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Beste lezer, 
  
Voor u ligt opnieuw een fleurige Flits vol verhalen over het dagelijkse leven in Mozaïek.  

Voorlopig leven we nog even met te veel mensen op een te kleine oppervlakte maar daar 
komt binnenkort verandering in. De bouwwerken vorderen goed en we bereiden ons voor 
op de verhuis van de daggroepen en de uitbreiding van de woonmogelijkheden.   
De restauratie van het directieblok is grotendeels afgewerkt en we namen onze intrek in de 
ruime, lichtrijke burelen. Ook het onthaal verhuisde naar het directieblok. Op p. 17 krijgt u 
een beeld van de bouwvorderingen. 
 
Verbouwen, verhuizen, opnieuw inrichten… stilaan de specialiteit van onze technische 
dienst. Zij blijven echter in de eerste plaats verantwoordelijk voor het technisch onderhoud 
in en rond de gebouwen van Mozaïek. Een hele  klus. Op p. 12 stelt Edwin Vande Kerckho-
ve, coördinator, fier de technische dienst aan u voor. 
  
Dit jaar was de lente vroeg want we kregen in februari reeds enkele zonnige dagen. De zon 
riep de bewoners van woning 5 en groep 5 naar buiten. Op p. 10 en 11 delen ze enkele 
mooie momenten. Ook andere bewoners profiteerden van het goede weer tijdens hun reis 
of op een uitstap. Geniet u mee van hun foto’s? 
  
Bij lente hoort uiteraard ook de lenteschoonmaak! De gasten van het zwerfvuilgroepje 
wachten echter niet op de lente maar trekken in de buurt van campus Leeuwerik wekelijks 
door de straten op zoek naar zwerfvuil. Bart, een buurman, was benieuwd en ging mee op 
pad. Zijn verhaal kan je lezen op p. 6.  
  
Dat leven niet altijd zonnig is voelden we bij het afscheid van Rita Vlegels, een kleurrijke 
vrouw vol energie. Vooraan in dit nummer staan we stil bij wat ze voor haar woonbegelei-
ders betekende. 
  
Verder kan u in dit nummer het verslag lezen van de ontmoetingsavond Begeleid Werken 
en de vrijwilligersreceptie. De Gebruikersraad zorgde voor een opwarmertje voor de verkie-
zingen die in het najaar zullen doorgaan.  
Tot slot stellen we u, niet zonder fierheid, de resultaten voor van de laatste tevredenheids-
meting waar ongeveer 95 gezinnen aan deelnamen.  
 
We wensen u veel lees-en kijkplezier. 
  
  
Jan Scheiris 
Algemeen directeur 
  
 

Woord vooraf 



We namen afscheid  

van Rita Vlegels 

Op 3 april namen we afscheid van Rita Vlegels, bewoonster 
van woning 5.  Rita, kleurrijke vrouw met een ijzeren wil.  
Toch was ze de laatste jaren niet meer de Rita wie ze altijd 
geweest was. Ze werd geregeld ziek, ging snel achteruit. 
Maar telkens weer besliste ze om er voor te vechten.  
 
Bij haar afscheid schreven de begeleiders deze reflectie: 

Rita, feestvieren was jouw ding.  

Of zoals je broer het zei, je maakte van elke dag een feest. Je 
was op vele feesten aanwezig, ook al was je niet altijd uitge-
nodigd. En op elk feest wou je speechen! 

Jouw verjaardag bereidde je zorgvuldig voor: hoe het zou 
verlopen, wie er werd uitgenodigd, wat we gingen eten… Een 
pintje of een porto mocht zeker niet ontbreken. 

Vrienden en familie speelden steeds een grote rol in je leven.  

Je hield van gezelligheid: een kopje koffie drinken met Thier-
ry, popjes wassen met Carine, samenwerken in het dagcen-
trum met je lief Fredje. Je was zo graag bij de mensen. Je 
wandelde niemand voorbij zonder een nieuwe afspraak voor 
een bezoekje te maken.  

De laatste jaren waren de bezoekjes van broer en zus steeds 
een hoogtepunt, een moment waar je naar uitkeek. Je ge-
noot ervan om met hen samen te zijn, om een cola te drin-
ken, samen een pudding te eten. 

Rita, je werd zo graag verwend!  

Verpleegster Karen was ‘uwe moat’. Elke verzorging werd 
een verwenmomentje, vaak met een dansje of liedje voor-
af. Het eindigde steevast met een beetje eau de cologne. Je 
wou er altijd piekfijn uitzien. Zelf je haar kammen op je 
eigen manier, mooie kransen kiezen, grote oorbellen in.  Je 
straalde toen je verwend werd! 

Jij was iemand met een eigen wil. 

Je maakte het ons niet altijd gemakkelijk, maar dat maakte 
je tot wie je was, tot de persoon die we zo graag zagen. Je 
leefde in het hier en nu en wou dan ook alles uit je dag 
halen. We probeerden je vaak te temperen, maar dit liet je 
niet gauw toe. 
Jouw weekplanning opmaken op maandagmorgen liep vol-
gens een vast ritueel. Het liefst zat die week propvol met 
activiteiten, bezoekjes, knutselen, en zo veel meer. Jij wist 
altijd heel goed hoe je week er moest uitzien en iedereen 
zou zich hier naar organiseren.  

Rita, je was een bezige bij! 

Toen je nog de zelfstandige Rita was kon je op je kamertje 
eindeloos knippen en plakken.  In je zetel zitten met je 
walkman in de hand maakte je zo gelukkig. 

