurde kan U zien én lezen in dit nummer.
We nemen U niet alleen mee in de blije en spannende momenten in het leven van onze
bewoners Anouk, Myriam, Martin, Karien, Lara en nieuwkomer Nadine, maar staan ook stil
bij het overlijden van Dominique en Jan en van dhr. Roger Van Gasse, medestichter van
Mozaïek.
Verder laten we ook externe medewerkers aan het woord. Vrijwilligster Els getuigt over de
mooie momenten die ze mocht beleven met Ingrid en het team van ‘Solidariteit voor het
Gezin’ blikt terug op één jaar woonondersteuning. Een mooi voorbeeld van samenwerking
tussen Mozaïek en andere dienstverleners.
We kijken even terug naar de kerstperiode. Niet alleen hoe we deze in Mozaïek beleefden
maar ook wat de Warmste Week voor ons betekende en welke verschillende initiatieven
Mozaïek hierin steunden: van de ‘klassiekers’ Hijfte Kerst en de Kersthappening in Zaffelare
over Pom-Poen en andere soep tot Azalea’s voor Mozaïek.
Ook campus Leeuwerik zetten we even in het zonnetje met hun ondersteuning aan het
buurtinitiatief ‘Reigersparkje’, een ‘nieuwe’ bestelwagen en een verse verflaag op de muren
dankzij het dreamteam Abdel-Karen.
Straks is het de ‘Week van de vrijwilliger’. We berichten u nu alvast over wat twee vrijwilligers presteerden in campus Leeuwerik, laten je kennis maken met vaste waarde André en
brengen een mooie getuigenis van ‘wandelvrijwilligster’ Els.
Dat en nog meer bezorgt u ook nu weer veel lees-en kijkplezier.

Jan Scheiris
Algemeen directeur

We namen afscheid van Dominique
Zaterdag 12 januari 2019 is Dominique Heijerick, bewoonster
van woning 5, op 55 jarige leeftijd overleden. Sinds 1984
kwam Dominique naar groep 2 op het dagcentrum. In 1991
woonde ze woning 5.
Dominique, een vrouw die blij en goedlachs door het leven
ging, een echte levensgenieter die met volle teugen genoot
van de kleine dingen in het leven.
Lieve Dominique,
Wanneer we de woning binnen komen zien we jou niet meer
zitten op je vertrouwde plaatsje.
Geen fluo-roze Pinkie meer die heen en weer wappert in
jouw handen.
Geen ‘pantekoeken’ en ‘cocaaaa colaaa’ meer tijdens jouw
wekelijks tripje naar huis.
Karen en haar collega’s van het wit-gele kruis wisten hoe ze
je konden verwennen. Telkens weer kwam je fier uit de badkamer. Je blonk als ze je mooi maakten en al helemaal als we
je prinsesje noemden.
Je favoriete kinderliedjes kon je meezingen als de beste. Wij
zijn twee vrienden, jij en ik…
Die guitige lach van jou is er eentje om nooit te vergeten.
Dominique, wat zouden we graag jouw protesterende ‘nee’
nog eens horen, jouw knuffels nog eens voelen, jouw Pinkie
nog eens door de lucht zien vliegen, jouw uitbundige lach nog
eens zien...
Ons Mieneke, ons Dominiqueske, ons prinsesje.
We zullen je enorm missen!

Helemaal gelukkig met je knuffels pinky en willy
Content genieten van een ‘pantekoekske’ met cooola
Bij elke verjaardag vol overtuiging ‘16’ blijven
Uitbundig lachen als je je goed voelde
Even on-ingehouden boos zijn als het niet ok was
Mieneke, we hadden veel van jou te leren...

Op 23 december namen we ook afscheid van Jan
Jan Vanderstraeten kwam 22 jaar lang naar groep 2 op het dagcentrum.
Hij was de guitige, vrolijke en ongelooflijk enthousiaste man die steeds klaar
stond om wat kattekwaad uit te halen.
Onze uitstapjes naar de boerderij, de brandweer, Harry Malter, … zullen we
voor altijd koesteren. Jan, het was zo fijn jou te zien genieten op de tractor
of in de brandweerwagen. Hoe hoger of sneller het ging, hoe leuker jij het
vond. Je genoot zo van een uitstapje naar Puyenbroeck, een koffietje gaan
drinken. Het maakte niet veel uit waar we naar toe gingen zolang je maar
op zwier was.
Jouw muziek, vrolijke vrienden… we krijgen nog steeds een warm gevoel als
we dit nu door de boxen horen. Op woensdag zingen we steevast onze liedjes over jou: “Ken jij Jan de brandweerman?” of “De man uit Sint-KruisWinkel” en “Al die willen gaan hakselen”. Hakselen… wat deed je dat toch
zo graag! Je hoorde het direct als de mannen van de technische dienst de
hakselaar aanstaken en stormde naar buiten om te helpen. En vrijdag was
bieperdag. Je stopte de bieper overal: in je kousen, je broekzak ... hilarisch!
Dit was jouw leven, hier genoot je zo oprecht van.
Jan, twee jaar geleden gaven we je reeds een stukje af. Je ging elders wonen. Nu laten we je helemaal los.
Dank je wel voor al die leuke en onvergetelijke momenten!

