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Beste lezer, 
 
Deze Flits verschijnt met wat vertraging, maar in Mozaïek was het een hele tijd alle hens 
aan dek. Het in gebruik nemen van onze nieuwe gebouwen vergde veel van iedereen.  
Een nieuwe woning en twee daggroepen op Campus Wolfput en drie geschakelde wonin-
gen in de Proesmansstraat werden op tijd opgeleverd, maar dan begon voor ons het grote 
werk: het voorzien in internet, telefonie en beveiliging, de inrichting, het wegwerken van 
enkele kinderziektes … het kostte nog heel wat inspanningen en tijd.  
Terzelfdertijd werd over de vele veranderingen in Mozaïek zorgvuldig overlegd met alle 
betrokkenen. Een omvangrijke operatie die we dankzij de inzet van onze medewerkers en 
het vertrouwen van ouders en familie tot een goed einde brachten. Daar mag iedereen 
trots op zijn!  
 
Maar er is ook minder goed nieuws. Samen met veel andere zorgaanbieders wordt Mozaïek 
getroffen door besparingen. 
Door het onlangs opnieuw berekenen van de zorgbudgetten voor onze cliënten die in 2017 
overstapten naar het systeem van de persoonsvolgende financiering, daalde het budget 
met gemiddeld 10%.  Dat scheelt een hele slok op de borrel. Maar door de zorgbudgetten  
solidair in te zetten kunnen wij verder kwaliteitsvol werk garanderen, zij het met een pak 
minder middelen … 
 
Een tweede soort besparing dreigt vanuit de nieuwe Vlaamse regering. Zij is van plan om 
onze werkingsmiddelen met maar liefst 5% te laten dalen. Dit zijn de centen waarmee wij 
gebouwen, uitrusting en de lonen van technische en administratieve medewerkers betalen. 
Met zoveel minder zal het zorgen voor voldoende financiële ruimte voor infrastructuur en 
techniek in de toekomst moeizaam verlopen.  
Maar gelukkig heeft Mozaïek op tijd zijn grote investeringen in bouwen en verbouwen ge-
daan: in deze Flits kan u daar al één en ander over vernemen. We zijn volop bezig met de 
voorbereiding van een speciale Flitseditie waarin we een beeld  geven van onze vernieuwde 
werking met in het bijzonder aandacht voor het wonen.  
 
Hou alvast ook 15 maart 2020 in uw agenda vrij, want dan gooien wij op de Dag van de Zorg 
onze nieuwe (en oude) deuren open! Wij blijven immers, ondanks het negatieve politieke 
klimaat, samen met u geloven in ons werk en in onze toekomst. 
 
Mijn beste wensen voor een vredige kerst en een vreugdevol nieuw jaar, 
  
 
Jan Scheiris 
Algemeen directeur 

Woord vooraf 



Anouk … voor altijd in ons hart 

Woorden schieten tekort om te beschrijven hoe graag we jou zagen, 
hoe we genoten van de momenten samen met jou en hoe hard we je 
zullen missen. 
Het was een voorrecht zo dicht bij jou en je liefdevolle familie te mo-
gen staan en samen te zorgen voor de mooie herinneringen die we nu 
overhouden en koesteren. 
 
Een feestelijk lied op de radio resulteerde vaak in een danske, in het 
midden van de woonkamer.  
Je was niet te bescheiden om ons uit te nodigen op die dansvloer van 
jou. Wat kon je enorm genieten!  
Genieten van de kleine dingen des levens.  
Ze zorgden voor die intens gelukkige glimlach op je gezicht en de fon-
kelingen in je ogen.  
Je liet ons zo graag meegenieten van deze momenten.  
 
Bedankt, lieve Anouk.  
Jouw vele knuffels blijven nazinderen. 
 
Woning 6 

 
 

Hoe jij met zorg koekjes en 
cadeautjes inpakte, maakte 
van jou een echte bakkerin. 

 
Hoe juist ‘juist’ moest zijn en 
hoe je goed wist wat je wilde, 

maakte jou wie je was. 
 

Maar we hielden ook van je 
speelsheid, je fijne lach en je 

vele plagerijen. 
 

