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Woord vooraf 



Een gebubbelde wandeling 

14 februari, een dag die iedereen kent! 

Valentijn, de dag waarop geliefden elkaar extra aandacht geven met bijvoorbeeld cadeautjes, bloemen of kaartjes.   

Corona = we zijn het moe!  

Wel, in de woonondersteuning van Mozaïek maakten wij er een Valentijns week van!  

We probeerden elkaar dat extra duwtje in de rug te geven, dat extraatje dat iedereen momenteel zo nodig heeft om er terug 
volle moed tegenaan te gaan!  

Een hartverwarmertje, zowel voor onze bewoners als voor onze collega-begeleiders!  

De week van 8-14 februari deden we, elke woning in zijn eigen bubbel, een liefdevolle wandeling op ons woondomein van 
Mozaïek. We stopten (uiteraard coronaproof!) voor iedere woning op het domein, maar ook aan de voordeur van de Proes-
mansstraat, de Geerstraat en aan de bureaus van onze woon– (zorg)coördinatoren waren we welkom.  

Aan elke stopplaats kregen de wande-
laars een opdrachtje, iets lekkers, of …  

En zo zorgden we voor elkaar met een 
klein gebaar!   

In de  Proesmansstraat luidde de op-
dracht: ‘Maak een gekke bekken foto 
aan ons raam met poëzie’. Als zoete 
attentie kregen we chocolade.  

Ook de (zorg)coördinatoren van het 
wonen gingen mee op stap en deden 
hun best voor de foto. Maar ja, hoe 
trek je nu een gekke bek met een 
mondmasker voor je mond? 



Woning 1 bakte lekkere American cookies als traktatie voor de wandelgroepjes 
die aan hun deur langskwamen. Als opdracht moesten de wandelaars een dier 
uitbeelden. Het lot besliste welk dier. Hilariteit alom! 

Bij woning 3 stond de platenspeler buiten en iedereen kon zijn lievelingsliedjes 
kiezen uit een collectie plaatjes.  Ambiance troef, de Vlaamse schlagers en andere 
liedjes knalden door de lucht!  

Woning 4 had voor iedere deelnemer een zelf geknutselde attentie. 

Wie dorst had of het koud kreeg tijdens de wandeling werd tijdig voorzien van 
iets warms. Woning 5 trakteerde op een lekkere chocomelk. 

Aan de deur van woning 6 mocht men lekker actief zijn. Als traktatie werd een 
hartenwafeltje uit de koekjestrommel gehaald.  

In de Geerstraat werd ieders vaardigheden getest met een werpspel. En tot slot 
kregen de deelnemers aan de burelen van team wonen een geheimzinnige bood-
schap: zoek de foto’s aan de buitenzijde van onze bureau’s, schrap deze op het 
overzicht en ontcijfer onze boodschap voor jullie.   

Ondanks de koude en de sneeuw werd het een hartverwarmende week.  

Dank je wel iedereen voor het duwtje in de rug! 



Er was eens lang geleden in het land van vzw Mozaiek een boze heks, genaamd Corona.  

Deze heks sprak een betovering uit over het hele land. Plotseling stond alles op zijn kop, alle 

bewoners van het land, waren even hun kluts kwijt. Wat moeten we nu doen, wat mogen we 

nog, wat kunnen we nog …  

Maar dit moet je weten van de Mozaïekenaars, het is een heel dapper en creatief volk. Met 

veel doorzetting zocht het volk zijn weg in dit vreemde landschap… overal ontstonden nieuwe 

ontmoetingen, zelfs nieuwe vriendschappen, alsook heel wat nieuwe ideeën! 

Zo waren er een aantal Mozaïekenaars die genoten van koken. Ze maakten samen heel wat 

lekkere dingen klaar, waaronder ook soep. Eerst om zelf te drinken, maar dan groeide het 

idee om soep te maken en te delen met meer en meer mensen uit het Mozaïekland.  