Een deugddoende samenwerking!
Sinds vorig jaar werken we in de woonondersteuning heel positief samen met een team
van Solidariteit voor het Gezin. We kunnen rekenen op hun dagelijkse ondersteuning bij
zowel verzorgende als huishoudelijke taken. Een heel positieve ervaring.
Ann, sectorverantwoordelijke gezinszorg, schreef bij de start van het nieuwe jaar een
nieuwjaarsbrief.
Een jaar geleden kregen wij de kans om in zee te gaan met Mozaïek in Oostakker. Een nieuwe uitdaging kwam op ons pad.
Een team verzorgenden, onder begeleiding van mezelf, mocht 2 woningen in Mozaïek gaan ondersteunen.
Op 15 januari 2018 zouden we van start gaan. Heel wat gesprekken en organisatie gingen er aan vooraf.
7 dagen op 7 was ondersteuning nodig voor 20 bewoners. Dankzij de uitgebreide info van woon- en zorgcoördinatoren Bert
en Tom en de welkome ontvangst door Lieve en Tineke ging mijn team van 5 verzorgenden vol goede moed van start.
Elke weekdag zou één van hen de dienst op zich nemen. In het weekend waren er verschillende shifts die afwisselend zouden
opgenomen worden. Ook voorzagen we dagelijks een back-up zodat de hulp binnen Mozaïek gegarandeerd werd.
Al vrij snel voelden zowel ik als mijn team zich opgenomen binnen de werking van Mozaïek.
De dankbaarheid, sfeer en vriendschap van de mensen deed het project groeien en we ervaarden het snel als onmisbaar deel
van onze werking. Door een uitbreiding van de uren werd het team in de zomer versterkt met een zesde verzorgende.
De weken, maanden gingen voorbij en het werk werd steeds meer een plezier.
Het was voor niemand een opgave. Het was een dagelijks genieten om met open armen te worden ontvangen en een job
met veel liefde te kunnen uitvoeren. In november werd de ondersteuning in één woning met een positieve evaluatie afgerond en de opstart in een derde, voor ons nieuwe woning afgesproken. Opnieuw verrassend maar even geweldig.
Een jaar later kijken we met fierheid en trots terug op wat we samen hebben bereikt. Ik zou mijn project, mijn samenwerking
met Mozaïek niet meer kunnen missen. Een jaar later is er nog steeds geen back-up nodig geweest omdat mijn team er 365
dagen stond voor hun bewoners.
Naast mijn leidinggevenden van Solidariteit voor het gezin wil ik jullie allemaal bedanken:
Bert en Tom, voor de openheid en duidelijke communicatie waardoor we deze samenwerking konden uitbouwen.
Tineke, Lieve en Kato, om mijn team toe te laten in hun woning en hen mee te nemen in de dagelijkse werking.
Mijn team, een topteam, van 6 fantastische dames, elk met hun eigenheid, met hun kwaliteiten om de sterkte van Solidariteit voor het Gezin mee te nemen en over te dragen in hun dagelijkse werking.
Sofie, onzeker maar genietend, klaar om een uitdaging aan te gaan en er in slagend om een dagelijkse glimlach te toveren op
het gezicht van elke bewoner.
Evita, jong en actief, zoekend, groeiend, mooi te zien hoe ze de kans nam om deel te nemen aan dit project.
Chantal, ervaren, zorgend, warm, een moederkloek voor de vele dankbare bewoners en begeleiders.
Kristien, lief, zacht, duidelijkheid gevend, structuur biedend en aan vriendschap bouwend.
Karine, vol humor, goedlachs, vrolijk, werkend
en vliegend van ‘s morgens vroeg, sterk aanwezig.
Sabrina, nonchalant, bereidwillig, genietend van
de dankbaarheid, chaos ombuigen naar een
vaste waarde binnen het team.
Proficiat voor wat we het afgelopen jaar hebben
gerealiseerd.
Dankjewel!
Ann Schuddinck

Nieuws uit het wonen
en Myriam hun gewoontes al kenden
van in het buurhuis.
Myriam vond ‘haren draai’ vrijwel meteen. Voor Anouk liep het wat moeilijker. Ze miste haar Merlijntje van woning 6 héél erg. Gelukkig stond haar
beste vriendin Myriam steeds klaar om
haar te troosten en te knuffelen. Maar
na een paar dagen stond ook Anouk
met haar heupen mee te draaien als we
Ook de kamers werden opgefrist en Ment-tv opzetten.
geraakten klaar dank zij de hulp van de
Nog steeds zijn ze vaak samen te vinmensen van de technische dienst.
den. Met elk hun brei aan de grote taEn toen stonden we plots voor die veelfel, samen met een warme chocoladebesproken dag. De collega’s van womelk voor Myriam en een zoete thee
ning 6 kwamen hier met zijn allen met
voor Anouk. Ze hebben ook hun eigen
kasten sleuren, vloeren kuisen, dozen
tafeltje in de woning waar ze samen
vullen en weer leegmaken. Het was
genieten van hun tête à tête bij de eetgeweldig hoe iedereen hielp om alles
momenten. Kortom, het zijn twee hanzo vlot mogelijk te laten verlopen!
den op één buik!
De eerste dagen in de nieuwe woning
was het aanpassen. We moesten elkaar Anouk en Myriam, we zijn blij dat jullie
nog leren kennen, alle spulletjes moes- nu in onze woning wonen en we genieten een plekje krijgen, … het was wat ten van de momenten dat we jullie
zoeken. Gelukkig konden we dit samen typerende pretoogjes zien!
doen met de behulpzame dames van
‘solidariteit voor het gezin’, die Anouk Veel plezier in woning 2!