De laatste jaren was kleuren je bezigheid geworden. Druk, 
zo druk kon je het hebben met je huiswerk. Iedereen zal 
zich jouw uitspraak “ik heb nie veel tijd zenne, ‘k heb veel 
werk, ‘k moet voortdoen” nog lang herinneren. 

Rita, jij vrouw vol kleur,  

we zullen je missen! 



Sinds 11 maart werkt Hilde Wauters, de 
nieuwe collega van Tom Van Wezemael  
en Hielke Vannieuwenborgh, als coördi-
nator in de woonondersteuning. Nu de 
bouw van de nieuwe woning en de hui-
zen in de Proesmanstraat bijna afgelo-
pen zijn breidt de woongelegenheid in 
Mozaïek uit. Nieuwe woningen, meer 
bewoners en medewerkers… dus ook 
meer werk voor de coördinatoren!  

Christa Van Alboom ging bij Hilde langs 
voor een gesprekje. Ze maakte voor 
Flits het volgende verslag. 
 
Dag Hilde. Hoe is het met u? 
Dag Christa. Met mij gaat het zeer 
goed. 

  
Wat doet u van werk in Mozaïek? 
Ik ben coördinator van het wonen en 
deel het bureau met Tom en Hielke.  

Ik werk voor de woningen, moet heel 
veel vergaderen en heb ook veel com-

puterwerk. 

Voor ik naar Mozaïek kwam werkte ik 
21 jaar in Tragel, een voorziening voor 
mensen met een verstandelijke beper-
king in Nederland. 

  
Waar woont u? 
Ik woon samen met mijn gezin in Ham-
me, ongeveer 40 km van Oostakker. 

  

Naar welke school bent u geweest en 
waar? 
Ik volgde mijn opleiding orthopedago-
gie in de IPSOC in Kortrijk. 

  

Welke muziek hoort u graag? 
Ik hoor héél veel muziek graag. Soms 
luister ik naar rustige muziek, soms vro-
lijke muziek, maar geen geroep en 
boem boem. 

  
Naar welke tv programma’s kijkt u 
graag? 
Naar De mol en Thuis. 

  
Ziet u graag kinderen? 
Ja, heel graag. Ik heb zelf 2 jongens, 
Wannes van 9 en Matthias van 11 jaar. 

Wat eet en drinkt u graag? 
Ik drink graag koffie en ook wel een 
glaasje witte wijn, maar de dessertjes 

vind ik altijd het lekkerst! 

 Ga je graag uit? 

Ik ga graag op restaurant met mijn man 
Tom en de kindjes. 

  
Had u veel vriendinnen op school? 
Ja, maar dat is al lang geleden. 

  
Heeft u ook broers of zussen? 
Ja, ik heb 1 zus Ann en 1 broer Erik, ik 
ben de oudste. 

  
Heeft u nog andere familie? 
Ik heb mijn mama en papa nog, mijn 
zus met haar man en haar kindjes, mijn 
broer met zijn vrouw en zijn kindjes, 
ook nog tantes en nonkels, neven en 
nichten. 

Hilde,  
coördinator 
woon-
ondersteuning 

15 tot 28 juli 2019: 
26 augustus 2019: 
16 tot 20 september 2019: 
20 september 2019:   
19 en 20 oktober ‘19:  
25 december 2019 - 1 januari 2020: 

Zomersluiting dagondersteuning  
Oogststoet 
Reizen dagondersteuning 
Mosselsouper door de Gebruikersraad 
Eetfestijn Mozaïekvrienden 
Kerstsluiting dagondersteuning  

Kalender 

Feesten ... 
Viel het je al op dat de datum van de 
Opendeurdag niet in de kalender staat? 
Neen, we zijn die dag niet vergeten!  
We kozen er voor onze deuren open te 
zetten ter gelegenheid van de inhuldi-
ging van de nieuwe woningen en dit op 
de Dag van de Zorg op 15 maart 2020.  
Noteer deze dag alvast in je agenda! 

In het najaar 2019 houden we wel een 
Geschenkenbeurs en hebben we het 
Eetfestijn. Meer info in  de volgende 
Flits. 

Het nieuwe erfrecht voor zorggezinnen  - 23/10/2019 om 19:30 

Welke erfoplossingen reikt de nieuwe wetgeving jou aan? Hoe kan je als ouder je 
erfenis regelen voor je kinderen met en zonder handicap? 
Recent werd het Belgische erfrecht aangepast. Wat betekent het voor jouw ge-
zin? Hoe zorg je ervoor dat je zorgenkind comfortabel leeft als jij er niet meer 
bent? Op deze infoavond bespreekt een deskundige de nieuwe erfwet en de mo-
gelijkheden die ze je biedt. Er is ruimte voor je vragen en bezorgdheden over er-
fenis, testament en stichtingen. 

Deze avond gaat door in: De Boomgaard - CM-zaal Plaza 
    Papiermolenstraat 2 te 9200 Dendermonde  

Infoavond  



Bart, een buurman van onze campus in 
de Leeuwerikstraat, was geïnteresseerd 
in de werking van het zwerfvuilgroepje 
dat wekelijks de straten in de buurt 
gaat schoonmaken.  
Hij ging begin maart een namiddag mee 
op stap en leerde van onze cliënten de 
knepen van het vak.  
We laten je genieten van zijn relaas. 

In de buurt van de Leeuwerikstraat vor-
men ze een vertrouwd beeld op dins-
dagochtend: de gele hesjes van het 
‘Zwerfvuilgroepje’ van VZW Mozaïek. 
Nieuwsgierigheid prikkelde me om met 
hen mee op stap te gaan. Het werd een 
boeiende voormiddag en het gaf me 
veel voldoening. 

