28 oktober 2020
Beste gebruiker, ouder(s), familie,

Zoals iedereen gisteren in de media kon volgen evolueert de coronasituatie in Vlaanderen dramatisch.
Ook in Mozaïek neemt het virus aan kracht toe. Het aantal besmettingen zowel bij bewoners, cliënten die
naar de dagondersteuning komen, familieleden van de cliënten als bij de medewerkers neemt in onze
voorziening sterk toe. De afwezigheden door corona stijgen dag na dag. Hierdoor dreigen we in de
problemen te komen om de zorgcontinuïteit enerzijds en de gezondheid van bewoners en medewerkers
veilig te kunnen stellen.
Na overleg met het VAPH, de zorginspectie en de voorzitter van de gebruikersraad hebben we deze
ochtend dan ook met pijn in hart beslist om tijdelijk strengere maatregelen te nemen. We willen proactief
en preventief handelen om erger te voorkomen.
1. Dagondersteuning Mozaïek en Monah
We sluiten de dagondersteuning voor de dagcentrumcliënten vanaf maandag 2 november tem vrijdag 13
november. Alle gebruikers van de dagondersteuning en hun families worden vandaag telefonisch
verwittigd. Bij ‘noodsituaties' kijken we samen voor een oplossing op maat. Mocht er de komende dagen
iemand van jullie of jullie gezin ziek worden of positief testen, gelieve ons te verwittigen. Elke bron van
besmetting is best zo snel als mogelijk gekend.
2. Bezoekregeling voor bewoners
Bewoners mogen de komende drie weekenden niet in weekend naar huis gaan.
Bezoek is wel nog mogelijk, op afspraak én coronaproof. Wie op bezoek wil komen, maakt via het onthaal
een afspraak: één keer per week, op vier momenten (dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdagmiddag,
telkens in de namiddag tussen 13u00 en 17u00), maximum 2 personen uit dezelfde bubbel, maximum een
half uur én steeds dezelfde bezoekers. Dit bezoek zal coronaproof doorgaan in een apart lokaal of in het
restaurant. De medewerker van het onthaal zal je op het moment van het bezoek begeleiden.

Dit alles brengt bij alle Mozaïekbetrokkenen heel wat teweeg, zowel emotioneel, sociaal als professioneel
en organisatorisch. Onze medewerkers staan onder hoge druk. Zij werken keihard en verrichten
schitterend werk. We kunnen rekenen op solidariteit, flexibiliteit en creativiteit van heel veel
medewerkers.
We hopen dat deze ingrijpende maatregelen ervoor zorgen dat we vanaf maandag 16 november ons
dagcentrum opnieuw kunnen openen. We volgen de situatie op de voet op en baseren ons op de adviezen
van de overheid. We beloven jullie nieuwe communicatie donderdag 12 november.

Het zijn bijzondere dagen… Ondanks deze angstige en bijzondere coronatijden gaat het dagelijks leven
verder. En jammer genoeg stopt het leven soms ook. Zo hebben we in de nacht van 26 op 27 oktober ’20
afscheid genomen van één van onze lieve bewoners van beschermd wonen ‘Dirk Van Lancker’. Dirk kreeg
op 1 september 2008, hij was toen 39, een plekje in Mozaïek. Het huis in de Tracylaan werd zijn nieuwe

thuis. Ondanks het feit dat Dirk geen grote prater was, was hij het die het huis vulde met warmte en
gezelligheid. Dirk werkte bij aanvang in het tuinatelier, later in de Arteveldehogeschool waar hij
verantwoordelijk was voor enkele logistieke taken en in de Ghelamco Arena waar hij de ramen op het
gelijkvloers lapte. Dirk genoot van zijn leven in Mozaïek. In 2018 werden Dirk zijn dromen gedwarsboomd
door de ziekte van Parkinson. Om hem de zorgen te kunnen bieden die hij verdiende, verhuisde hij begin
juni 2020 naar het Woonzorgcentrum Zuiderlicht in Mariakerke. Onze gedachten gaan uit naar de familie
van Dirk, de bewoners en medewerkers die Dirk met veel liefde omringd hebben. Dinsdag 3 november
nemen we met een beperkte delegatie afscheid.
Ons gedachten dwalen ook af naar de mensen die ernstig ziek zijn omwille van corona – iedereen kent
wel iemand, dichtbij of veraf - we wensen hen en hun families veel sterkte toe.

Samen zullen we…
dankjewel voor jullie begrip.
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