Anouk,  
lieve zoet, 

 
Salut,  

een bakkersgroet 

Liefste Anouk, 
 
Het duurde niet lang voor wij je in ons hart   
hadden gesloten. Jij was altijd jezelf.  
Niemand moest jou zeggen wat je moest doen.  
Niemand moest jou zeggen wie je moest zijn. 
Jij was jezelf! En daar was je goed in. 
We zijn zo blij dat we je hebben mogen leren  
kennen. En dat we er voor je konden zijn wanneer 
het moeilijk ging. 
We beloven dat we zullen blijven vertellen over jou. 
Over jouw guitigheid, jouw speelsheid en jouw op-
rechtheid, maar ook over jouw kattenkwaad en over 
jouw voorliefde voor alles wat zoet was! 
 

Anouk, lieve meid  
vergeten zullen we je nooit.  
 
Woning 2 



Sabbas … ons voorbeeld in genieten 

Tien jaar geleden zette je de stap van het houtatelier naar groep 3. Al 
vlug leerden we je kennen als een echte muziekliefhebber met een 
brede smaak: van Michael Jackson tot Claude François, van Regi tot 
Will Tura, allemaal brachten ze je aan het dansen. En dansen dat kon 
je als de besten. Alleen al daarvoor zou men een feestje geven!  
De kunst van het feesten begreep jij als geen ander.  
Sabbas, je was een echte kunstenaar. Knappe kunstwerken laat je 
achter. Maar je was niet enkel een kunstenaar in de klassieke zin van 
het woord, je was ook een ‘levenskunstenaar’, iemand die met een 
twinkel in de ogen genoot en iedereen rondom zich liet meegenieten.  
Je was heel temperamentvol en ook al botste het wel eens, toch was 
je altijd bereid tot een verzoeningsknuffel en bleef je bezorgd om ie-
dereen. Sabbas, je stal ons hart.  
Levenslustig als je was heb je gevochten om te leven.  
 
Lieve Sabbas, dank je voor je prachtige glimlach, je kapoenenstreken 
en leuke feesten. We zullen de herinneringen aan onze levenskunste-
naar voor altijd koesteren. 
 
Groep 3 

Sabbas, 
meer dan 30 jaar geleden kwam je als jonge 
man in het houtatelier... 
 

Draagtassen rugzak heuptas 
jeans vest en jeans broek  
volgepropt met pakjes krantenknipsels.  
 

Sorteren in de doorgang  
alles gezien en gecontroleerd.  
 

Onderhandelen, mama, Sabbas en de begelei-
ding. Compromissen zoeken. 
 

Beresterke Sabbas, de Hulk. 
Krak lavabo kapot. 
 

Koekenhartje lief en teder. 
Smak dikke zoen op je wang. 
 
 

Het houtatelier 

Sabbas, Sabbaske, Sabbasco … 
Strak in het pak, kleurrijke das en vers geplukte bloe-
men in de hand, zo stal jij elke dag ons hart. Char-
meur in hart en nieren. Onze vriend, graag gezien. Jij 
deelde jouw liefde naar hartenlust. 
Amusement ten top met jou. Apen, varkens, olifan-
ten, geen enkel dier ontbrak in jouw dierenrepertoi-
re. En bovenop trakteerde jij ons ook met je vele 
Thriller-moves. Wat kon jij performen! 
Je was ook vastberaden. 
De laatste jaren ging het steeds minder. Jouw rug-
zak die nooit van jouw zijde week bleef al eens in 
een hoekje liggen. Er veranderde heel wat in jouw 
leven maar die echte Sabbas-knipoog en het 
‘handjes wrijven’ bleef. gelukkig want wat was dat 
voor ons een ware energieboost. 
 
Sabbas, jij nam een grote plaats in in ons hart. 
Hoe jouw goede vriend E.T. het zei, zo zou jij het 
waarschijnlijk ook gezegd hebben, I’ll be right here.  
 
Woning 3 



De snoezelruimte is helemaal aangepast 
aan de noden van onze cliënten, perso-
nen met een ernstig verstandelijke en 
meervoudige beperking.  
 