Al bij het aantreden word ik enthousiast 
onthaald. Namen worden uitgewisseld 
en handjes geschud. "Of ik een nieuwe 
ben?" vragen ze. “En waar ik dan wel 
mag wonen?”  

We trekken onze handschoenen aan en 
nemen de grijpertjes ter hand. Terwijl 
we ons organiseren en even oefenen 
stopt Katelijn, begeleidster van het 
groepje, nog gauw de was-etiketjes van 
de gele hesjes netjes in de kraag.  

De groep bestaat doorgaans uit een 
tiental mensen maar vandaag zijn ze 
met enkele minder. Een andere delega-

tie is vertrokken naar een begrafenis-
plechtigheid van een bewoonster  van 
Mozaïek uit campus Wolfput. 

Wout trekt de mini-stoet gezwind op 
gang. Hij neemt de kruiwagen ter hand 
en zet de route uit: we starten richting 
Tuinwijklaan.  
Een buurman uit de Voskenslaan loopt 
nieuwsgierig langs.  
De Leeuwerikstraat ligt er, behalve en-
kele restanten van een opengescheurde 
PMD-zak, vrij netjes bij. Goed, want dat 
geeft me ruimte om even te oefenen. 
De knijpertjes voelen licht in de hand, 
maar het grijpt wel vlot.  

Mozaïek tekende het ‘netheidscharter 
van Ivago’ en ging een engagement aan 
om onze buurt proper te helpen hou-
den. Zo'n charter bestaat uit begelei-
ding, ondersteuning met materiaal 
(grijpers, hesjes, handschoenen, veeg-
borstel ...) en een verzekering. Ivago 
levert ook een container waarin al het 
vuil kan gedeponeerd worden. Het char-
ter is volledig vrijblijvend, de vrijwilliger 

hoeft dus geen 'opruimquota' te halen. 

Ik krijg nog een snelcursus sorteren.  
Wout kijkt waakzaam toe of alles in de 
juiste zak belandt: restafval in de witte 
zak, PMD in de blauwe zak. Het overige 
afval wordt los in de kruiwagen gegooid. 

Onder het stralende zonnetje ontplooit 
een gezellig gesprek. Over de activitei-
ten in het dagcentrum en de alledaagse 
klusjes. Over de wijk en hoe aangenaam 
het is om hier te vertoeven.  
"Of ik mee ga betogen in de klimaat-
mars", wil Mark weten. Het klimaat is 
een actueel thema, ook bij de mensen 
van vzw Mozaïek. 

Net als een fotograaf probeer ik mijn 
blik te focussen en in te zoomen op de 
details, in dit geval de straatstenen en 
de bloemenperkjes. Tussen de witte 
sneeuwklokjes en de ontluikende kro-
kusjes spotten we enkele snoepverpak-
kingen en papiertjes. De maand februari 
toont nog maar net haar staartje, maar 
de zon schijnt alsof de zomer al om het 
hoekje loert. De sfeer zit er goed in bij 
het zwerfvuilgroepje.  

Hannah en Yashar zijn stille genieters, 
maar verrichten hun taak gedreven en 
minutieus.  

Aan de deur van een artsenkabinet valt 
de hoeveelheid sigarettenpeukjes op. 
Een laatste trekje van de sigaret alvo-
rens de dokter te consulteren?  
Of eerder de nicotine weer op peil bren-
gen na het lange verblijf in de wachtzaal 
van de arts?  
Mark begrijpt het allemaal niet zo goed: 
"Waarom gooien rokers hun peuken 
zomaar op straat?" 

Op stap met het 

zwerfvuilgroepje 



We filosoferen over afval, meer nog 
wanneer we in de Tuinwijklaan op gere-
gelde afstand artificiële roze en witte 
pluimpjes oprapen. Het zet aan tot grap-
jes: "Je hebt al heel wat van je pluimen 
verloren, Katelijn!". Kort nadien vinden 
we ook vijf lange vijzen op een parkeer-
plek. Jawel, iemand heeft ze alle vijf 
verloren. En hebben wij nu een nietsver-
moedende chauffeur de ellende van een 
lekke band bespaard? We vinden een 
broeksknoop, iemand zit met een onge-
makkelijk probleem. En dan komt de 
leukste anekdote: ooit hebben ze echt 
een broek gevonden! 

De koffiepauze is gemoedelijk, speels, 
gezellig. Er komen meer vragen over wie 
ik eigenlijk ben. Waar ik werk, of ik in 
ploegen werk, of ik huisdieren heb en 
wie mijn kindjes zijn - alles willen ze we-
ten. Er wordt geplaagd en vrolijk gela-
chen en er worden zelfs enkele sponta-
ne danspasjes gezet. 

Het tweede deel van onze tocht leidt 
langs de Leeuwerikstraat waar we een 
babbeltje slaan met een buurvrouw. 
Afval lijkt zich ook te concentreren in en  

rond de rioolputjes - alsof het op die 
manier ongemerkt zal verdwijnen. 
Nochtans weten we dat de rioolroosters 
in onze straten een belangrijke schakel 
zijn in de afvoer van regenwater.  