Iedere week gingen ze naar een lokale boer (in Hijfte) verse groenten halen en maakten er 

iedere donderdag verse soep van. De recepten waren heel gevarieerd: eens een wortel-

pastinaaksoepje, paprikasoepje, broccolisoep, …  Ze waren heel creatief in het zoeken van 

lekkere variaties. 

De soepjes vielen in de smaak en algauw keken meer en meer Mozaïekenaars uit naar 

‘donderdag soeper dag’. 

Maar hoe gaan ze nu te werk?  

’s Morgens snijden Nadine, Eva, Jonas, Willy, Brigitte, Marc en Luc ongeveer 6 kg groenten die 

ze vervolgens in de pot laten pruttelen.  Met de juiste toverspreuk sturen ze dan Nadine en 

Marc op pad om bestellingen uit te delen en de overschotten te verkopen. En elke week zijn 

ze uitverkocht! 

De Mozaïekenaars hebben van de betovering van Corona een positief soepverhaal gemaakt 

en dromen van meer …  

Een SOEPer verhaal! 



Daggroep 1 in het groen 

Sinds begin april gaan we op woensdag met een klein 
groepje uit daggroep 1 bij Debby in Lochristi. Debby heeft 
een heel mooi groen domein met een bos, weiland, water 
en verschillende dieren. Onze opdracht bestaat erin om de 
schapen – en recent ook de lammetjes – van eten, water 
en een proper hok te voorzien. We hielpen ook al om een 
omheining opnieuw recht te zetten. 

Tussen het werken door voorziet Debby een rustpauze met 
een lekker drankje. 

We voelen ons al helemaal thuis in deze prachtige omge-
ving! 



 

Twee keer per week organiseren we op MoNah een mede-werkersvergadering. 
Tijdens deze vergadering luisteren we naar de deelnemers en begeleiders. Hoe 
loopt het op MoNah? Spreekt het aanbod ons aan? Welke ideeën leven er? Op 
basis van deze antwoorden kiezen we maandthema’s en activiteiten. In februari 
werkten we rond het thema ‘De ander en ik’. 

 

De ander en ik, dat gaat over respectvol omgaan met jezelf en anderen. Ieder 
persoon moet gerespecteerd worden in zijn eigenheid. Ook al bestaat er diversi-
teit tussen mensen. Als deelnemers van MoNah hebben we allemaal iets meege-
maakt, liepen we allemaal een hersenletsel op. Toch zijn we verschillend; ons 

MoNah - de ander en ik 
verleden, netwerk, mogelijkheden en 
beperkingen.  

We zijn niet gelijk maar wel gelijk-
waardig. Ieder van ons heeft veel mo-
gelijkheden, in MoNah willen we dit 
duiden en laten bloeien. Op een aan-
vullende manier helpen we elkaar: 
met een vriendelijk woord, een luiste-
rend oor, een goede dosis humor en 
een fijne samenwerking.  

Om een idee te krijgen van het 
maandthema, lichten we er een aan-
tal activiteiten uit. 

Zo ontwierpen we een ‘Love Box’. We 
vulden de box met liefdevolle bood-
schappen en quotes voor de volgende 
groep. Zij lazen ze de dag erna en 
voegden opnieuw boodschapjes toe. 

Deze heen -en weerpost zorgde voor verbinding tussen de verschillende groepen 
en … voor heel wat liefde in de lucht. Ook schreven we een brief aan onszelf. Wat 
wens je jezelf, vanuit je eigen verleden, voor de toekomst toe? Woorden van hoop 
noteerden we in deze brieven. Binnen enkele maanden krijgen we ze toegestuurd, 
spannend! Een stellingenspel deed ons dan weer stilstaan bij ‘Diversiteit in liefde’. 
Ben ik blij met wie ik ben? Hoe reageer ik als mijn kind uit de kast komt? Wordt 
liefde beter met de tijd?... We luisterden naar de verschillende standpunten. Wat 
een boeiend gesprek! We kijken alvast uit naar volgende maand. Met het thema 
‘Binnenste buiten’ zoeken we de natuur op! 

