30 april 2020

Beste gebruikers, ouder(s) en familie,
We starten deze brief met positief nieuws.
Tot op vandaag zijn er nog steeds geen vastgestelde besmettingen of zieke bewoners in Mozaïek. We
hopen dit met z’n allen zo te kunnen houden!
Binnenkort vindt er in Mozaïek een globale screening van mogelijke besmetting met het Coronavirus
plaats. Dit is een initiatief van de overheid (VAPH). In de week van 11 mei worden alle aanwezige
bewoners en medewerkers die dit willen getest. Het is goed dat we zo zekerheid krijgen of effectief
niemand besmet is. Op die manier werken we ook mee aan het wetenschappelijk onderzoek over dit
virus. Eens de resultaten gekend, brengen we jullie op de hoogte. Mocht iemand van de bewoners toch
positief testen, dan informeren we de betrokken familie persoonlijk.
We ontvingen vandaag de nieuwe VAPH-richtlijnen voor een mogelijke bezoekregeling aan de
bewoners. De uitgangspunten zijn:
- De gezondheid van alle bewoners, bezoekers en personeel staan voorop.
- Er is aandacht voor het psychosociaal welzijn en relationeel welbevinden van de bewoner en zijn
context.
- Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van de zorgaanbieder en medewerkers om
dit te organiseren; men begrijpt dat de implementatie van de richtlijnen voorbereidingstijd zal
vragen.
We nemen de komende dagen de tijd om te werken aan een goed plan van aanpak, waarbij we enerzijds
een evenwicht zoeken tussen menselijkheid en veiligheid en anderzijds rekening houdend met alle
opgelegde basisvoorwaarden waaraan voldaan moet worden zoals voldoende personeel, het
noodzakelijke beschermingsmateriaal, het maken van een risico-analyse, het opmaken van o.a. een
registratiesysteem, een verklaring op eer die de bezoeker moet ondertekenen, een concreet draaiboek
met alle te volgen principes en afspraken… We gaan hierbij ook in overleg met het Comité voor
Preventie en Veiligheid op het Werk en met de Gebruikersraad.
Wij hebben beslist dat de eerste geplande bezoeken op afspraak pas kunnen plaats vinden vanaf vrijdag
15 mei (dan is ook de globale screening achter de rug). Alle families van de bewoners die buiten coronatijden naar huis gaan of op geregelde basis bezoek ontvangen, zullen eerstdaags telefonisch
gecontacteerd worden door een (zorg)coördinator of begeleider. In onderling overleg spreken we
concreet af of een bezoek al dan niet zal bijdragen tot het welzijn van elke unieke persoon. Op die
manier krijgen we een zicht voor hoeveel personen we bezoek moeten organiseren. Deze mensen zullen
dan ook op de hoogte gebracht worden van alle concrete richtlijnen.
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In afwachting van een concreet bezoek en tussen de bezoekmomenten door blijven we wel inzetten op
de alternatieve communicatiekanalen: telefoon, sociale media, brieven en kaartjes, afgeven van
cadeautjes aan het onthaal…
We hebben echter ook minder goed nieuws.
We kunnen momenteel geen enkele duidelijkheid geven over de heropstart van de dagondersteuning.
Het VAPH meldt ons dat op het vlak van dagondersteuning alles blijft zoals het is: de dagcentra blijven
gesloten. Individuele begeleidingen mogen enkel gebeuren wanneer de fysische of psychische integriteit
van de persoon of zijn netwerk in gevaar is. Wij zijn ons zeer bewust van de zorgen die er zijn op het vlak
van opvang van de personen met een beperking die momenteel thuis verblijven. De duur en het gebrek
aan perspectief weegt in bepaalde gezinnen door. De zorgcoördinatoren blijven via de wekelijkse
contacten verder ondersteunen, meer kunnen en mogen wij niet doen.
Met spijt delen we ook mee dat de reizen voor de bewoners in april en mei en deze voor de gasten van
het dagcentrum in september niet doorgaan.
Verantwoordelijkheidszin, positiviteit en solidariteit loodst ons doorheen deze crisis. De samenwerking
en veerkracht blijft groot: ‘Samen sterk’ blijft onze slogan.
We blijven op onze website www.dc-mozaiek.be en meer specifiek in de rubriek ‘Mozaïek in tijden van
corona’ een inkijk geven in het leven zoals het vandaag is in Mozaïek. We delen er ook de deugddoende
en hartverwarmende woorden die we in overvloed mogen ontvangen. Ga gerust eens een kijkje nemen.
Van één van de bestuurders van Mozaïek ontvingen we de bemoedigende woorden onderaan deze
brief.
Hartelijke groeten,
De directie,

Jan Scheiris en Kris Kerrinckx

Als ik jullie dagelijkse update doorneem lijkt het mij in tijden van onzekerheid en angst nog zichtbaarder
dan ooit dat ook Mozaïek met de essentie van het leven bezig is.
Wat een rijkdom denk ik dan, hoe zinvol en betekenisvol dragen jullie bij tot zoveel moois.
Hoe zorgzaam en warm omarmen jullie de kwetsbaren onder ons.
Hoe maken jullie het leven voor velen waardevol en betekenisvol.
Hoe halen jullie het beste uit elk van jullie gasten en bewoners.
Hoe geheel vrijblijvend en onbaatzuchtig engageren mensen zich.
Hoe vormt elke losse schakel een deel van een schitterende en onbreekbare ketting.
Hoeveel krijgen jullie terug voor wat jullie geven.
Onnoembare redenen waarom wij zeer bewust kozen voor het werken met mensen.
Hoed af!
Genegen

Tania
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