We trekken op naar de Maaltebrugge-
straat. Basisschool de Sterre-spits is een 
obligate halte omdat de leerlingen er 
het zwerfvuilgroepje steevast enthou-
siast toezwaaien.  
Het geluk zit hem in kleine dingen: een 
lieve glimlach en een bemoedigend knik-
je, soms een vriendelijke buur die uit 
sympathie trakteert op koekjes. 
Ook de studentenwoningen vormen een 
vaste halte, omwille van het aantal 
peukjes voor de deur. Wij maken de 
stoep netjes, wie gooit straks weer, zon-
der nadenken, het eerste peukje neer? 
Ook aan de parkeerplaatsen voor auto-
delen en aan de fietsenrekken liggen 
behoorlijk wat restanten van rookstok-
jes en kauwgom.  

Ik merk intussen dat mijn behendigheid 
met de knijper vordert; het grijpen gaat 
steeds vlotter. "Kijk, drie peuken in één 
grijpbeweging!". Niettegenstaande het 
lichte materiaal, blijken die dingen wel 
heel handige hulpmiddelen. Bijna had-
den we ook het identificatieplaatje in 
een bloemenperkje opgeruimd. 
Het speelpleintje aan de Flamingostraat 
geeft doorgaans het meeste werk. Glas 
ligt er vaak verspreid in het zand onder 
de speeltuigen, net als weer de onver-
mijdelijke sigarettenpeuken. Vandaag 
lijkt het mee te vallen; met uitzondering 
van een scherp stuk metaal en enkele 
rondslingerende lege blikjes en plastic 
flesjes, staat het grotere afval bijeen in 
een zak onder de vuilbak.  

Op de terugweg kruist een groep leer-
lingen ons pad. Er wordt wat gegniffeld, 
maar de algemene indruk is warm en 
joviaal. Hopelijk blijft het mooie voor-
beeld van het zwerfvuilgroepje hangen. 

De doorgaans stillere Vincent geeft de 
kruiwagen een liftje wanneer Wout het 
logge ding van het trottoir probeert te 
rollen. De jongens kijken uit naar de 
frietjes die vandaag op het menu staan. 
Het zet Wout aan het dromen over een 
straatbarbecue, samen met de buren. 

De mensen van vzw Mozaïek zorgen 
goed voor elkaar. Elke dinsdag gaan ze 
op stap in de buurt, om zwerfvuil te ra-
pen, ook bij vrieskou. Alleen als de he-
melsluizen open staan, durven ze even 
passen. Elke kruiwagen wordt gewogen 
en per 100 kilogram gesprokkeld afval, 
trakteert vzw Mozaiek hun gasten op 
een stukje taart bij Ikea. 

Heb je ook zin om eens mee op te trek-
ken met het zwerfvuilgroepje? Neem 
dan contact op met Karen of kom ge-
woon eens langs in de Leeuwerikstraat 
28.  
 
Bart, buur uit de Leeuwerikstraat 

Hoe lang blijft  zwerfafval in de natuur aanwezig?? 



Rasechte fotomodellen... 

Jaarlijks organiseert IVAGO in samenwerking met 
andere stadsdiensten in Gent een opruimactie 
voor zwerfvuil. Verenigingen, jeugdorganisaties, 
buurt- en wijkcomités en zeker ook burgers wor-
den opgeroepen om die dag hun straat, buurt of 
wijk van zwerfvuil te verlossen. 

Dit jaar was deze actie voor het zwerfvuilgroepje 
heel bijzonder: ze stonden op de affiche die overal 
in Gent uithing! Het verslag van de fotoshoot: 

We kregen van Michiel van Ivago een uitnodiging 
om deel te nemen aan de fotoshoot voor de affi-
che.  Karen verstuurde snel een brief naar de ou-
ders om de toestemming te vragen en ja hoor, wij 
zagen het wel zitten!  

Op woensdag 23 januari stonden we, samen met 
andere zwerfvuilruimers uit Gent, paraat in het 
Keizerpark. Het had die dag volop gesneeuwd dus 
alles lag wit. Het was best wel koud maar we 
duffelden ons goed in. 

Na een uurtje werken als echte fotomodellen die 
verschillende poses aannemen waren er voldoen-
de foto’s. Om de kou te verdrijven mochten we 
ons bij ‘Kaffie is kaffie’, een sociaal koffiehuis in 
Gentbrugge, gaan opwarmen met… je raadt het 
al, een lekkere koffie ! 

We zijn best wel fier op deze mooie affiche! 

31 maart was de schoonste dag van het jaar in 
Gent! Die dag ging voor de achtste keer  

de Gentsche gruute kuis door! 

Een nieuwe coördinator 

op campus Leeuwerik? 

Wanneer Karen deze zomer met verlof gaat hoeft ze zich alvast geen 
zorgen te maken over de opvolging van de werking van campus Leeu-
werik tijdens haar afwezigheid. 

Willy, gast van het papieratelier, gaf reeds aan dat hij haar wil vervan-
gen en oefent alvast om deze taak op zich te nemen. Hij lijkt al goed 
op weg. Of zal hij toch nog een tandje moeten bijsteken? 



Ontmoetingsavond 
Begeleid Werken 

Donderdag 21 februari was het zover. 
Onze langverwachte ontmoetingsavond 
van Begeleid Werken! 
Ons doel? De betrokken werkgevers, 
maar ook ouders en cliënten bedanken 
voor hun ongelooflijk engagement en 
inzet, elke dag opnieuw.  
Het samenbrengen van al deze inspire-
rende  mensen tijdens een gezellig sa-
menzijn was dan ook een schot in de 
roos. 

De Artevelde hogeschool stelde ons een 
prachtige zaal in hartje Gent ter beschik-
king. Onze keuken en Zorgboerderij In-
gels zorgden voor overheerlijke des-
serts. Een aantal vrijwilligers en collega’s 
staken hun handen uit de mouwen om 
de avond tot een goed einde te bren-
gen.  

