
 
14 september 2020 

Beste ouder(s), familie, gebruiker, 

Voor we opnieuw ingaan op corona-nieuws, geven we het woord aan:  

onze nieuwe directeur Filip Fraeye. 

1 september 2020, de verjaardag van het 45 jaar bestaan van Mozaïek en 
mijn eerste dag als opvolger van Jan Scheiris. Graag stel ik mezelf eventjes 
voor. 

Eind 2019 besloot ik om mijn zelfstandige activiteit als bedrijfsleider na meer 

dan 20 jaar stop te zetten en aan anderen over te dragen. Ik wou op zoek  gaan 

naar een job waarbij ik mijn dagelijkse energie zou kunnen inzetten ten 

voordele van een meer sociaal doel, een werkplek waar ik mijn steentje zou 

kunnen bijdragen aan het helpen van mensen die ondersteuning goed kunnen 

gebruiken en doorgaans ook echt nodig hebben.  

Om voldoende tijd te hebben om iets wezenlijk te kunnen realiseren wou ik deze carrièreswitch absoluut 

maken vooraleer ik 50 jaar zou worden, en dit is nog op de valreep gelukt.  

Mozaïek is mij bekend omdat mijn jongste zus Marieke er reeds lang verblijft en ook in de bakkerij actief 

is. Ik hoorde dat de directeur er met welverdiend pensioen zou gaan in de zomer van 2020. Ik wou voor 

deze job gaan, omdat ik de werking van Mozaïek als buitenstaander sinds jaar en dag enorm waardeer en 

omdat ik aanvoelde dat dit voor mij de perfecte invulling zou zijn voor mijn zoektocht naar een ‘social-

profit doel’. Ik heb ook een grenzeloos respect voor alle medewerkers die er dag in dag uit het beste van 

zichzelf geven. 

Na mijn eerste dagen van kennismaken, rondlopen, gesprekken en bezoekjes op en rond Mozaïek is dit 

respect enkel maar exponentieel aan het groeien, er wordt fantastisch werk geleverd ! 

Zoals jullie weten is de zorgwereld vanuit de overheid de laatste jaren onderhevig aan heel wat cruciale 

hervormingen. Deze hebben financiële gevolgen waardoor er op gebied van management en centrale 

ondersteuning nieuwe noden ontstaan die een impact hebben op het reilen en zeilen van organisaties zoals 

Mozaïek. Ik ben ervan overtuigd dat ik mijn opgedane ervaring goed zal kunnen gebruiken om het team 

te kunnen ondersteunen op vele vlakken. Ook wat betreft externe gerichtheid kan ik mijn expertise 

inzetten.  

Ik ben dan ook enorm gemotiveerd om Mozaïek verder te laten groeien en ontwikkelen. Ik hoop dat ik de 

verwachtingen van iedereen die betrokken is zoveel als mogelijk zal kunnen inlossen.  

Ik wil langs deze weg ook directeur Jan bedanken voor het kwalitatieve werk en de realisaties gedurende 

zijn periode als algemeen directeur. 

Tot binnenkort, Filip Fraeye 
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Corona-nieuws… 
 

Het voorbije weekend kregen we het verontrustende nieuws dat één van de bewoners van beschermd 
wonen positief testte op Covid-19. De bewoner is gelukkig niet ziek, vertoont geen symptomen en verblijft 
sinds vrijdag thuis bij familie in quarantaine.   

Onmiddellijk na de bekendmaking van het positieve covidresultaat zijn we, volgens de afgesproken 
procedure,  zaterdag met enkele collega’s in Mozaïek samen gekomen. Alle contacten die de bewoner de 
voorbije dagen heeft gehad in de woning en in het dagcentrum, brachten we in kaart. Na overleg met de 
huisarts beslisten we dat alle cliënten met wie de bewoner sinds woensdag in contact kwam tweemaal 
getest worden. Ze blijven in quarantaine in hun woning of thuis tot de resultaten van de twee testen 
gekend zijn. We namen contact op met alle betrokken families en medewerkers.  

Zaterdagavond werden alle bewoners die op dat moment in Mozaïek verbleven reeds getest. Wij kunnen 
nu reeds het goede nieuws vertellen dat alle bewoners een negatief resultaat hebben op deze eerste test. 
De bewoners die thuis verbleven in weekend en kozen om thuis te blijven, alsook enkele gasten van het 
dagcentrum werden pas vandaag getest. We hopen dat ook zij negatief testen. Niemand is ziek of heeft 
symptomen. De tweede test vindt plaats 9 dagen na de eerste test en is even belangrijk.  We duimen voor 
een goede afloop van deze situatie.  
 