Anouk en
Myriam
verhuizen naar
woning 2

14 november 2018 was het een speciale dag voor woning 2 en 6. Zowel
Anouk Verschaffel als Myriam Remy
verhuisden naar woning 2.
Twee dames die tegelijkertijd hun valies maakten en hun nieuwe kamer
voor de eerste keer kwamen bewonderen, dat was niet niks.
De verhuis vroeg heel wat voorbereiding. Op de teamvergadering stonden
we stil bij wie Anouk en Myriam waren.
Wat eten ze graag? Hoe vullen ze hun
dag? Welke gewoontes, … wat … hoe?

Martin kwam wonen in het buurhuis
en Karien vond haar nieuwe stek in
woning 1

Sinds december hebben we een
nieuw gezicht in woning 1.
Karien, al een vaste waarde op het
dagcentrum, komt nu bij ons wonen.
Ze richtte haar kamer in met knuffels
en tekeningen en voelt zich al goed
thuis.
In de woning zelf helpt ze alvast graag
met het dekken van de tafel. Ze geniet er van om gezellig in de zetel bij
de andere bewoners te zitten.
In het weekend gaat ze naar huis of
krijgt ze bezoek van haar familie.
Welkom Karien!

Martin is reeds jarenlang gekend in
het dagcentrum. Sinds kort mogen
ook wij in het wonen meegenieten
van zijn lach en zijn goed gevoel voor
humor! Met Martin heeft het buurhuis
er een nieuwe sfeermaker bij.
Hier begint zijn woonverhaal in Mozaïek. Het eerste hoofdstuk kende reeds
een vlotte start. We wensen Martin
dan ook vele prachtige momenten toe
in zijn nieuwe woning!

Kerstsfeer in de
woningen

Het is geen geheim dat we in Mozaïek iets kennen van feesten. Maar de kersten nieuwjaarsperiode is toch net iets anders, iets bijzonder. Onze bewoners
genieten telkens weer van de sfeer en gezelligheid. Enkele sfeerfoto’s ...
Vol enthousiasme maakte Benjamin
kerstballen om de kerstboom te versieren. Wat was hij fier en blij dat ze
in de boom mochten schitteren!

Kerstmis,
een feest vol warmte en gezelligheid, samen met vrienden,
met lekker eten en drinken. Toch mogen we de cadeautjes niet vergeten. De pakjes staan al even klaar, uitpakken maar!

Wist je datjes
uit woning 1

Snoepke, de nieuwe
bewoner

Barbara,
de nieuwe
jobcoach

Chef-kok Wim

De vogelkooi van woning 1 wordt al
geruime tijd bewoond door onze gevleugelde vriend, Snoepke. De parkiet,
afkomstig van het verre Tom en Co, is
de opvolger van Flipke. Trouwe eigenaar, Rudi, voorziet hem dagelijks van
eten en drinken en geeft zijn kooi een
wekelijkse grondige poetsbeurt. Snoepke is vooral een grote sloeber die naar
iedereen fluit. Gelukkig leren Rudi en
Raf hem enkel goede manieren!
Sinds het begin van dit jaar ruilde Wim
op maandag zijn bakkerij met de kookgroep in het variabel aanbod. Naast het
brood bakken, verdiept hij zich nu in
het maken van soep en kleine hapjes.
Hij doet dit heel graag. Vooral het rollen van balletjes is een van zijn favoriete taken. Hij leert niet enkel vakkundig
koken, hij mag zijn eigen creaties ook
zelf opeten.
Als dat geen win-winsituatie is!

In memoriam
Roger Van Gasse
1924 - 2019

Barbara is sinds januari de nieuwe jobcoach in de dagondersteuning.
Dit zeggen de cliënten over haar:
“ Ze is mooi en lief,
ze is zacht en aardig,
ze luistert en vertelt,
ze is klein en dapper,
ze zoekt naar goeie jobs,
en vooral: ze is jong en gaat nog niet
met pensioen!”
Barbara, we wensen je een fijne start
en een mooie samenwerking met Jessy!

Op 7 februari 2019 is dhr. Roger Van
Gasse op 94 jarige leeftijd overleden.
Hij was medeoprichter van Dienstencentrum Mozaïek in 1975, toen nog de
‘Vereniging voor Hulp aan Meerderjarige Mindervaliden’.

Maatschappelijk zou men hem vandaag
een toonbeeld van sociaal ondernemerschap noemen. Voor familie en vrienden
was hij een fijnzinnig klankbord, een
wegwijzer en altijd een steun.

Hij was een intelligent, schrander en
sociaal bewogen man: hij richtte ook het
Instituut voor Individueel Onderricht
op, nog voor de tijd van wat later het
‘buitengewoon onderwijs’ zou heten. Hij
was voorzitter van het PMS voor het
Buitengewoon Onderwijs in Gent, medeoprichter en lange tijd bestuurder van
het Centrum voor Ambulante Revalidatie Oostakker en van Martens-Sotteau.

Hij was Master in de psychologische en
pedagogische wetenschappen.

Hij was priester in het bisdom Gent en
Hij was voorzitter van de Raad van Be- daar oprichter van het Diocesaan Onstuur tot 2009 en daarna lid van de Al- derwijsbureau en inspecteur van het
gemene Vergadering.
Buitengewoon Onderwijs.

De basis van al zijn werk en zijn leven
was het geloof dat ieder mens boeiend
en de moeite waard is. Deze overtuiging
heeft hij aan velen doorgegeven en leeft
in hen verder.
Jan Scheiris
Algemeen directeur

Nieuws uit Campus Leeuwerik
Het
Reigersparkje,
een nieuwe
buurttuin!