Lots of love,  

Jan en de andere deelnemers van MoNah 



Het coronabeestje is er nog steeds! 

Maart 2020 – Maart 2021 
 
wat een bijzonder corona-jaar 
heftig en onvoorspelbaar 
onzichtbaar en ontembaar 
iedereen oh zo kwetsbaar 
 
allen terechtgekomen in een wereld heel apart 
voelen we ons soms machteloos en verward 
trots op hoe iedereen ondanks alles volhardt 
met een koel hoofd en een warm hart 
 
samen de lastigheden overwinnen 
met focus op het kleine goede zullen we deze pandemie winnen 
nog even – hoe moeilijk ook – in ons kot binnen 
blijven we mekaar onvoorwaardelijk beminnen 
 
mondmaskers en 1,5 meter afstand 
moeilijk, onwezenlijk en ambetant 
geen dicht contact, geen kus en geen handdruk 
het gebrek aan omhelzing ondermijnt ons geluk 
 
de maatregelen wegen zwaar door 
'nie neute, nie pleuje' zingen we in koor 
in verbondenheid – gaan we erdoor 
ieder trekt zijn eigen spoor 
 
zorgend veerkrachtig 
bekommerd aandachtig 
begeesterd en bewogen 
bezield en bevlogen 
 
met gezond verstand 
mild en tolerant 
bundelen we onze krachten 
en blijven geduldig hoopvol wachten 
 
met ouders en families een goede band 
gedeelde zorg, op afstand hand in hand 
goede communicatie zeer centraal 
corona-brieven stuurden we massaal 
 
deugddoende supporters aan de kant 
hartverwarmende berichten aan de lopende band   
onder de vrijwilligers nu en dan een acrobaat of muzikant 
met positivisme en humor houden we ons in stand 
 
het coronabeest blijven we verdringen   
en koesteren de doodgewone dingen 
zo blijven we 'ik hou van u' voluit zingen 
en mekander op afstand liefdevol omringen 
 
hou moed 
alles komt goed 
hartelijke groet 
kris 



Poëzie op onze ramen 

Naar aanleiding van de week van de poëzie, een jaarlijks gebeuren in de laatste 

week van januari, gaven we iedereen in Mozaïek een leuke opdracht:  net als de 
lichtjes in december sfeer brachten in Mozaïek, kunnen woorden dit ook. Hang 
aan je raam een boodschap: innemend, grappig, poëtisch, steunend of zorgend, 
het mag allemaal.   

Het thema van de poëzieweek was 
dit jaar ‘samen’, al ‘t hope’. 

We vierden met woorden het samen-
leven, samen-hangen, samen-zijn, 
samen-zitten, samen-werken, samen-
lezen en samen-schrijven. Want sa-
men kunnen we veel! 

De kracht van poëzie: je zelfs vanop 
afstand  toch even samen ‘al t’hope’ 
met anderen voelen.   

Een nieuw bestuur,  

een nieuwe naam  
De samenstelling van het bestuur van 
Mozaïek veranderde begin januari 
2021. 

Dhr. Jacques Adriaens nam, na vele 
jaren, ontslag als voorzitter van het 
bestuur. Hij blijft evenwel als lid actief. 
Hij wordt opgevolgd door Dhr. Marc 
Colson, die zich reeds geruime tijd 
inwerkte in de werking van Mozaïek.  

Dhr. Herman Fraeye nam ontslag als 
lid van het bestuur. Tegelijkertijd werd 
het bestuur uitgebreid met 2 nieuwe 
leden: Dhr. Pieter Vanvolsem en Dhr 
Jan Scheiris, onze vroegere directeur. 

Door de vernieuwde VZW-wetgeving 
die voor bestaande VZW’s zoals Moza-
ïek van kracht ging op 1 januari 2020, 
werden de statuten van onze VZW 
herzien en aangepast aan de nieuwe 
wetgeving.  