We gingen met het begeleidingsteam 
van groep 2 samen op zoek naar hoe we 
deze ruimte best konden inrichten, met 
kleuren die passen bij de rest van de 
inrichting en materialen die onder-
houdsvriendelijk zijn. Het geheel moest 
een uitnodigende en gezellige sfeer uit-
stralen.  
 

Zo creëerden we een omgeving waar 
iedereen zich veilig en ontspannen kan 
voelen, met voldoende aandacht voor 
individuele noden.  
Een plek waar men zich kan openstellen 
voor prikkels die stimulerend of net 
rustgevend kunnen zijn.  
Een plek waar we ons even afzonderen 
om te genieten — de tegenhanger van 
de andere ruimte in daggroep 2 waar 
het actieve aspect meer centraal staat.  
 
Een mooie balans, met veel mogelijkhe-
den voor de cliënten! 

Onze nieuwe 

snoezelruimte ... 

puur genieten 

Dat bouwen veel geld kost hoeven we wellicht niet te vertellen, zeker wanneer 
het ook bijzonder hoort te zijn, zoals de inrichting van een snoezelruimte.  
Gelukkig konden we hiervoor, naast de bijdragen van andere sponsors en acties, 
rekenen op United Fund for Belgium.  
Wij dienden bij hen een project in voor de inrichting van deze snoezelruimte en 
zijn dankbaar dat we konden rekenen op hun steun.  
 
Een dankwoord van de begeleiders van daggroep 2. 

Dank je wel voor  

deze schitterende 

snoezelruimte.  

Hier gaan we nog 

heel veel mooie  

momenten beleven! 



Wat was het heerlijk om vlak voor de 
verhuis op verkenning te gaan in onze 
nieuwe ruimtes. Nieuwsgierig waren we 
wel! 
Als een kind in een snoepwinkel namen 
we met al onze zintuigen  de ene verras-
sing na de andere waar. Gulzig om alles 
snel te ontdekken en in ons op te ne-
men.  
Wat een mooie kleuren! Zo sterke mate-
rialen dat ze gebruikten! Prachtige 
lichtinval en wat een  ruimte gaan we 
hebben! De nieuwste technische snufjes 
zaten verwerkt. En wat ruikt het toch 
lekker naar ‘nieuw’! Een gebouw met 
alle comfort! En zelfs... zonnewering!  
 
Het is een prachtgebouw. We zijn fier en 
voelen ons verwend. We kunnen er bij-
na niet meer over zwijgen.  
Alles staat klaar, spic en span, nieuw. 
We moeten enkel ons materiaal verhui-
zen en onze gasten hun vertrouwde 
structuur aanbrengen.  
 
De verhuis, samen met de technische 
dienst, Katty en onze girlpower verliep 
heel vlot en snel.  
Wat keken we ernaar uit onze mensen 
hier te mogen te ontvangen.  

Vrijdag 12 juli, alleen maar stralende , 
blije gezichten bij onze cliënten. Ieder-
een vol bewondering voor alle luxe en 
heel gelukkig met al de ruimte. Geen 
stress door de veranderingen, iedereen 
nam alles rustig op en genoot.  
Onze gasten voelden zich onmiddellijk 
thuis. Alles brengt rust: de kamers, de 
kleuren, de sfeer van het gebouw.  
 
Nu, enkele maanden verder, zien we 
alleen maar de vruchten van deze aan-
gepaste setting. De middagdutjes verlo-
pen onverstoord, de cliënten vinden 
meer rust, er is zoveel werkcomfort.  
 
We zijn met z’n allen zo trots en fier. 
Dank u wel!  
 
De begeleiders van daggroep 1 

Een nieuw gebouw, een spannende uitdaging! 