De wilde ideeën die onze gasten hadden, willen we u niet onthouden:
Verscholen achter de huizen ligt in de
dichtbevolkte wijk achter het SintPietersstation een stuk van 0,25 ha
verwilderde natuur.
Stad Gent wil dit stuk openbaar maken
door het in te richten als buurtpark en
voorzag hiervoor een burgerbudget.
Mozaïek heeft zich aangesloten bij het
buurtcomité dat zich achter dit project
zet. Samen met de werkgroep SintPieters-Buiten, heel wat buurtbewoners, het multiculturele Lucernacollege
en de kinderen van de school De Sterrespits sloegen we de handen in elkaar.
Als eerste stap mochten we nadenken
over hoe het parkje er volgens ons
moest uitzien. En dat onze gasten de
wildste ideeën hadden kan je lezen in
het groene kadertje hiernaast!
Samen met Katelijn maakte het creagroepje er zelfs een schitterende maquette van.
Tijdens een eerste overleg werden alle
ideeën samengebracht. Hendrik (cliënt
van het houtatelier) stelde samen met
Karen onze maquette voor.
Al snel bleek dat alle neuzen in dezelfde
richting stonden.
Het wordt een zeer natuurlijk parkje,
met veel bomen, voor alle generaties,
waar kinderen kampen kunnen bouwen,
waar de allerkleinsten een speeltuintje
hebben, waar scholieren de natuur kunnen bestuderen en ouderen rustig op
een bankje kunnen genieten.
De tuin wordt ook een beetje voedsel-

bos, met fruitbomen, bessenstruiken,
kruiden en een beetje moestuin.
Het architectenbureau ‘Fris in ’t Landschap’ maakte van al deze ideeën een
bijzonder haalbaar plan. Samen met de
Groendienst van de stad wordt nu gepland om het plan uit te werken.
Naast het aanleveren van ideeën zorgden we ook al voor logistieke ondersteuning. Zo verdeelden onze gasten al
twee keer 1600 flyers in evenveel brievenbussen, hebben wij onze tassen en
glazen uitgeleend, zijn we eens een podium gaan brengen.
Het is een mooi proces van verbinding
tussen de buurt en Mozaïek. Hopelijk
kunnen we dit voorjaar reeds genieten
van een extra stukje groen!

“Een vuurcirkel zodat we ’s nachts
naar de sterren kunnen kijken”
(Lara VR)
“Een hoge boomhut waarin we samen met kinderen uit de buurt spelletjes kunnen spelen” (Anne D)
“Een zwemvijver met grote walvissen” (Vincent C)
“Een draadmand waarin de dode
bladeren kunnen verzameld worden,
zodat alles netjes blijft “ (Mahmut G)
“Grote zit-padden-stoelen die we in
het houtatelier maken” (Ramazan G)

Nieuws uit de dagondersteuning
Groep 4 ging een dagje op stap. Karine Hemelaar maakte voor Flits een verslagje:

Groep vier
ging op
zwier

“Op woensdag 26 september gingen we met
iedereen van groep 4 op daguitstap. Het was
gelukkig heel mooi weer die dag.
We gingen eerst lekker eten in het Boerenhof. Toen we er aankwamen waren de tafels al feestelijk gedekt. Op elke plaats lag een mooi papiertje om de borden op te
zetten en een stoffen serviet. Eerst kregen we lekkere tomatensoep met balletjes.
Verder konden we kiezen wat we aten. Het was zeer lekker.
In de namiddag gingen we op bezoek bij Rita Verplancke die sinds december met pensioen is. We werden er heel goed ontvangen. Haar man had lekkere taarten gebakken
en ook nog rijstpap gemaakt. Rita was blij dat er iemand van Mozaïek op bezoek
kwam en wij waren blij Rita terug te zien. Rita woont daar zeer mooi, midden in het
groen. Als ze kon zou ze elke dag gaan wandelen vertelde ze ons.
Het was een mooie aangename dag. Iedereen genoot er van”
Karine

Een nieuwe
cliënt in het
winkelatelier
Op 5 november verwelkomden we
Nadine Poppe op het dagcentrum.
In het lees- en schrijfgroepje van het
variabel aanbod schreef ze een tekstje om zichzelf voor te stellen aan de
lezers van Flits.

“Ik ben Nadine Poppe.
Ik ben 54 jaar en woon in Gentbrugge. Ik kom alle dagen naar Mozaïek.
Mijn broer voert me heen en terug.
Ik werk in het winkelatelier waar ik
K-Lumets maak.
Ik ga ook naar het variabel aanbod:
op dinsdag ga ik naar de lees- en
schrijfgroep en op donderdag ga ik
schilderen in de crea.
Woensdag ga ik nog een halve dag
naar groep 1 en vrijdag naar groep 4.
Een beetje van alles dus!
Ik ben het al goed gewoon en kom
graag naar Mozaïek.
Ik heb al heel veel nieuwe vrienden
hier gemaakt.”

Groep 2 snoof
de kerstsfeer op
We trokken voor een dag naar de kerstmarkt in Gent.
Een stad, voor ons niet onbekend!
Eerst gingen we op de Vrijdagsmarkt genieten
van een heerlijke portie frieten.
Vanuit het reuzenrad hadden we een prachtig zicht:
kraampjes, stalletjes, kerstbomen met veel licht!
De geur van pannenkoeken kwamen ons tegemoet,
daarbij een warme chocomelk, lekker zoet!
De dag ging veel te snel voorbij,
maar we hebben heel wat mooie herinneringen bij..

