
Interesse? Neem contact op met: 
 

Verantwoordelijke vrijwilligers: Dina De Schepper 
dina.deschepper@dc-mozaiek.be 
09/255 50 50 

 
 

Contactgegevens Mozaïek 
 
 
Algemeen directeur: Jan Scheiris 
Pedagogisch directeur: Kris Kerrinckx 
 
CAMPUS WOLFPUT 
Wolfputstraat 106 
9041 Oostakker 
 

CAMPUS LEEUWERIK 
Leeuwerikstraat 28 
9000 Gent 
 

www.dc-mozaiek.be 

VRIJWILLIGERS:  
Waardevolle partners in de zorg 



 

Wat heeft 
MOZAÏEK  jou 

te bieden? 

Mozaïek ondersteunt volwassenen met een verstandelijke (meervoudige) be-
perking, volwassenen met autisme en volwassenen met niet aangeboren her-
senletsel. Wij richten ons op de Gentse regio en omstreken. 
Samen met de persoon met een beperking, zijn familie en netwerk realiseren 
we een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. We leggen nadruk op ontplooiing 
van de eigen mogelijkheden en krachten van de cliënt en houden rekening met 
de beperkingen en grenzen. 
Als professionele organisatie bieden we kwaliteitsvolle zorg. Onze medewerkers 
zijn hierbij onze kracht. Vrijwilligers zijn extra hart en handen. 
 

Dagelijks doen wij in Mozaïek beroep op verschillende vrijwilligers. We hebben 
bijvoorbeeld een vrijwilliger die wekelijks een lekker menu met een aantal cliën-
ten klaarmaakt, een vrijwilliger die helpt bij naai- en verstelwerk, vrijwilligers die 
individueel vervoer doen voor cliënten zowel tijdens de week als in het week-
end of busvervoer, ... 
 
Omdat iedereen andere talenten en mogelijkheden heeft, is ieders inzet anders. 
We kijken samen hoe we jouw specifieke vraag als kandidaat-vrijwilliger kunnen 
koppelen aan de specifieke noden van de voorziening. Je kan hierbij zelf aange-
ven wanneer en hoe vaak je wenst te komen. 
 
Ieder mens is uniek en stapt vanuit een persoonlijk motief in het vrijwilligers-
werk. We laten vrijwilligers zelf aan het woord:  
 

“Ik werk 1 dag per week in Mozaïek. Dat is makkelijk te combineren 
met mijn gezin. Ik werk samen in een team en voel me er volledig in 
opgenomen. Het zijn mijn collega’s geworden.” 

 
“Werken met gasten en bewoners laat me stilstaan bij mijn eigen leven. 
Dingen die vroeger vanzelfsprekend leken, stel ik meer en meer in 
vraag.” 

 Verzekering tijdens de taak 
 Gratis maaltijden 
 Bijzondere aandacht tijdens de jaarlijkse week van de vrijwilliger 
 Informatie over onze werking 
 Betrokkenheid bij het uittekenen van de taak 
 Ondersteuning bij het uitvoeren van de job 
 Een abonnement op het tijdschrift Flits 
 Vormingskansen over thema’s i.v.m. gehandicaptenzorg 
 Voldoening en verrijking op persoonlijk vlak 
 En vooral… waardering, respect en grenzeloze dankbaarheid voor je inzet! 

GEZOCHT 

 

 

 

 

Vrijwilligers om 
met cliënten 
te fietsen,  
te wandelen,  
activiteiten te doen… 
 
Vrijwilligers om  
aan cliënten 
een bezoekje te brengen 
 
Vrijwilligers om  
vervoer te doen... 
 
Vrijwilligers om 
te helpen bij  
boodschappen doen,  
huishoudelijk werk, 
evenementen... 

Ben JIJ  
wie we  

zoeken? 