Bij deze gelegenheid koos ons bestuur 
er voor om de officiële naam van Mo-
zaïek aan te passen. 

Van ‘Dienstencentrum Mozaïek’, wat 
stilaan wat oubollig begon te voelen, 
naar ‘Mozaïek VZW’, een naam die we  
de laatste jaren meestal ook gebruik-
ten.   

De leden van het Bestuur zijn: 

de voorzitter: 
Dhr. Marc Colson 

de leden: 
Dhr. Bart Adriaens 
Dhr. Jacques Adriaens 
Dhr. Roland Ingels 
Mevr. Tania Pien 
Dhr. Luc Rysenaer 
Dhr. Jan Scheiris 
Dhr. Pieter Vanvolsem 

de waarnemer uit de gebruikersraad: 
Dhr. Jozef Van Conkelberge 

Her en der verschenen mooie teksten 

op de ramen.  

Dank je wel Proesmansstraat en dag-

groep 2 voor de foto’s! 



Dit jaar geen opendeurdag omwille van 
de corona-pandemie maar wel een 
Feestweek van de Zorg.  

Met de landelijke campagne ‘Ik hou 
van u’ wilde de organisatie achter dag 
van de zorg een ode aan iedereen die 
zorgt brengen.  

Zowel de professionele zorgverlener 
als de vrijwilligers en de mantelzorgers 
kregen alle aandacht die ze verdien-
den. 

De feestweek startte op maandag 15 
maart en eindigde met de feestdag 
Dag van de Zorg op zondag 21 maart.  

De Zorg– en Welzijnssector werd opge-
roepen om er een heus feest van te 
maken door samen te zingen en een 
eigen versie van het lied ‘ik hou van u’ 
van Noordkaap te maken en te ver-
spreiden. En wees maar zeker dat er  
gezongen werd!  

Wij konden uiteraard niet achterblijven 
en maakten ook onze eigen videoclip.  

Annelies Fraeye, dochter van Filip en 
deelneemster aan The Voice van 
Vlaanderen, zong een funky versie van 
het lied in.  

Samen met haar maakten we, elk in 
onze eigen bubbel en met respect voor 
de coronamaatregelen, de opnames 
voor onze eigen videoclip.  

Er werd gedanst, gewuifd, met papie-

ren hartjes en kushandjes gegooid en 
vol enthousiasme meegezongen.  

En het resultaat mag gezien worden! 
Een zee van blije gezichten! Onze vi-
deoclip kan je bekijken op onze websi-
te, op YouTube en op onze Facebook. 

Al snel werd de clip door velen opge-
merkt, waaronder AVS en Lo-Radio, 
een lokale radiozender uit Lochristi. 

AVS kwam naar Mozaïek om een re-
portage te maken voor hun dagelijkse 
nieuws. Een hele belevenis die vele 
cliënten zeer leuk vonden.  Naast de 
directie, Filip en Kris, werden ook en-
kele gasten van het winkelatelier geïn-
terviewd. Fier vertelden ze hoe zij het 
leven in Mozaïek ervaren. Een mooi 
beeld waar we fier op zijn. 

Ook deze reportage kan je bekijken op 
onze website www.dc-mozaiek.be. 

Marianne, de zorgcoördinator van be-
schermd wonen gaf een interview op 
Lo-radio. 

Dag van de Zorg 



Een geheim ... 

Christine en Rita wilden iets maken voor de begeleiding van woning 2 en de Meerhout-
straat, de mensen van Solidariteit die de werking en zorg van hun woning lichter maken, 
de verpleging die dagelijks komt om hun te verzorgen en de huismoeders die alles netjes 
maken en zorgen dat hun kledij weer fris in de kast ligt. Ze besloten om een sleutelhanger te 
maken voor iedereen, wat ze uiteraard geheim hielden. 

Christine en Rita kozen voor elke sleutelhanger zelf de kleuren.  Samen maakten ze een tekst voor 
de begeleiding en een aangepaste tekst voor de anderen. Ook het motief van de doosjes werd 
door hen gekozen. 
Het duurde even voor alles klaar was maar het resultaat is zeker geslaagd. Ze waren heel 
fier toen ze dit aan iedereen konden afgeven. 