Naar de kerstmarkt in Gent

“’t Was giestig”
zei Christine

De Warmste Week in Wachtebeke

In Wachtebeke waren we opnieuw van de partij!
Aan het podium dansten we zij aan zij.
We zagen onszelf in het groot op het beeld
en hebben er ons geen seconde verveeld.
Er waren een heleboel mensen
met allerlei leuke wensen!
We keerden terug met een warm gevoel
naar Mozaïek, ons eigen warme doel!

Nieuws uit beschermd wonen
Tijdens de kerstsluiting bezochten we en we uit volle borst konden meezingen
met een groepje bewoners van be- hebben ze geweten dat we er waren!
schermd wonen de expo ‘Lang Leve De
De grootste liefhebbers van NederlandsMuziek!’ in de Sint - Pietersabdij.
talige muziek konden er hun hartje opVolgens de organisatoren: een wonder- halen. Liedjes uit de oude doos, maar
lijke trip langs 60 jaar Nederlandstalige ook recenter werk kwamen we er temuziek. Of je nu van kleinkunst, schla- gen. Van Eddy Wally over Laura Lynn,
gers, stevige rock of coole hip hop K3, Wim De Craene tot de Kreuners en
houdt… iedereen kan er luisteren, kijken het wat ruigere werk… alles kreeg in
maar vooral lustig meezingen.
deze tentoonstelling zijn plek.
En ja, er zat ook voor ons muziek in!
60 jaar liedjes van artiesten uit NederChrista, Ivan, Lara, Koen, Jean-Paul,
land en België, we vonden het echt de
Dirk, Cindy, Eddy, Geert en Jan waren
moeite!
van de partij.
We kregen elk een koptelefoon op het
hoofd zodat we bij elke foto of filmpje,
elk kledingstuk of instrument de juiste
muziek konden horen. Dat liep niet altijd even vlot maar dat vonden we niet
erg.
Daar waar we de muziek goed kenden

“Ik wil daar nog
eens teruggaan.
Dan kan ik nog
meer en beter
luisteren naar
alles."
Cindy

Lara naar
de universiteit

Lara Van Rietvelde droomde al heel lang dat ze naar de universiteit kon gaan.
Die droom zou wellicht een droom gebleven zijn mochten haar begeleiders ter
gelegenheid van haar 40ste verjaardag geen stappen gezet hebben.
Voor Lara lag de weg naar de universiteit voor even open...

De begeleiders van beschermd wonen
contacteerden de universiteit met de
vraag voor een rondleiding. Professor
Dr. Elisabeth Deschauwer vond echter
dat hier meer in zat en ze koppelde er
prompt een examenopdracht voor een
groepje studenten orthopedagogie aan.
Van studentes Flor, Lore, Ulrike, Charlotte en Jona werd verwacht dat ze een
portret van Lara opmaakten.
Ze kwamen op bezoek, gingen naar
campus Leeuwerik en deden samen
met Lara enkele activiteiten.
In een filmpje verwerkten ze hoe Lara
kijkt naar wonen, waar zij van droomt,
hoe ze haar toekomst ziet …
Lara kreeg een rondleiding in de gebouwen van de universiteit.
Ze mocht zichzelf voorstellen in het
auditorium. Een spannend moment,
maar ze deed het heel goed!
“Mijn grote droom was naar de universiteit gaan.
Op mijn 40ste verjaardag kreeg ik een uitnodiging!
Ik was een beetje zenuwachtig om te spreken in de grote zaal,
maar het ging heel goed!
Ik heb heel veel gedaan met de meisjes:
een rondleiding in huis, boodschappen doen,
een interview geven, dansen en zingen …
Het was heel leuk!
Flor was mijn favoriet.
Op het einde was er een film over mij.
Mijn papa kwam ook kijken!
Ik ben heel fier op wat we deden.”
Lara

Abdel roert in de verfpot
Een vraagje …
Hoe krijgen we de technische dienst tot in campus Leeuwerik
om onze muren eens een nieuw laagje verf te geven?
Het antwoord ...
Niet meer nodig!
Abdelrachim gaf aan dat hij dat wel wilde doen.
Dus trok deze harde werker zijn verfkledij aan.
Samen met Karen ging hij aan de slag met borstel en verf.
Op 2 halve dagen hadden ze de klus geklaard,
de muren in de Leeuwerik staan weer fris wit.
Abdel en Karen, een dream-team!

