29 maart 2020

Bijzondere groeten uit Mozaïek
Beste ouders en familie,

Het leven in Mozaïek ziet er helemaal anders uit. Campus Leeuwerik en MoNah zijn gesloten,
begeleid werk gaat niet door en op campus Wolfput is het heel wat stiller dan gewoonlijk. De paden
liggen er wat verlaten bij, er is weinig beweging, er zijn weinig ontmoetingen. Medewerkers in witte
schorten met mondmaskers, dat zijn we niet gewoon. ‘Social distancing’, geen omhelzingen en
knuffels van cliënten, letterlijk geen arm om hen heen… ook dat zijn we hier niet gewoon.

Moeilijk voor ons allemaal, maar één ding is zeker: ‘wij gaan er samen voor en door!’.
Zoals steeds - en vandaag nog meer - zetten we in op
‘‘Wat Mozaïek bijzonder maakt:
grote verbondenheid en solidariteit,
professionaliteit en hartelijkheid.”
We blijven in verbinding met de mensen die vandaag noodgedwongen thuis zijn. We luisteren,
steunen en helpen door regelmatig te telefoneren, te whatsappen of berichten te sturen.
Begeleiders van de dagondersteuning worden nu flexibel ingezet in de woningen. Iedereen staat mee
in voor het huishouden, de was en de plas. Al onze medewerkers, begeleiders maar ook de mensen
van de technische dienst, de keuken, de poetsploeg, de administratie, de leidinggevenden… zij
werken keihard en verrichten schitterend werk. Geen taak is iemand teveel. Nooit gedacht dat we
ons op een paar dagen tijd volledig en zo goed mogelijk konden organiseren!
Onze eerste zorg gaat nu uit naar ieders gezondheid. Daarbij staat ook vandaag kwaliteit van zorg
voorop. We doen er alles aan om de maatregelen van de overheid zo goed mogelijk in praktijk te
brengen. Hierbij is onze samenwerking en veerkracht groot: ‘Samen sterk’ is onze slogan.
Er ontstaan mooie, creatieve initiatieven: vrijwilligers naaien kleurrijke mondmaskers, geschonken
azalea’s fleuren onze woningen op, gasten en bewoners sturen mekaar schitterende tekeningen en
kaartjes, we ontvangen van veel families, vrienden en kennissen hartverwarmende woorden of
steunende filmpjes.
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Onze website willen we nu tot een beter communicatiemiddel maken tussen Mozaïek en het
thuisfront. Naast het geven van heldere informatie over de Coronacrisis en de maatregelen die we
hierdoor moesten nemen, willen we een forum bieden waar zowel de thuisblijvers als de mensen in
Mozaïek hun verhaal kwijt kunnen. Een mooie foto, een verslagje van een activiteit, een tip om de
dagen te vullen, een link naar een interessante website, … we geven het een plek.
We roepen iedereen op om hieraan mee te werken: heb je leuke tips, verhalen, foto’s, … stuur ze ons
door naar website@dc-mozaiek.be. We zijn ervan overtuigd dat we met ieders hulp een levendige
website kunnen maken waar heel wat mensen ook plezier aan beleven. Neem alvast een kijkje op
www.dc-mozaiek.be.

En tot slot: ook al zijn we allemaal een beetje bezorgd, vandaag willen we jullie geruststellen.
Het gaat gezien de bijzondere omstandigheden goed met ons.
Er zijn momenteel nog geen ‘erge’ zieken en geen personen met een vastgestelde coronabesmetting.
We blijven inzetten op hartelijkheid,
we ondersteunen met hart en ziel,
delen vreugde en verdriet.
Attent en zorgzaam zijn we elkaar nabij.
Samen genieten we van ‘het kleine goede’.
Draag zorg voor elkaar en jezelf.
Hartelijke groeten,
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