
 
24 november 2020  

 
Beste gebruiker, ouder(s), familie,  

 
Dit is opnieuw een ‘hoopvollere goednieuws brief’! 
Dankzij de strenge maatregelen en de moedige inspanningen van alle cliënten, families en 
medewerkers hebben we het virus dat in Mozaïek binnengekomen was, kunnen indijken. De positief 
geteste bewoners, cliënten van de dagondersteuning, familieleden én medewerkers zijn genezen of 
aan de beterhand. Beseffend dat dit morgen anders kan zijn, durven we voorzichtig zeggen dat 
Mozaïek vandaag opnieuw Covid-19 vrij is en daar zijn we blij en trots op.  

We blijven streng inzetten op de naleving van de veiligheidsmaatregelen en volgen de situatie op de 
voet. Vandaag 24 november werden opnieuw alle medewerkers collectief gescreend. Zo kunnen we 
snel ingrijpen mocht er een medewerker positief testen. De resultaten verwachten we eerstdaags. 

Gezien de situatie in Mozaïek momenteel onder controle is én de algemene besmettingscijfers 
voorzichtig positief evolueren, gaan we onze strenge maatregelen wat versoepelen.  

 

De bezoekregeling voor bewoners  

De bewoners mogen vanaf vrijdag 27 november opnieuw naar huis op weekend gaan. Het is goed dat 
bewoners terug op bezoek kunnen gaan naar hun ouders of familie. We rekenen erop dat de contacten 
thuis tot het uiterst minimum beperkt blijven én dat thuis, net als in Mozaïek, de 
veiligheidsmaatregelen héél zorgvuldig toegepast worden. Testen na een weekend is niet nodig. Er 
wordt enkel getest bij symptomen. Bezoek in de woning is nog steeds niet toegestaan.  

Families die liever hun familielid nog niet naar huis op bezoek laten komen, kunnen nog steeds via het 
onthaal een corona-proof bezoek op afspraak vastleggen. Dit kan blijven doorgaan zoals de voorbije 
weken.  

Collectieve dagondersteuning  

Vanaf maandag 30 november openen we opnieuw het dagcentrum voor de cliënten van de 
dagondersteuning. Het is goed dat de cliënten nog vier weken voor de kerstsluiting (die ingaat op 
vrijdag 25 december en loopt tem vrijdag 1 januari) terug zinvolle dagbesteding kunnen krijgen én dat 
ze hun lotgenoten/vrienden opnieuw kunnen ontmoeten. Zij kunnen naar de dagondersteuning komen 
zoals voor de sluiting in november.  

Cliënten worden opnieuw opgehaald met het geregeld vervoer. Gezien er minder cliënten naar het 
dagcentrum komen zitten er minder gasten op de bus, maar deze busritten blijven een kwetsbare 
situatie. Het is zeer belangrijk dat de gasten hun mondmasker goed dragen. Mochten er 



ouders/familieleden zijn die hun familielid liever zelf brengen en ophalen, geef dit dan door aan 
(zorg)coördinator.  

In deze fase scheiden we nog steeds zoveel als mogelijk de bubbels, bewoners mogen niet gemengd 
worden met dagcentrumcliënten. De bewoners krijgen verder – zoals de voorbije weken – 
dagondersteuning in en met hun woonbubbel.  

Alle cliënten van de dagondersteuning en de families van de bewoners die normaal gezien in weekend 
gaan ontvangen één van de komende dagen een persoonlijke telefoon.  

 

We zijn blij dat er terug wat perspectief kan geboden worden voor de cliënten van de dagondersteuning 
en dat bewoners opnieuw in weekend kunnen gaan.  En nu duimen dat ieder zijn verantwoordelijkheid 
neemt en uiterst zorgvuldig de veiligheidsmaatregelen naleeft: beperk de contacten, vermijd drukke 
plaatsen, draag het mondmasker, zorg voor minstens 1.5 afstand, was je handen met zeep, ontsmet en 
ventileer veelvuldig.  

 

We hopen deze situatie tot en met nieuwjaar te kunnen vasthouden. Rond half december 
communiceren we hoe we verder gaan na nieuwjaar.  

 

 

 

We missen  

de knuffel 

de kus 

het dichtbij elkaar zijn… 

We doen dit voor elkaar!  

 

 
 
 
 
 

Dank voor jullie begrip, 

Hoopvolle groeten, 

De directie,   

Filip Fraeye en Kris Kerrinckx 