Els, een vrijwilligster, vertelt
wafels komen smullen, Ingrid verwennen met een voetbadje ...
Soms vragen mensen me waarom ik dit
doe. Is mijn gezin met een dochter die
zelf ook extra zorg nodig heeft dan al
niet druk genoeg? Misschien wel. Maar
ik haal zoveel energie en inspiratie uit
mijn bezoekjes aan Ingrid. Ze leert me
dat wij veel te snel leven. Ze is eerlijk en
oprecht. Ze kan niet wegsteken wanneer ze verdrietig of net heel blij is, haar
ogen verraden haar. Het ontroert me
ook steeds als ik zie hoe de bewoners
voor elkaar zorgen, elk op zijn eigen
manier. In gedachten hoop ik dan dat
mijn dochter, als ze later volwassen is,
ook in een warm nest zichzelf kan zijn.
Els Vandevoorde, een wandelvrijwilligster, getuigt voor Flits over haar mooie
momenten die ze al mocht beleven
samen met Ingrid VDK, bewoonster van
beschermd wonen.
“Het was de zomer van 2015. We waren
op vakantie op de Waddeneilanden
toen ik besefte wat ik miste in mijn job
& leven: iets doen met mensen. Thuisgekomen zag ik in de Attentie
(informatieblad van Oostakker) dat Mozaïek een wandelvrijwilliger zocht. Mijn
hart begon sneller te kloppen. Dit zou
wel iets voor mij kunnen zijn!
Ik nam contact met Ingrid Smet, de verantwoordelijke van de vrijwilligerswerking, en dat verliep heel hartelijk en
vlot. Eind augustus 2015 ging ik al aan
de slag. I
k ging kennismaken met de bewoners
van de Cardijnlaan 2 en in het bijzonder
met Ingrid VDK, de bewoonster met wie
ik af en toe zou gaan wandelen.

Het klikte meteen tussen ons.

Ingrid en ik hebben ook zo onze onuitgesproken gewoontes gekregen. Twijfelt
Ingrid wat bij het stappen, dan leg ik
mijn hand op de hare en weet ze: ik ben
veilig. Als we op een terras zitten, wrijf
ik al eens over haar rug. Ingrid zegt ook
vaak : “ik ben blij dat je er bent, ik zie je
graag”. En dat is wederzijds! Ik mag er
niet aan denken dat Ingrid er op een dag
niet meer zou zijn.

De volgende zondag gingen we voor het
eerst samen op pad. Ingrid vertelde me
dat ze 3 jaar samen was met Yvan en
dat ze dit vierden met hespenrolletjes in
de Lunchgarden. Ik besefte dat een
mens geen dure restaurants nodig heeft
om gelukkig te zijn. Toen ik thuiskwam
maakte ik met de grote doos witlof die
ik van mijn papa kreeg ook hespenrollen Ik zal wellicht mijn hele leven vrijwilligerswerk blijven doen.
klaar.
Door deze ervaring wisselde ik mijn
Ondertussen zijn we 3 jaar verder en
werk op een boekhoudkantoor in voor
maakten we al vele uitstappen, grote en
werk als boekhouder in een zorginstelkleinere. Van een wandeling aan zee, in
ling. Ingrid verrijkt mijn leven. Ik denk
Puyenbroek of aan de grot in Oostakker
ook dat, mocht iedereen 1 uurtje per
tot een bezoekje aan een bloemwinkel
week onbaatzuchtig iets doen voor een
om daarna samen bloemetjes te planander, de wereld er anders zou uitzien.
ten. Samen een dame blanche gaan
Ook dit wil ik mijn kinderen meegeven.”
eten op het dorp of in Destelbergen of
gezellig naar de markt in Ledeberg. Of Els Vandevoorde
gewoon eens een koffietje komen drinken bij ons thuis, samen Kerstmis vieren, een zomerse barbecue, winterse

van 23 februari
tot 3 maart 2019
Grote held in kleine dingen

Afscheid van 2 mooie vrijwilligers
Iets langer dan een jaar konden we in campus Leeuwerik genieten van het
vrijwillige engagement van Yolande en Robert.
Zij brachten maandagen de maaltijden naar ons, dienden de maaltijd op en
deden telkens een grote afwas.
Omdat de rit van hun woonst aan de kust naar Gent toch wat te belastend
werd, kwamen ze met spijt in het hart aangeven dat ze hun vrijwillige taak
stopzetten. Natuurlijk konden we hun laatste werkdag niet zomaar laten
voorbijgaan …
We gaan ze missen! Maar ze vertelden ons dat we hen zeker nog zullen tegenkomen op Mozaïekfeesten. Daar kijken we alvast naar uit.

Yolande en Robert,
een welgemeende
dank je wel en tot ziens!

Interview met
vervoersvrijwilliger
André
Christa Van Alboom (groep 4) ging op
pad om André Oosterlinck te interviewen. Een kopje koffie met bijhorend
koekje zorgde meteen voor de juiste
sfeer. Het gesprek liep dan ook van
een leien dakje!

Wie bent u en waar woont u?
Ik ben André Oosterlinck, gehuwd met Rita Semeese. Ik woon in Oostakker, niet
ver van Mozaïek.
Wat doet u van werk?
Ik ben met pensioen. Vroeger was ik ploegoverste in een scheikundig bedrijf. Nu
werk ik vrijwillig in Mozaïek. Ik doe op dinsdagavond en vrijdagochtend busrit 2
van het dagcentrum.
Welke hobby’s doet u graag?
Fietsen en mountainbiken! Fietsen bij de wielertoeristen. Soms lange tochten
met de fiets, bijvoorbeeld van hier naar Rome of de Vogezen.
Luistert u veel naar de radio?
Zeer weinig, maar wel in de auto.
Op welke post staat de radio?
Op DAB Evergreens.
Kijkt u veel naar tv? En wat ziet u graag?
Ja, ik kijk iedere dag naar het nieuws en de sport. Ik kijk graag naar documentaires en actualiteiten, ook af en toe eens een goeie film.
Hebt u dieren?
Ja, 2 poezen : Zoekie en Moedertje.
Hebt u ook kinderen?
Ik heb 2 dochters : Patricia die coördinatieverpleegkundige is in het UZ en Nathalie die in de Leeuwerik werkt. Ik heb ook een schoonzoon Peter en 2 kleinzonen Ruben en Arne.
Wie hoort u graag zingen?
Ik hoor graag muziek uit de jaren ’60 en ’70. Ik ben ook een fan van Elvis Presley.
Gaat u soms naar Vlaamse artiesten kijken?
Nee, ik ben wel in ’65 of ’66 naar de Rolling Stones geweest in Brussel. Toen
hadden ze daar ook nog een sportpaleis.
Hebt u veel cd’s?
Ja ik heb er veel, maar ik weet niet hoeveel.