Onze directeur Jan Scheiris gaf het start-
schot met een overzichtelijke uiteen-
zetting over Begeleid Werken. Daarna 
kwamen een aantal mensen aan het 
woord die elk hun ervaring met begeleid 
werken op een persoonlijke manier  
verwoordden.   

Peter, de begeleider van Tom Corijn die 
in WZC  Zonnehove werkt, vertelde over 
de jarenlange en zeer vlotte samenwer-
king met Tom. Tom is een deel van het 
team en is door iedereen in WZC gekend 
en geliefd.  

Ook Jennifer Berth vertelde over haar 
eigen leuke ervaringen in WZC Vin-

centhof, waar ze al helemaal haar draai 
gevonden heeft.  

Tenslotte vertelde de papa van Jonathan 
Moermans hoe leuk het is om te zien 
hoe zijn zoon elke week opnieuw weer  
uitkijkt naar zijn gevarieerde werkweek. 

In  Mozaïek leggen we de nadruk op de 
ontplooiing van ieders mogelijkheden en 
krachten, rekening houdend met beper-
kingen en grenzen.   
Ook als jobcoach willen we talenten 
ondersteunen en verder laten ontwikke-
len, de mogelijkheden in ieder persoon 
zien zonder onze ogen te sluiten voor 
wat minder goed gaat. 
Engagement,  dialoog, empowerment, 
zingeving. enthousiasme,… dat  is waar 
Begeleid Werken om draait.  
 

Begeleid Werken werkt! 

Tot slot ook een speciale dank aan Karen 
die de avond aan elkaar heeft gepraat 
en aan Jessy die een prachtig  filmpje 
maakte. Beelden en foto’s zeggen soms 
zoveel meer dan woorden. 



Het is lente! 

De zon riep ons naar buiten, 
de vogeltjes begonnen te fluiten. 
Zachtjes en rustig  
kruipen we dicht bij elkaar, 
en nu knuffelen maar! 
We genoten van de eerste zonneschijn, 
en dat samen met Marie, ons konijn! 
Met iedereen samen  
onder onze snoezelboom, 
het was echt een zalige droom. 



In groep 5 hoorden ze vogels fluiten 
en de gasten repten zich naar buiten. 
 
Op wandel in de natuur 
of de pony borstelen, wel een vol uur. 
 
Hooi ophalen of plantenbakken vullen 
en daarna van iets lekkers smullen. 
 
Samen zorgen voor de dieren, 
dit alles om de lente te vieren! 



In 2016 begon ik, Edwin, te werken in 
Mozaïek als preventieadviseur en coör-
dinator van de technische dienst en de 
keuken. Het was meteen een hele bo-
terham die ik tussen de kiezen kreeg.  
Er moest heel wat gebeuren om alles 
geordend te krijgen. Vandaag staan we 
al een heel stuk verder en ik stel dan 
ook met plezier de werking van de 
technische dienst voor. 
 
2016 was voor de technische dienst 
meteen een bewogen jaar. Het gebouw 
in de Leeuwerikstraat was aangekocht 
en verschillende firma’s waren aan de 
slag om van een bedrijfsgebouw een 
aangepast gebouw voor de dagonder-
steuning te maken. Gelukkig was Karen, 
de coördinator van campus Leeuwerik, 
er om de werken van nabij op te volgen. 
Toch bleven er nog heel wat taken over 
voor de technische dienst. 
Na ongeveer 9 maanden dag in dag uit 
hard zwoegen, zorgden Leen en Guy 
ervoor dat ook deze campus kon gebo-
ren worden. Ondertussen hielden Peter 
en ik de technische werken op campus 
Wolfput draaiende. 

Na dit drukke jaar konden we pas echt 
van start gaan als een volwaardig team 
dat op beide campussen de technische 
gebreken of herstellingen voor zijn reke-
ning neemt.  

Al snel merkte ik dat de planning van de 
werkzaamheden niet zo vlot verliep. We 
werden voortdurend aangesproken om 
allerlei herstellingen te doen, snel een 
lamp te vervangen, vlug een kadertje 
omhoog te hangen… Er kwamen zoveel 
vragen op ons af dat we af en toe al 
eens iets vergaten. Ook was het moeilijk 
om grotere werken in te plannen omdat 
we door de bomen het bos niet meer 
zagen en het overzicht misten. 
Geen goede manier van werken dus.  
 

Na wat opzoekingswerk naar goede 
planningssystemen werd het ‘digitaal 
aanvraagformulier voor interventies van 
de technische dienst’ in het leven geroe-
pen. Elke aanvraag voor een herstelling, 
een aanpassing, een klein of groter werk 
wordt nu gedaan via een vast formulier 
waardoor alles netjes in een digitale 
planning terechtkomt.  
Nu kunnen we de vragen sorteren op 
hoogdringendheid en op soort werk. 
Sindsdien wordt er ook niets meer verg-
eten want eenmaal aangevraagd blijft 
het in de planning staan tot het uitge-
voerd is.  
 
In 2018 werden maar liefst 2342 taken 
uitgevoerd! Sommige werken konden in 
een mum geklaard worden, voor andere 
grotere werken zoals het aanpassen van 
een keuken of badkamer hadden we 
dan weer enkele weken tot een maand 
nodig. 