Woon– en leefkosten 

Op 1 januari 2017 stapten alle meerderjarigen die ondersteuning kregen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap (VAPH), over naar het systeem van persoonsvolgende financiering. Iedere persoon die op dat moment ondersteu-
ning ontving, kreeg een persoonsvolgend budget (PVB).  

Met de invoering van dit nieuwe systeem wilde men niet alleen de wijze van subsidiëring van de zorg veranderen, maar ook 
de financiële bijdrage (‘dagprijs’) afschaffen. De dagprijs werd vervangen door het betalen van de woon-en leefkosten. Alle 
vergunde zorgaanbieders moesten ten laatste op 1 januari 2021 de overstap maken, zo ook Mozaïek. 

In het vroegere bijdragesysteem betaalde je als gebruiker een vaste bijdrage per dag. Die bijdrage was voor iedereen en bij 
iedere zorgaanbieder dezelfde. Met het systeem van woon- en leefkosten worden de kosten per aanbieder bepaald en wordt 
rekening gehouden met de kenmerken van de wooninfrastructuur of de geboden diensten. Zo betaalt iemand die een kleine 
kamer heeft minder dan iemand die in een ruime studio woont. Wie zijn eigen lunch meebrengt naar het dagcentrum betaalt 
minder dan iemand die er een warme maaltijd krijgt.  

Woon- en leefkosten zijn vergelijkbaar met de kosten die elke burger betaalt. Het zijn dagelijkse en maandelijkse kosten voor 
huur, energie, onderhoud voor de woning, voeding, kosten voor vrije tijd … 

Sinds januari 2021 werken we op de nieuwe manier, de facturen zijn met woon– en leefkosten opgemaakt. Een hele aanpas-
sing . Voor Mozaïek betekende dit een nieuwe manier van registreren: gedetailleerde aanwezigheidslijsten per dagdeel 
(voormiddag, namiddag, avond), aantekenen wie welke maaltijd nam (ontbijt, middagmaal, avondmaal), dagelijks noteren 
wie vervoer naar de dagondersteuning kreeg, … kortom een hele uitgebreide administratie.   

Om deze registraties eenvoudiger te maken drong de aankoop van een uitgebreid softwarepakket zich op.  

We gingen van start met Zorgonline, een softwarepakket op maat, opgebouwd uit verschillende modules. Alle gegevens van 
onze cliënten (administratieve, financiële, medische en pedagogische) en registraties worden centraal bewaard zodat ze toe-
gankelijk  zijn voor wie ze nodig heeft.  Daarnaast beschikken we ook over een handige berichtenformule die de onderlinge 
communicatie een boost geeft. Een pakket met vele mogelijkheden, we zijn ze nog volop aan het ontdekken! 



De Geersstraat ging op culinaire reis 

Door de coronamaatregelen zat reizen 
er tot nu toe niet in. Toch lieten de 
bewoners van de Geersstraat en de 
Ronsestraat zich niet tegenhouden. 

Ze doken regelmatig de keuken in en 
ontpopten zich tot echte chefs.  Meer 
zelfs, ze maakten een heuse culinaire 
reis in de keuken! Mosselen uit Neder-
land, une baguette uit Frankrijk, pasta 
uit Italië, een tapasbordje en balletjes 
uit Spanje. Aangepaste muziek, tafel-
versiering en lekker eten. Smakelijk! 

Tegelijkertijd mochten de mannen van 
de Ronsestraat Wim met een lekker 
glaasje welkom heten als nieuwe be-
woners. Welkom Wim! 



Vrijwilligers 

Van 27 februari tot en met 7 maart. 

Volgens de traditie nodigt Mozaïek in de week van de vrijwilliger 
alle vrijwilligers uit voor een gezellige avond, een moment van ver-
binding bij een natje en een droogje.  