 We keken er al een hele tijd naar uit. Het nieuwe gebouw stond er wel al maar hoe zou het er binnen uitzien? Zouden ze 
wel alles voorzien hebben? Dag na dag zagen we werklui heen en weer lopen met kabels, buizen, werkbakken… Plots kwam 
er zelfs een firma om het gras en de tuintjes aan te leggen …  Zou het dan toch bijna zo ver zijn? 
En jawel, op 5 juli kregen we groen licht: het pad tussen woning 5 en het nieuwe gebouw konden we opnieuw gebuiken. 
Gedaan met omleidingen volgen op het domein, opnieuw veilig op stap. Dat vierden we met een optocht: de ‘Paden’-trek. 
Een week later verhuisde daggroep 1 naar het nieuwe gebouw. De begeleiders laten je even meegenieten. 

Ik wil hier blijven! 

‘t Is schone! 

Schoon gebouw he. 
Ik heb een mooie 
kamer met mooie 
meubelen. 

Blij met de nieuwe 
start. Het is hier 
veel rustiger. 

Het is hier mooi, 
ik ben content. 

Goed! 

Het is hier tof, dat 
mag gezegd worden. 



Sinds 1 maart 2018 heeft Mozaïek een 
dagwerking voor volwassenen met een 
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH): 

MoNah  

Onze buren, het CAR (Centrum voor 
Ambulante Revalidatie) organiseert voor 
deze mensen reeds lang een werking 
gericht op revalidatie. Deze is echter 
beperkt in de tijd en heel wat cliënten 
en hun omgeving vroegen hierna verde-
re ondersteuning. 

In juni 2017 startte ReMoNah, een 

samenwerking tussen Mozaïek en het 
CAR (= Revalidatie en MoNah).  
Aanvankelijk bestond het aanbod uit 
begeleid werken. Al snel werd echter 
duidelijk dat dit aanbod alleen geen pas-
send antwoord bood aan de vraag van 
deze cliënten.  
Zij vroegen vooral een warme plek om 
lotgenoten te ontmoeten en samen iets 
te ondernemen.  

Zo werd MoNah geboren!  
 

(= dagondersteuning door Mozaïek voor 
personen met een NAH) 

Sinds maart 2018 bieden we in gehuur-
de lokalen in het WZC Vincenthof (in het 
dorp van Oostakker) 4 dagen per week 
dagactiviteiten aan. We begonnen klein, 
zetten de eerste stappen maar we groei-
en stilaan verder. Momenteel komen er 
elf personen naar MoNah. 

Samen met de cliënten vonden we het 
belangrijk om met wat meer info naar 
buiten te komen en zo onze plek in Mo-
zaïek en Flits te veroveren.  
 
Een eerste bijdrage!  

MoNah 

stelt zich voor 

“We hebben al veel stappen 

gezet, maar we blijven ver-

der naar boven gaan” 

“MoNah zorgt ervoor dat ik 

dingen onderneem. Anders 

zou ik gewoon thuis achter 

mijn computer blijven zitten.” 

Enkele cliënten vertellen in woord en beeld wat MoNah voor hen betekent. 



“Een vogel die symbool staat 

voor de hoop” 

“MoNah is een baken van 

licht in de duisternis” 

“MoNah is de hand die het 

mes vastneemt om knopen 

door te hakken” 

Benieuwd geworden naar onze wer-
king?  In de volgende nummers van 
Flits zal je meer kunnen lezen.  
Je kan ons ook volgen op onze Face-
bookpagina ‘monah - mozaiek’, een 
pagina die Jan VdM vol toewijding en 
zorg voor ons opvolgt.  
 
Of ken je mensen met een NAH die 
misschien ook graag enkele dagen 
per week willen genieten van de wer-
king van MoNah? 

Neem dan contact op met  de intake-
verantwoordelijke Ingrid Smet of de 
zorgcoördinator Ida Pien. 

Ingrid: 09 255 50 59 
Ida: 0492 27 13 42 



Vrijwilligersnieuws 

Jarenlang was Ingrid Smet de verantwoordelijke voor 
de vrijwilligerswerking. Een taak die ze met hart en 
ziel gedaan heeft. De combinatie met haar taak als 
maatschappelijk werker en intakeverantwoordelijke 
werd echter te omvangrijk. 
Ingrid, hartelijk dank voor jouw jarenlange inzet voor 
de vrijwilligerswerking! 
 