Een nieuw
werkpaardje
voor Mozaïek
Voortaan rijden we iets minder anoniem
door de straten van Gent en Oostakker.
Ons wagenpark breidde in oktober uit
met een stevige Fiat Ducato bestelwagen. In campus Leeuwerik zochten we al
een hele tijd naar een aangepaste bestelwagen om papier op te halen bij
onze klanten in en rond groot Gent, om
onze blauwe doeken op te halen in het
AZ Sint-Lucas en om producten te gaan
afleveren bij verschillende klanten. Onze
bestaande busjes waren hiervoor niet
geschikt: te weinig laadruimte en de lift

De winkel in
het nieuw
De cliënten van het winkelatelier verwerken dagelijks heel wat bestellingen
voor de verschillende diensten in Mozaïek. Van frisdrank en voeding tot pampers … alles wordt door hen ter plaatse
gebracht. Om hen zo zelfstandig mogelijk te laten werken hebben ze een duidelijk systeem nodig om de leveringen
klaar te maken.
Enkele jaren geleden ontwikkelden twee
studenten voor ons een computerprogramma, dat ons hielp om zowel het
bestellen als het leveren vlot te laten
gaan. Dit programma deed wat het

niet sterk genoeg om de zware papiercontainers te tillen. Het was behelpen
tot … Special Ad ons pad kruiste.
Special Ad is een firma die nonprofitorganisaties helpt door gratis een
voertuig ter beschikking te stellen door
middel van ‘rijdende reclame’ voor lokale handelaars en bedrijven.
Zij gingen voor ons zoek naar voldoende
handelaars uit de omgeving en ja hoor,
in oktober 2018 reed een volledig beletterde bestelwagen onze parking op.
Een voertuig dat aan al onze vragen voldoet: verhoogde laadruimte zodat we er
in kunnen rechtstaan, een sterke tillift
om de materialen rugbesparend in de
wagen te krijgen, voldoende groot om
alles ineens te vervoeren. Er zitten zelfs
een navigatiesysteem en parkeersensoren in.
Een zaligheid!

moest doen maar geraakte verouderd
en begon fouten te vertonen.
De opbrengst van de Mozaïekquiz van
vorig jaar en het geld dat we van de
Hijftese Kerstvrienden kregen gebruikten we om een firma uit Temse een
nieuwe webwinkel te laten ontwikkelen.
Het vertalen van onze wensen naar een
goed draaiend programma vroeg wel
wat tijd en aanpassingen. We wisten
wat we wilden, maar hoe zet je zoiets
om in computertaal?
Het resultaat mag gezien worden. Sinds
half januari gebruiken we ons nieuwe
programma. Bestellen gaat eenvoudig,
leveringen worden vlot met hulp van
een iPad door de cliënten klaargemaakt,
maar vooral, de stock van de winkel
wordt efficiënter bijgehouden. De cliënten en begeleiders van het winkelatelier
zijn alvast heel blij met de vernieuwing!

Alle sponsors werden op de sponsoravond bedankt met een glaasje, een
goodiebag maar vooral de belofte dat
we vaak zullen rondrijden in Oostakker
en omstreken zodat iedereen de reclameboodschappen goed kan zien. Na een
rondleiding in de ateliers waren ze duidelijk nog meer overtuigd van hun bijdrage in ons positieve project.
Als onze bestelwagen voorbijrijdt zal hij
zeker opvallen. Zwaai gerust eens, wij
zwaaien graag terug!

Kersthappening 2018
Voor de vierde maal op rij organiseerden De Feestarchitect, Slagerij Stefan,
Horta-De Meyer en Sleeplife een Kersthappening ten voordele van Mozaïek.
Zij werden daarbij ondersteund door
een gans netwerk van sponsors.

Eén ding is zeker, het heeft gesmaakt!
Een speciale dank je wel voor de organisatoren, die er volop hun schouders
onder gezet hebben.

Dank aan het Kinderkoor Tumult, de
Muziekschool van Lochristi en de Lootse
Een sfeervol verlichte oude hoeve, vuurvrije radio VROB voor de muzikale omkorven, de fluwelen stemmen van het
kadering.
Kinderkoor Tumult, de zachte liederen
van de drie jonge solisten … maar vooral Dank aan de Mozaïekvrienden en de
de aanwezigheid van de vele bezoekers vrijwillige handen die zorgden dat we
niet omkwamen van honger of dorst.
maakten het een gezellig gebeuren.
Het was een groot succes.
Er werd ook aan de innerlijke mens ge- Tot volgend jaar?
dacht want naast allerlei koude en warme dranken werden er ook broodjes Het Speurdonkhof was die
met Breydelham, gebakken spek met
groentenstoemp, pannenkoeken en avond de warmste plek in
wafels aangeboden.
Zaffelare!