Voor elke aanvrager is elk werk, hoe 
klein of groot ook, wel dringend. We 
doen ons best om iedereen zo vlug mo-
gelijk te helpen en we proberen sommi-
ge werken wat te bundelen. Zo gaan we 
niet voor één schroefje naar campus 
Leeuwerik rijden en werken we soms 
per woning of daggroep de zaken af. 
Om het werk beter te verdelen, heeft 
elke medewerker van de technische 
dienst zijn eigen verantwoordelijkheids-

gebied en specialiteit. Toch worden bij 
afwezigheid van iemand elkaars taken 
geregeld overgenomen. 
 

Guy neemt de zorg voor het sanitair 
onder zijn hoede. Hij vervangt en onder-
houdt alles van kranen, toiletten, ver-
warming…  
Hij werkt ook het langst in de technische 
dienst en daar waar er in de oudere ge-
deelten geen of onvoldoende documen-
tatie voorhanden is, is hij degene die 
weet wat waar zit van techniek. 

Peter is verantwoordelijk voor de tuin 
en het klein onderhoud van de bussen. 
Gras maaien, hagen en boompjes snoei-
en, onkruid wieden, … maar ook gere-
geld zwaar graafwerk behoren tot zijn 
taken. Als voormalig medewerker van 
de keuken, springt hij ook daar af en toe 
nog eens bij. 

2342 keer tot uw 

(technische) 

dienst... 



Andy zorgt dan weer voor de ‘spanning’ 
in Mozaïek, zijnde alles wat met elektri-
citeit te maken heeft. Vervangen van 
defecte schakelaars, tv’s, pc-schermen, 
telefoons, computers… en zorgt voor de 
bekabeling van ons computernetwerk. 
Hij combineert een halftijdse job bij ons 
met de technische ondersteuning van  
onze buren, het Centrum voor Ambulan-
te Revalidatie.  

Leen tovert als geen ander elk plankje 
hout om tot pareltjes van schrijnwerk. 

Met engelengeduld gaat ze aan de slag 
met borstel en verf om zo elk schilder-
werk tot in het kleinste detail af te wer-
ken.  
Vrouw zijnde tikt ze ook geregeld haar 
mannelijke collega’s op de vingers zodat 
alles  netjes en proper blijft in de werk-
ruimtes. 

Adelin is dan weer de mascotte van de 
technische dienst.  
Hij draagt zorg voor en herstelt al het 
rollend materiaal in Mozaïek. Rolstoe-
len, fietsen, de side-by-side,… hebben 
voor hem geen geheimen. Hij is ook 
steeds een welgekomen hulp bij grotere 
werkzaamheden.  

Een grote pluim voor onze medewerkers 
van de technische dienst. Geen werk is 
hen te veel. Gaande van schilderen, tot 
gras afrijden, een kraan of lamp vervan-
gen, tot ganse kamers verhuizen en her-
inrichten, maar ook wc’s en lavabo’s 
ontstoppen, kabels in de smalle kruip-
kelder trekken,… je kan het zo gek soms 
niet bedenken. 

Dagelijks doen ze ook zowel ’s morgens 
als ’s avonds een busrit voor de dagon-
dersteuning.  
 
Als preventieadviseur kan ik voluit reke-
nen op het team bij het uitvoeren van  
het routineonderhoud en nazicht van de 
veiligheidsvoorzieningen in Mozaïek. 

Momenteel kampeert de technische 
dienst in de sportzaal. Tijdens de sluiting 
verhuizen we eindelijk terug naar een 
vaste stek in het dagcentrum.  

Dit zal echter niet de enige verhuis zijn 
dit jaar. Na de verbouwingswerken in de 
burelen werden reeds verschillende 
lokalen opnieuw ingericht en het ont-
haal werd overgebracht naar het direc-
tieblok. Burelen, stoelen, computers, 
dossier– en andere kasten,… werden 
van de ene kant van Mozaïek naar de 
andere gebracht door de technische 
dienst. En het mag gezegd, het liep van 
een leien dakje! 

Binnen enkele maanden zal de bouw 

van de nieuwe woning en de ruimtes 
voor de twee daggroepen afgewerkt 
zijn. Daarnaast komen ook de woningen  
in de Proesmanstraat stilaan in de af-
werkingsfase. Verschillende bewoners 
zullen bijgevolg veranderen van kamer. 
Anderen zullen als nieuwkomers hun 
intrek nemen. Bedden uiteen halen en 
terug opbouwen, kasten monteren, rek-
jes en kaders aan de muren… een hele 
klus! 
De praktische ondersteuning van dit 
hele gebeuren zal door de technische 
dienst opgenomen worden.  
De spieren worden goed getraind en de 
verhuiskarren krijgen wat olie zodat we 
ook deze verhuizen aankunnen.  
 
Werken in de technische dienst, een 
boeiende en gevarieerde job.  
Eén ding staat vast, de technische dienst 
blijft tot uw dienst!  



Wonen ging op reis 
en nam mee: 
13 bewoners, de zon, mooie 
natuur, leuke muziek,... 
 
Samen genieten in Home Fabiola  
te Maasmechelen! 



Wim, Karien, Thierry, Willy, Brigitte, 
Danny en Christa  genoten van een fan-
tastische daguitstap: een bezoek aan 
het dierenpark, een circusvoorstelling, 
een rit op een kameel, een treinrit door-
heen het park en tal van andere fijne 
activiteiten!  

Er was ook gedacht aan het versterken 
van de innerlijke mens. We mochten 
aanschuiven voor een portie frietjes 
met balletjes in tomatensaus, taart en 
koffie en een drankje tussendoor. 

We laten de foto’s voor zich spreken. 