Sinds september neemt Dina De Schepper deze taak 
op zich, samen met deze van medewerker fondsen-
werving. Dina stelt zichzelf kort voor. 

Ik ben Dina De Schepper, 32 
jaar en woon in Zaffelare. Ik 
ben mama van 2 kindjes, 
een meisje van 8 en jongen 
van 2.5 jaar. 
 
Sinds begin september ben 
ik gestart in Mozaïek als 
verantwoordelijke voor vrij-
willigers en medewerker 
fondsenwerving. 
 

Na mijn schooltijd  werkte ik 8 jaar als opvoedster in het 
psychiatrisch centrum Sint-Jan Baptist. ik werkte er op een 
afdeling in Wachtebeke voor mensen met een zware menta-
le beperking. Daarna werkte ik 6 jaar als zorgkundige bij 
Familiehulp.  
 
Mijn taak in Mozaïek bestaat hoofdzakelijk uit het verder 
uitbouwen van de vrijwilligerswerking: contacten met vrij-
willigers onderhouden, hen coachen en ondersteunen. 
Daarnaast is het belangrijk dat ik actief op zoek ga naar 
nieuwe vrijwilligers, afhankelijk van de vragen van de groe-
pen en woningen. Verder zal ik ook de jaarlijkse vrijwilligers-
activiteiten zoals de receptie tijdens de week van de vrijwil-
ligers plannen en organiseren. 
 
Samen met Sabine, de stafmedewerker fondsenwerving, zal 
ik de fondsenwerving van Mozaïek verder vorm geven door 
campagnes uit te werken en te coördineren. Wanneer ik 
Mozaïek wat beter ken zal ik ook instaan voor het opmaken 
van dossiers. 
 
Momenteel ben ik nog volop bezig met alle woningen, dag-
groepen, … te leren kennen door overal een dagje mee te 
werken. Zo leer ik de werking in Mozaïek beter kennen en 
hoop ik de noden op de verschillende terreinen te ontdek-
ken. 
Ik heb een boeiende job en ik heb er zin in!  



We nemen afscheid, bedroefd maar dankbaar 

Michel Van Houcke 
 
13/03/1949 - 29/07/2019 

 

 

Michel was meubelmaker van beroep. Na jaren werken in de 
privé kwam hij in mei 1997 naar Mozaïek om onze techni-
sche dienst te versterken.  

Meer dan 20 jaar, eerst als collega en de laatste jaren als 
vrijwilliger, zette hij zich vol overgave en toewijding in voor 
Mozaïek.  

Hij heeft zoveel stenen verlegd, muren afgebroken en opge-
bouwd, gevloerd en paden aangelegd, kabels getrokken …  
Hij schilderde, verhuisde, monteerde en demonteerde kas-
ten, bureaus en bedden, installeerde keukens, draaide lam-
pen in en uit, hing kaders op, ontstopte de toiletten …  
Alle hoekjes en plekjes van Mozaïek van zolders tot kruipkel-
ders kende hij. 

Alles wat er in een huis technisch dient te gebeuren heeft 
Michel in Mozaïek gedaan. Er is onnoemelijk veel door zijn 
handen gegaan, als een plichtsbewuste en trouwe huisvader, 
om van Mozaïek een goede, veilige en gezellig warme thuis 
te maken. 

Michel was een voorzichtige, zorgzame chauffeur, geliefd 
door cliënten en een vertrouwd gezicht voor vele ouders. 
Een werkdag begon voor Michel het liefst met het ophalen 
van cliënten met de bus. De dag starten met een glimlach, 
een knuffel, een kus – die kleine dingen maakten hem geluk-
kig.   

Michel had niet alleen gouden handen, hij was ook een man 
van goud. Een man met een bijzonder groot hart. Hij kende 
iedereen en iedereen kende hem. 

Samen met zijn echtgenote Leen vol inzet en engagement, 
belangeloos en vrijwillig. 

Gedreven, creatief, oprecht, direct, overtuigd, met een eigen 
gedacht, een beetje eigenzinnig, gepassioneerd en bezield ... 

Dankjewel voor jouw grenzeloze en niet aflatende inzet.  

