15 mei 2020

Beste ouder(s), familie, gebruiker,
Dit is een goed-nieuws brief!
De globale screening op Covid-19
Deze week werden 249 corona-testen afgenomen bij al onze aanwezige bewoners en medewerkers.
Wij zijn heel blij … iedereen testte negatief!
Dit geeft ons een foto van de situatie op 11 en 12 mei. Het is het resultaat van heel wat inspanningen,
het correct opvolgen van de afspraken, het consequent handelen, kortom het opnemen van onze
verantwoordelijkheid. Natuurlijk hebben we ook een tikkeltje geluk gehad, dat heb je soms ook gewoon
nodig.
Dank aan alle bewoners. Hun aanpassingsvermogen is groot, ze zijn vaak veerkrachtiger dan we denken.
Dank aan alle medewerkers voor hun professionaliteit, flexibiliteit en volhouden – elke dag opnieuw!
Dank aan alle families voor jullie begrip, geduld en uithoudingsvermogen. We kunnen nu met een gerust
hart uitkijken naar de bezoekmomenten voor de familie van de bewoners.
De bezoekregeling voor bewoners
Vandaag gaan de eerste bezoekmomenten onder strikte voorwaarden door. Na negen weken hopen we
hiermee tegemoet te komen aan de wens van de bewoners en hun dichte familie om elkaar terug te
zien. De bezoekmomenten gaan door in het restaurant dat we hiervoor zo gezellig mogelijk maakten.
Het zullen bijzondere ontmoetingsmomenten zijn, ontmoetingen zonder knuffel, zonder zoen, zonder
schouderklopjes, …
We benadrukken nog eens dat het belangrijk is en blijft om alles te laten verlopen onder de strenge
veiligheidsmaatregelen. Ondertussen blijven we inzetten op de andere mogelijkheden tot contact
(telefoon, videochat, een kaartje, een cadeautje…), zeker ook voor hen die (nog) geen bezoek kunnen
ontvangen.
Doorstart collectieve dagondersteuning en begeleid werken
En nog meer goed nieuws!
De collectieve dagondersteuning voor volwassenen kan binnenkort geleidelijk en voorzichtig opgestart
worden onder heel strikte VAPH-voorwaarden. De richtlijnen voor social distancing en hygiëne moeten
zo strikt mogelijk opgevolgd worden (1,5 meter afstand + ruimtes anders inrichten). Er mag geen
contact zijn tussen dagcentrumcliënten en bewoners zodat de contactbubbels niet doorbroken worden.
Beiden kunnen dagondersteuning krijgen maar niet samen. Het aantal personen die samen in een
ruimte zijn moeten we beperken. Families dienen maximaal gebruik te maken van eigen vervoer van en

naar het dagcentrum. Slechts in uitzonderlijke situaties kunnen we collectief vervoer inschakelen. Bij
Covid-19 symptomen of bij vermoeden van besmetting is collectieve dagondersteuning niet toegestaan.
Enkel dagcentrumcliënten kunnen aan begeleid werken doen, bewoners in deze fase nog niet.
We zijn blij dat er eindelijk wat perspectief kan geboden worden voor de cliënten van de
dagondersteuning.
De uitwerking van de heropstart vraagt heel wat denk- en organisatiewerk en dat vergt wat tijd. De
aanpassingen aan de strenge regels voor social distancing en hygiëne brengen met zich mee dat er
minder cliënten op hetzelfde moment kunnen aanwezig zijn. Dat betekent dat de cliënten minder
momenten dan ze gewoon zijn, gebruik kunnen maken van de dagondersteuning.
De (zorg)coördinatoren contacteren deze dagen alle cliënten van de dagondersteuning met de vraag of
zij willen ingaan op het aanbod.
Op basis van het aantal cliënten, de personele mogelijkheden, de infrastructurele en organisatorische
mogelijkheden én de veiligheidsvoorschriften werken wij een concreet plan van aanpak uit. We streven
er naar de dagondersteuning opnieuw op te starten vanaf dinsdag 2 juni 2020.
Het zal er voor Wolfput, Leeuwerik en Monah anders uitzien.
Wij nemen in de week van 25 mei opnieuw telefonisch contact op om hierover individueel concrete
afspraken te maken.

Nog even…
We hopen van harte dat al deze lichtpuntjes:
de testing waarop iedereen negatief scoorde,
het mogen starten met de bezoekregeling, de
uitbouw van wat meer kinesitherapie en de
voorzichtige en de geleidelijke doorstart van de
dagondersteuning wat perspectief kan geven
en meer ademruimte geeft. Een doorgroei
naar een werking die ‘iets meer nieuw
normaal’ is.
Volg de gouden draadjes van het leven vandaag
in Mozaïek op de website www.dc-mozaiek.be,
meer specifiek de rubriek ‘Mozaïek in tijden
van corona’.

Hartelijke groeten,
De directie, Jan Scheiris en Kris Kerrinckx