Een dag naar 

dierenpark 

Harry Malter 

De Lions Club, Leo’s en Den Dries VZW nodigden ons uit om op 11 mei samen 
een dag in het dierenpark Harry Malter in Heusden door te brengen. De Lions en 
de Leo’s zorgden dat deze dag gratis was, Den Dries zorgde voor de praktische 
organisatie. 

Een hartelijke dankjewel voor de organisatoren. Een bijzonder dankwoord voor 
Bruno die instond voor het vervoer en de leuke ondersteuning ter plaatse. Hij 
zorgde er voor dat we nergens moesten wachten maar volop genoten! 



Op donderdag 28 februari 2019 ging 
onze jaarlijkse receptie voor de vrijwil-
ligers door.   
Een  avond om onze vrijwilligers eens 
extra te verwennen met een hapje en 
een drankje, met een gezellige babbel, 
een gezellige bijeenkomst.  
 
Dit doen we niet zomaar! We willen 
vooral onze vrijwilliger een hartelijke 
dankjewel zeggen voor hun grote inzet 
en de vele uren die ze voor onze cliën-
ten in de weer zijn.  
Niet toevallig lag deze avond in de week 
van de vrijwilliger.     

Dit jaar was het thema van de week van 
de vrijwilliger: 

‘Grote held in  kleine dingen’. 
En ja, helden zijn het wel, elk op zijn of 
haar manier. Mozaïek zou een stuk ar-
mer zijn zonder al hun talenten en inzet. 
Zij maken samen met al onze cliënten 
en medewerkers Mozaïek een stuk rij-
ker, warmer, gezelliger…   
 
Het  was een zeer fijne avond met een 
grote opkomst van vrijwilligers, leden 
van de gebruikersraad en vriendenkring.  
 
Er waren ook heel wat mensen aanwe-
zig die het voorbije jaar een actie of een 
evenement organiseerden ten voordele 
van Mozaïek. Voor ons een kans om hen 
te danken, wat beter te leren kennen en 
onze werking voor te stellen.  
Ook voor hen een dikke merci!   

Onze vrijwilligers 
in de kijker! 

Wist je dat… 
 
- We kunnen rekenen op de vrijwillige handen van 43 

vaste vrijwilligers 
- Er gemiddeld 6 ritten per week door een vrijwilliger 

gereden worden om de gasten van de dagondersteu-
ning op te halen of thuis te brengen 

- Er 29 555 km op een jaar gereden werden om cliënten 

naar hun werk of hun ouders of familie te brengen 
- Vrijwilligers worden ingezet voor naai– en tuinwerk, 

praktisch werk, vervoer, keukenwerk, ondersteuning in 
de groepen en variabel aanbod en als bezoekgezin. 



Bouwen en verbouwen... 
het einde is in zicht! 

Het einde van de bouwwerken is in 
zicht! Bouwen, verbouwen is meestal 
een periode met heel wat hinder.  
Toch hebben we veel geluk gehad. De 
bouwwerken bleven op schema en de 
hinder bleef beperkt. 
We tellen af! 
 

De nieuwe woning en de leefruimtes 
voor de daggroepen krijgen meer en 
meer vorm.  

De tegelvloeren zijn gelegd, de muren 
gepleisterd, de keukens reeds gedeelte-
lijk geïnstalleerd. Momenteel worden 
de elektriciteit en het sanitair verder 
afgewerkt en de vloerbekleding in de 
groepslokalen gelegd.  

Ook rond de nieuwbouw verandert alles 
snel. De grond wordt geëffend en de 
aanleg van de paden is in voorbereiding.  
Dag na dag zien we veranderingen. We 
kunnen beginnen dromen van een ver-
huis in de zomer!  
 
De renovatie van de burelen van het 
directieblok is grotendeels gerealiseerd. 
We mochten onze containers inwisselen 
voor onze vernieuwde burelen. De con-
tainers kregen wellicht reeds een nieu-
we plek op één of andere  bouwwerf. 
We hebben terug een eigen werkplek, 
meer ruimte, mooie heldere burelen… 
een hele verademing.  
Er is nog wel wat afwerking nodig maar 
de basis is gelegd. 

Het onthaal verhuisde naar het directie-
blok en dat is wel even wennen. Gasten 
en bewoners maar ook medewerkers 
en bezoekers zoeken nog wie nu waar 
zit. We zijn volop bezig met het uitwer-
ken van een goede bewegwijzering zo-
dat iedereen vlot zijn weg kan vinden. 
Want ja, ook wij ervaren het, Mozaïek 
wordt een beetje een doolhof. 
 
Ook de woningen in de Proesmanstraat, 
waar 15 bewoners hun nieuwe woon-
stek gaan vinden, komen in de afwer-
kingsfase.  We hopen er voor het einde 
van het jaar onze intrek in te nemen. 

de vergaderzaal in verbouwing 

het vernieuwde onthaal 

de huizen in de Proesmanstraat 



 
Wie zijn we? 
 We zijn de vertegenwoordigers van alle cliënten  van 

Mozaïek. De gebruikersraad is een overlegorgaan van 
ouders, broers/zussen en voogden. Onze belangrijkste 
taak is het bewaken van de kwaliteit van de dienstver-
lening: dagondersteuning, woonondersteuning en 
begeleid werk. We stellen de belangen van alle gebrui-
kers centraal! 

 We zijn met 8/9 effectieve leden. 

 Er is een voorzitter, een secretaris, een vertegenwoor-
diger in interne klachtencommissie, een waarnemer in 
de raad van bestuur, en er zijn de leden. 