Annemie was hecht verbonden met mensen met een ver-
standelijke beperking. Door haar liefde en inzet voor haar 
broer Raf kende en voelde zij scherp aan wat een verstande-
lijke beperking in het dagelijks leven betekende, voor de per-
soon, voor zijn omgeving en voor haar zelf, zijn zus. Allicht 
niet toevallig studeerde zij pedagogiek wat haar niet alleen 
een ervaringsdeskundige maar ook een professioneel maak-
te.  
Zij was als pedagoge van 1984 tot 1990 verbonden aan Mo-
zaïek. Na deze praktijkervaring wendde zij haar kennis en 
kunde aan als docente in het VSPW, een hogeschool in Kort-
rijk, waar zij zovele studenten inleidde in de wetenschap 
over en vooral de kunst om mensen met een verstandelijke 
handicap en hun familie  deskundig en met veel inlevingsver-
mogen te ondersteunen in het hun dagelijks leven. 

Annemie zette zich ook jarenlang in voor de Vlaamse Vereni-
ging voor Hulp aan Verstandelijk Gehandicapten (nadien In-
clusie Vlaanderen en nu Stan) en was medeauteur van het 
Jubileumboek ter ere van het 25-jarig bestaan van deze ver-
eniging. Zij organiseerde meerdere infoavonden en was be-
zieler van de brussenwerking (= broers en zussenwerking). 

Van het toenmalige VMG, ‘vormingsdienst voor mentaal ge-
handicapten’, was Annemie gedurende 6 jaar voorzitter. 

Mozaïek kon voor de Gebruikersraad rekenen op het engage-
ment van Annemie, van 2003 tot aan haar plotse overlijden. 
Tijdens deze periode was zij ook 8 jaar voorzitter.  

Wij herinneren ons Annemie als een rustige maar gedreven 
vrouw, die problemen scherp kon analyseren en de essentie 
der dingen helder kon verwoorden. Zij had oog voor het be-
lang van alle cliënten van Mozaïek en een heldere kijk op de 
mogelijkheden en beperkingen van de organisatie. Daardoor 
was zij voor Mozaïek een soms kritisch en steeds eerlijk 
klankbord in de evaluatie van onze werking. In haar commu-
nicatie was ze respectvol en constructief. Een pluim van An-
nemie was gemeend en oprecht en deed deugd.  

Annemie, bedankt voor je engagement.   

 

We missen hen beiden in Mozaïek! 

Annemie Vandermeersch 
 
16/06/1954 - 24/06/2019 



MET HET WONEN 

SAMEN GENIETEN 

IN CADZAND ... 

Op maandag 20 mei was het eindelijk zover. 
We vertrokken op zeereis naar Cadzand. Deze 
reis werd georganiseerd voor de bewoners 
van woning 1 en woning 6. 
Tijs, Orhan, Christa, Raf, Martin, Vincent en 
Rita vertrokken naar de Nederlandse kust om 
even te gaan uitwaaien. Raf en Tijs schreven 
een verslagje voor Flits. 
 
“Maandagochtend 20 mei vertrok ik samen 
met woning 6 op reis. Al onze valiezen lagen al 
vroeg in de auto want we moesten op tijd op 
pad.  

Na een uurtje rijden kwamen we aan in Cad-
zand. Eerst zijn we een koffietje gaan drinken 
om even te bekomen. Nadien gingen we naar 
ons vakantiehuisje kijken. Het was echt een 
mooi en gezellig huis. Alles was aanwezig: tv, 
badkamer, bedden, enz.  

We moesten uiteraard nog boodschappen 
doen en hadden een kar vol met eten mee uit 
de winkel! We hebben dan ook vaak zelf ons 
eten gemaakt waarbij de bewoners ook mee-
hielpen. 

Tijdens de reis  hebben we veel verschillende 
activiteiten gedaan. We zijn veel gaan wande-
len en hebben veel terrasjes gedaan. We zijn 
we ook eens gaan bowlen. Dat was echt leuk 
en Tijs heeft gewonnen.  Het leukste voor mij 
was de boottocht die we hebben gemaakt. Het 
was wel even wennen op het water maar ik 
ben altijd dicht bij Tania gebleven! 