Dit jaar besliste corona er echter anders over.  

In dit bijzondere jaar hadden we de meeste vrijwilligers al een 
hele tijd niet meer kunnen zien. Uit het oog was niet uit het hart. 
We verrasten hen met een kaartje en wat bloemenzaadjes als 
dank je wel voor alles wat ze voor Mozaïek betekenen. 

Bloemenzaadjes, kleine kiemen die uit kunnen groeien tot prach-
tige kleurige bloemen. We hopen van harte dat deze zaad-
jes kleur aan hun tuin en leven kon brengen.  

We kijken er naar uit om onze deuren weer open te gooien 
en al onze vrijwilligers met open armen te verwelkomen.  

En uitstel is geen afstel, de gezellige avond samen plannen 
we met plezier later in! 

Tijs schreef een tekstje over vrijwilliger Johan:  

Soms in mijn vrije tijd ga ik samen met Johan, een vrijwilliger, gaan lopen, fietsen 
of wandelen.  Ik maak op voorhand samen met de begeleiding een afspraak zodat 
het voor beiden past. 
Groetjes, 

Tijs 

Week van de vrijwilligers 



Woordzoeker 

Binnen het variabel aanbod starten we in juni met een nieuw project: een bib- en spelotheek. Boeken en gezelschapspellen 
verzamelen op 1 centrale plaats waar de verschillende woningen, ateliers of daggroepen hun materiaal kunnen ontlenen.  

Een bib- en spelotheek voor gasten en bewoners, gemaakt en gerund door gasten en bewoners. 

Hoe we dit concreet gaan realiseren 
moet nog verder uitgewerkt worden. 
Om te kunnen opstarten hebben we 
natuurlijk heel wat boeken en spelle-
tjes nodig. Vandaar onze oproep: heb-
ben jullie boeken en of spelletjes die 
niet meer gebruikt worden maar te 
goed/te mooi zijn om weg te gooien? 
Of kennen jullie mensen die dit nog op 
zolder liggen hebben? Wij kunnen dit 
zeker gebruiken,  jullie doen er ons een 
groot plezier mee! 

We kunnen niet zomaar alles aanvaar-
den. De spelletjes moeten nog ge-
speeld kunnen worden. We kunnen 
dus weinig doen met materiaal waarbij 
er cruciale onderdelen ontbreken. Ook 
te ingewikkelde spellen die te lang du-
ren zijn niet bruikbaar voor ons. 

De boeken moeten nog hanteerbaar 
en volledig zijn. Boeken die zo goed als 
uit elkaar hangen, romans die je zelf 
met moeite uitgelezen krijgt of hele 

encyclopedieën moeten we zelf ook 
naar de papiermand verwijzen! 
 

Wat zouden we graag krijgen: 

Boeken:  

knutselboeken, educatieve boeken, 
strips, beeldverhalen, prentenboeken, 
sprookjes, voorleesboeken, eenvoudi-
ge romans, themaboeken (dieren, 
voertuigen, de ruimte,…), kinder- en 
jeugdboeken (vb de kinderbijbel, avon-
turen, poëzie), … en vele andere. 

Spelletjes:  

Kaartspelen, puzzels tot maximum 250 
stukken, eenvoudige gezelschapsspel-
letjes zoals bijvoorbeeld domino, me-
mory, lotto, kwartetten, UNO, Animal 
Party,  Yatzee, Regenwormen, Bever-
bende, Boomgaard, Adders en ladders, 
Cortex kids, Gris en grijp, Super six, 
Zooloretto, Jenga, Doolhof, Halli Galli, 
Jakkiebak, Kippenkak, Electro, … en 
vele andere spelletjes. 
 

Hoe kan je ons dit alles bezorgen: 

Boeken en spelletjes kan je gewoon 
meegeven met je zoon of dochter of je 
kan ze afgeven  aan het onthaal van 
Mozaïek. 

 

Bedankt! 

Team variabel aanbod. 

Bib- en spelotheek 