Het engagement in de gebruikersraad duurt 4 jaar en we ver-
gaderen 4 keer per jaar. Om de 4 jaar is er een verkiezing. 

 
Hoe doen we dit? 
 We informeren ons grondig over de werking in Moza-

ïek en over de wijzigingen in het zorglandschap (FOVIG 
–VAPH) 

 Er is medezeggenschap op bepaalde terreinen over 
bvb. de tevredenheidsmeting, de collectieve rechten 
en plichten,… 

 We streven naar een kritische en constructieve samen-
werking met de directie en de Raad van Bestuur. 

 
Wat kwam het laatste jaar aan bod? 
 De impact van de persoonsvolgende financiering op de 

organisatie en de overeenkomsten met de gebruikers 

 Woon- en leefkosten 

 Resultaten van de  tevredenheidsenquête 

 De nieuwe individuele dienstverleningsovereenkom-
sten en de collectieve rechten en plichten 

 De stand van zaken van de bouwprojecten 

 Het overleg met de Raad van Bestuur 

 De organisatie van de mosselsouper en het bespreken 
van de bevraging van ouders en familieleden op dit 
event 

 Organiseren van informatiemomenten voor ouders en 
familie bvb. over de bewindvoering 

 
 
 

 
Wie graag actief wil zijn in de gebruikersraad 
neemt contact op met de algemeen directeur Jan 
Scheiris 
jan.scheiris@dc-mozaiek.be, tel 09/ 255 50 50. 

Nieuws uit de 

gebruikersraad 

In het najaar zijn er opnieuw verkiezingen voor de gebruikersraad. We zoeken 
ouders, broers of zussen, voogden of andere familieleden die dit engagement 
met enthousiasme willen opnemen.  
Om jullie warm te maken hiervoor stellen we de werking van de gebruikersraad 

nog eens voor. 

 

Eind maart kregen de ouders / wettelijke vertegenwoordigers 
onze bevraging tevredenheid in de bus.   

De resultaten geven ons een zicht op hoe de gebruikers de 
ondersteuning ervaren. Uiteraard baseren we ons niet enkel 
op deze resultaten: de vele contacten met de cliënten en hun 
netwerk zijn een nog grotere en meer belangrijke bron van 
informatie. 

Er werden 86 bevragingen uitgedeeld in de woonondersteu-
ning, we kregen er 43 terug. Voor de dagondersteuning was 
de respons iets hoger: we kregen 51 antwoorden binnen van 
de 82 vragenlijsten.  

Meer dan 90% beveelt Mozaïek aan anderen aan. 7 personen 
gaven op deze vraag geen antwoord.  

Tegenover de vorige bevraging van 2015 zien we een zeer 
vergelijkbare tevredenheid, we kregen procentueel wel min-
der resultaten binnen.   

We hadden toen als doel gesteld om de hoge tevredenheid te 
behouden, en dit schijnt gelukt te zijn.  

We zijn dus blij met deze resultaten! Hierbij willen we ook 
iedereen uitnodigen om eventuele ontevredenheden niet te 
laten liggen, maar deze met ons te bespreken.  

Op de volgende pagina vindt u de resultaten per thema. 

De bevraging tevredenheid bij gebruikers 

De huidige Gebruikersraad 

mailto:jan.scheiris@dc-mozaiek.be


De top 3 van belangrijkheid is in het wonen 1) betrokkenheid, 2) houding/deskundigheid en 3) paramedische opvolging.  

In de dagondersteuning is dit 1) houding/deskundigheid, 2) informatiedoorstroming en 3) betrokkenheid. 

Resultaten van de bevraging tevredenheid 

ALGEMEEN 

BETROKKENHEID 

HOUDING  EN  DES-
KUNDIGHEID  vd 
MEDEWERKERS 

INFORMATIE-
DOORSTROMING 

GASTVRIJHEID 

TOEGANKELIJKHEID 
EN INFRASTRUC-
TUUR 

DAGBESTEDING 

REKENINGEN 

MAALTIJDEN 

FLITS 

PARAMEDISCH 

WAS & LINNEN 

BUSVERVOER 

V E R G E L I J K I N G  T U S S E N  W O O N –  E N  D A G O N D E R S T E U N I N G  ( I N  P E R C E N T )  

Wil je meer weten over de resultaten, wend je dan tot Sabine, kwaliteitsmedewerker: sabine.vispoel@dc-mozaïek.be   



voor activiteiten  

Heb je wat vrije tijd  en wil je af en 

toe met een bewoner iets leuk doen? 

Samen een pintje drinken, naar de 

film, een wandeling of stadsbezoek?  

 

Dan ben jij misschien onze  

activiteitenheld! 

voor bezoek 

Heb je wat vrije tijd en wil je af en toe 

een bewoner een bezoekje brengen? 

Samen een tas koffie drinken na een 

korte wandeling? 

Dan ben jij misschien onze  

bezoekheld! 

voor vervoer  

Heb je wat vrije tijd  en wil je af en 

toe onze bewoners naar huis, familie 

activiteiten of werk brengen? 

Dit kan met een busje van Mozaïek of 

met je eigen auto. 

Dan ben jij misschien onze  

vervoersheld! 

Lijkt vrijwilligerwerk iets voor jou?  
Misschien heb je zelf ideeën die je tot held in kleine dingen kan maken?  
Neem dan snel contact op met Ingrid Smet.  
Zij bekijkt samen met jou wat de mogelijkheden zijn. 
ingrid.smet@dc-mozaiek.be of 09/255 50 59 

Wij zoeken  

helden... 