Het was echt een leuke reis met veel lekker 
eten, leuke activiteiten en een zeer mooi huis! “ 

Raf Vandermeersch 

“Ik vond het een heel leuke reis. 
Ik had een eigen kamer en vond 
dat heel tof. We hebben daar 
fietsen gehuurd en af en toe ging 
ik alleen eens fietsen in het park. 
Al de huisjes leken heel sterk op 
elkaar en om mijn weg te vinden                    
baseerde ik mij op het busje dat 
voor de deur geparkeerd stond. 
We zijn ook naar het strand ge-
weest waar we gingen wandelen 
en iets drinken in een beach bar. 
Samen met Tania ben ik gaan 
varen in een klein bootje. Dat 
was heel spannend. Volgend jaar 
wil ik opnieuw zo een reis!” 

Tijs Colle 

REIZEN 2019 



OF ZALIG NIETS 

DOEN IN  

NIEUWVLIET. 

Bewoners van woning 2 en woning 4 
gingen genieten in Maasmechelen.  

Woning 3 trok samen met de Meerhout-
straat voor enkele dagen naar Zeeland.  

Waar ze ook zaten, het werd samen ge-
nieten van elkaar, het lekkere eten, een 
glaasje, de natuur en fijne activiteiten! 

GENIETEN VAN HET 

WATER EN  

DE NATUUR IN 

MAASMECHELEN... 



MET HET  

DAGCENTRUM 

NAAR IEPER, 

HET KLOPPENDE 

HART VAN DE 

WESTHOEK ... 



NAAR LOKER,  

EEN PITTORESK 

DORPJE IN HET  

HEUVELLAND  



OF GAAN STRAND-

JUTTEN IN  

VROUWENPOLDER, 

ZEELAND. 



Rock for Specials 
Rock for Specials, hét festival van de Lage Landen waarvoor mensen met een beper-
king van heinde en ver naar Evergem afzakken!  
En daar zijn goede redenen voor: de unieke sfeer, de verbondenheid en natuurlijk 
topmuziek … Dit maakt het jaar na jaar tot een prachtige ervaring. 
Ook dit jaar was er voor elk wat wils. Zo zongen we op dag 1 mee met Mathias Ver-
gels (Lowie uit ‘Thuis’), gingen we uit de bol op de beats van Jebroer en genoten we 
van de muziek van Raman, De Mens, SX en de gezongen verhalen van Tourist LeMC. 
Tenslotte pikten we nog enkele noten mee van het optreden van Triggerfinger voor 
we woensdagavond de festivalweide verlieten. 
Toen we op donderdag aankwamen bij de ingang schalde er door de boxen “Zijn jul-
lie klaar voor de 2de dag van Rock for Speciaaaaals?!” En of we er klaar voor waren!
Bizkit Park trok het enthousiaste publiek op gang met een stevig optreden, gevolgd 
door Mooneye. 
Liefhebbers van klassieke muziek kwamen aan hun trekken met het orkest Prima La 
Musica, waarna Emma Bale, voor de gelegenheid helemaal in het wit gehuld, over 
het podium huppelde. Gers Pardoel nam ons mee op de fiets naar Londen en Parijs.  
Hij werd bijgestaan door dansers met een beperking tijdens het liedje ‘Zo Bijzonder’. 
Tenslotte werden de rockers eens goed verwend door The Sore Losers, The Van Jets 
en Goose. 
Naast al deze muziektoppers was er ook de randanimatie. 
Manu en Dominique lieten hun nagels lakken; Dirk, Hendrik, Sofie en Benjamin kre-
gen een weldoend voetbadje met véél schuim. Marc  speelde vogelpik:  hij gooide 
recht in de roos, met een mooie rode zonnebril als hoofdprijs. Ook kon je tattoos 
laten zetten (geen échte natuurlijk), eendjes vissen of een leuke T-shirt kopen. 
Voor een natje en een droogje konden we terecht aan de bar in de grote tent en in 
de eetstraat. Het hoeft niet gezegd dat de frietjes, pizza’s en broodjes heerlijk smaak-
ten! Om nog maar te zwijgen van de lekkere mocktails en verfrissende colaatjes! 
Donderdagavond keerden we moe maar voldaan na weer een topeditie terug naar 
huis. 
Op naar volgend jaar! 
 