Met dank aan: De Feestarchitect - Slagerij Stefan - Horta-De Meyer - Sleeplife
Nummer9080 - ArcelorMittal Gent - Bouwwerken De Kimpe - Bakkerij Van Acker - Tent & Party-rent
Drinks bij De Clercq - Zwarte Koe - Breydel

ACTIES TEN VOORDELE VAN MOZAÏEK

Een warm najaar!
Ook dit najaar liep het nieuws druppelsgewijs binnen …
Hijfte Kerst, daar kunnen we weer op rekenen! Ellen en
Jeroen gaan opnieuw azalea’s verkopen ten voordele
van Mozaïek … Toch nog eens gaan kijken op de website van de warmste week: ja, nog een actie van de
broodjeszaak waar Lisa van het winkelatelier op woensdag werkt. En de CD&V van Wachtebeke gaat soep verkopen! En op het werk van de mama van Nick gaan ze
hun overuren aan ons afstaan! Nog een actie trui– en Tshirtverkoop, en tenslotte de POM-POEN soepactie van
begeleidster Emmy en haar vriendin Jana.
We kennen het eindbedrag nog niet, maar het is zeker
meer dan 5000 euro. Centen die zullen besteed worden
in de nieuwe woningen van de Proesmanstraat en de
nieuwe woning op campus Wolfput. Want bouwen
vraagt naast de bouwkost ook een behoorlijk budget
om alles in te richten. We spreken dan over meubilair,
aankleding en heel wat klein huisgerief. Het tikt aardig
aan. En ook de buiteninrichting (paden, tuin en tuinhuis, …) moet in orde gebracht worden.
Deze acties zorgen ervoor dat deze kosten weer wat
minder zwaar doorwegen.
Voor al de inzet kunnen we alleen maar een gemeende
dank uitspreken!

Ook dit jaar werden we weer verwend met leuke, originele maar vooral hartverwarmende acties…
De exacte opbrengst kennen we nog niet, maar deze bedraagt alvast meer dan 5000 euro!
DANKJEWEL!

En 2018 was ook een goed wijnjaar: onze wijnactie bracht een dikke 6000 euro op!
Aan al onze kopers: een dikke DANKJEWEL!

De warmste soepactie

waren twee maal te gast bij het Oostakkers Kerstsfeerhuisje en verkochten in
de laatste sprint soep in de inkomhal
van AZ Sint Lucas.
Wonder boven wonder kwam ons verhaal bij Radio 2 terecht en voor we het
goed en wel beseften stond Anja Daems,
een van de Madammen, voor de deur
van de Meerhoutstraat. Anja bracht in
haar radioprogamma ons goede doel,
Mozaïek, met het woord in beeld. Het
leven zoals het hier is. Enkele bewoners
Het is eind september, de Warmste
kwamen in de spotlight te staan, Johnny
Week van Studio Brussel komt eraan.
en Vanessa kregen de hoofdrol.
Jana en ikzelf komen tijdens een gezellige babbel tot de vaststelling dat we al Na twee en een halve maand rondden
lange tijd iets willen doen voor het goe- wij onze actie af.
de doel. Binnen enkele minuten is ons We hebben een fantastische periode
samenwerkingspact gesloten. Na een beleefd waarbij groentjes snijden een
korte brainstorm besluiten we soep te dagelijkse klus werd, waarbij elk weekmaken en te verkopen ten voordele van end om soep maken draaide, waarbij we
ontzettend veel mensen hebben ontMozaïek.
moet, waarbij we vol verwondering hebOnze actie ‘POM-POEN’ was geboren.
ben geluisterd en gekeken. Een periode
Begin oktober gingen we rustig van start
die we zeker en vast onderschat haden boden we onze vrienden, buren, faden, maar die we ook koesteren tot en
milieleden, … onze verse soep aan. We
met. Een periode vol productiviteit en
ontdekten al snel dat de soepverkoop
vol succes en dit allemaal voor de bewoeen waar succes was. Vanaf halfweg
ners van Mozaïek.
oktober draaiden we echt op volle toeren en maakten we ruim 30 liter soep We zijn best trots dat we zoveel liters
soep verkocht hebben en hiermee
per week.
En we durfden ook een stapje verder te €1832,82 ontvingen! Dit bedrag gaat
gaan. We spraken het personeel van rechtstreeks naar Mozaïek.
New Valmar te Evergem aan die meteen
Rest ons nu enkel nog te danken.
in grote getale bestellingen bij ons deBedankt aan iedereen voor het kopen
den. Ook op Mozaïek verkochten we
van een soepke, bedankt voor de vele
onze soep op beide campussen.
mooie en lieve woorden! Bedankt aan
Tussendoor deden we veel warme op- mensen die in ons geloofden en ons
roepen om zo goedkoop mogelijk aan kansen boden om onze soep te verkogroentjes te komen. We kregen een pen. Bedankt aan onze partners die achhoop uien, wortelen en aardappelen ter ons stonden. Bedankt voor alle
van moestuinierders Frans en Maria uit groentjes.
Merchtem en hobbytuinder Patrick Van- Bedankt iedereen, zonder jullie was het
dermoere bezorgde ons een prijspom- nooit zo mooi, zo warm en zo succesvol
poen van ruim 62 kg. Daarnaast kregen geweest.
we nog veel hulp van gulle gevers van
overal. De pompoenen kwamen rustig Wie weet, tot volgend jaar.
maar vlotjes binnen.
Warme knuffel
Volop op dreef kozen we ervoor om
enkele evenementen mee te pikken, om Jana Roman &
zoveel mogelijk mensen te bereiken. We Emmy Vandenberghe