Alle betrokken bewoners worden de komende dagen extra goed opgevolgd. Bij de minste twijfel over 
symptomen wordt de arts verwittigd. De situatie is dus onder controle.  
 
Deze situatie zette ons opnieuw met de voeten in de harde realiteit: covid-19 is nog niét weg! Mozaïek 
was er tot nu in geslaagd het virus buiten te houden en dan worden ook wij plots getroffen. We waren 
van plan enkele maatregelen een beetje te versoepelen. Doch door de negatieve evolutie van de 
coronacijfers en deze bovenstaande situatie houden  we de strenge veiligheidsmaatregelen helaas verder 
aan.    
 

Collectieve dagondersteuning 

Verschillende familieleden stellen de vraag of cliënten opnieuw fulltime naar de dagondersteuning 

kunnen komen. Aangezien we voldoende afstand tussen de cliënten voorop stellen, kunnen we hier tot 

onze grote spijt niet voor iedereen aan tegemoet komen.  

We benadrukken nog eens de mondmaskerplicht, zeker in de bussen, maar ook tijdens verplaatsingen. 

Indien cliënten symptomen vertonen, vragen we ook om hen niet naar de dagondersteuning te laten 

komen.  

 

Woonondersteuning 

We herhalen nog eens de afspraken die we samen met onze coördinerend arts, dr. Maes, hebben 

genomen: 

− Wij blijven de komende weken de hoeveelheid bezoekers beperken. We vragen dat bewoners enkel 

bezoek krijgen uit 1 gezin en beperkt tot 2 personen (bijvoorbeeld beide ouders, of 1 samenwonend 

koppel). We maken een uitzondering voor gescheiden ouders, zij kunnen beiden op bezoek komen en 

de bewoner kan bij beiden logeren indien van toepassing. Indien er toch bijkomende vragen zijn, 

neem dan contact op met de (zorg)coördinator.  

− Als u de bewoner ophaalt of bezoekt, geldt deze als lid van uw bubbel van 5.  

− Bezoekers bellen aan en wachten tot de begeleider de deur opent. 
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− Bezoek komt niet binnen in het collectieve gedeelte van de woning (dus niet in de living); voorlopig 

ook nog steeds niet naar de kamer van de bewoner. Bezoek vindt buiten plaats, of in de weekendbar.  

− Er is wekelijks de weekendbar op zaterdag van 14u00 tot 17u00 in het restaurant van Mozaïek. We 

vragen om zoveel mogelijk de 1.5m afstand te bewaren, het mondmasker op te houden en zeer 

zorgvuldig om te gaan met de handhygiëne. 

− Indien een familielid op een ander moment op bezoek wil komen, kan dat enkel op afspraak met de 

woning. 

− Bezoekers dragen continu een mondmasker op het domein van Mozaïek, ook in contact met hun 

familielid. Zij blijven ook zo veel mogelijk op afstand van de bewoner. 

− Er blijft registratieplicht ifv contacttracing.   

− Bewoners kunnen nog steeds op weekend gaan.  We vragen dat de bewoner slechts in 1 gezin op 

weekend gaat, en dat dat gezin zich strikt houdt aan de veiligheidsmaatregelen van de overheid. Dit 

wil zeggen dat de bewoner niet met andere gezinnen in contact komt. 

− Wie langere tijd thuis verblijft of op reis/vakantie gaat met andere mensen dan deze uit zijn bubbel,  

zijn er twee negatieve Covid-19-testen nodig vooraleer hij/zij terug kan komen wonen.  

 
 
We zijn in een periode waarin iedereen weer wat normaler wil doen maar dat is gemakkelijker gezegd 
dan gedaan. Veel mensen zijn coronamoe maar het virus is niet weg. Daarom blijven ook wij in Mozaïek 
onze oproep herhalen: laat ons zorg dragen voor onze gezondheid en elkaar! Hiertoe blijft het belangrijk 
om de algemene veiligheidsmaatregelen op te volgen: pas de 1,5 meter strikt toe en blijf inzetten op een 
goede handhygiëne. Indien de 1.5 meter niet gegarandeerd kan worden, draag aub een mondmasker. We 
doen het voor de cliënten, voor de medewerkers en de betrokken families.  
 
We herhalen onze dankbaarheid voor het begrip dat jullie de voorbije maanden hebben getoond. 
We hopen samen met u dat de situatie zo snel mogelijk weer positief gaat evolueren.  
We rekenen verder op jullie engagement, samen delen we de zorg!  
 

 
 

Hartelijke groeten, 

De directie,   

Kris Kerrinckx en Filip Fraeye  
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