Muziekgroeten van Nadine, Sofie, Lien, Bram, Frederick, Joyce, Danny, Luc, Karien, 

Benjamin, Elena, Lisa, Marnix, Dirk, Thomas, Sarah, Eline, Steve, Els, Manu, Domini-

que, Marc, Mathieu, Hendrik, Nick, Nathalie, Wim, Franky, Olivier, Vincent, Jeroen, 

Johnny, Cindy, Lisa, Kathleen, Heidi, Pieter, Greet, Michèle, Kim, Stijn, Sari, Katelijn. 



Een geslaagd eetfestijn 

Op zaterdag 19 en zondag 20 oktober organi-
seerden de Mozaïekvrienden voor de derde 
keer een spetterend eetfestijn. 
Meer dan 650 eters mochten we in de ge-
bouwen van Edugo ontvangen. Een gezellige 
sfeer, vrolijk kletsende bezoekers, lekker 
eten en een grote groep vrijwilligers maak-
ten van dit eetfestijn een waar feest. 
Karren vol kippen, balletjes in tomatensaus 
of vegetarische stoofschotels vochten zich 
een weg tussen de tafels om iedereen zo 
snel mogelijk te bedienen. Diensters met 
soms overvolle plateau’s schuifelden langs 
de rijen bezoekers op weg naar de vele dor-
stige monden. De bordjes ‘ik heb dorst’ en ‘ik 
heb honger’ gingen vlot de lucht in. 
Soms wat druk, maar super gezellig. Dit was 
opnieuw een heel geslaagd eetfestijn! 

 
De opbrengst van dit eetfestijn gaat naar de 
aankoop van een beleef-tv, een digitale tafel 
die op een speelse manier beweging, sociale 
interactie en plezier stimuleert. 

Dank je wel  

Mozaïekvrienden 

voor de schitterende  

organisatie! 



LILIANE MET  

PENSIOEN! 

Liliane, 
 
Je bent gedreven lijk zeven, 
niet alles is om het even,  
rechtdoor kent maar 1 spoor, 
Achteruit is stilstaan, daar ga je niet voor! 
 
Vallen is direct weer opstaan, 
en kijken om verder te gaan! 
 
Je creativiteit is groot, 
je bent een echte duizendpoot! 
 
Oog voor zeer veel doelen,  
te veel om op te noemen! 
 
Je was lang de baas, 
En speelt graag sinterklaas! 
 
Lachen, zingen en springen, 
je enthousiasme dat we ontvingen!  
 
Niets of niemand kon je weerhouden, 
om enorm van je bewoners te houden! 
 

Liliane, bedankt voor je  
gedrevenheid en je kracht. 

Begin dit jaar ging Liliane Cerpentier met pensioen en dat 
werd uitbundig gevierd! Zij werkte sinds 1997 in woning 4 als 
teamverantwoordelijke. De laatste 3 jaren van haar carrière 
verkoos ze om wat minder verantwoordelijkheid te dragen 
zodat ze meer tijd met haar bewoners kon doorbrengen.  

Toch verdween Liliane niet in Mozaïek. Zij komt nog weke-
lijks naar woning 4 om telkens enkele bewoners te verwen-
nen met een uitstapje, een kopje koffie, een winkelbezoek … 
Meer zelfs, de laatste maand hoor je haar ook regelmatig aan 
de telefoon want ze ondersteunt momenteel het onthaal. 

22 december 2019:  
26 december 2019: 
25 december 2019 - 1 januari 2020: 
15 februari 2020: 
15 maart  2020: 
 

Hijfte Kerst t.v.v. Mozaïek 
Kersthappening Speurdonkhof 
Kerstsluiting dagondersteuning 
Mozaïekquiz 
Mozaïek neemt deel aan Dag van de  
Zorg 

Data om te noteren 




