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Woord vooraf

Geachte lezer,
Een FLITS van Mozaïek, deze keer in het teken van de verjaardag van ‘30 jaar wonen‘!
Een schoon moment om even terug te blikken en een overzichtje te maken, maar ook een
beetje vooruit te kijken naar de toekomst.
Het moet des'jds een ambi'euze stap geweest zijn om de verantwoordelijkheid aan te
gaan om, vanuit de vraag van een handvol gasten, permanente zorgverlening op te starten.
De opdracht was niet te onderscha*en naar invulling en was niet van korte duur, integendeel, het was voor al'jd.
De pioniers van Mozaïek, die de kiemen voor permanente woonbegeleiding in deze beginfase hebben gerealiseerd, verdienen alle eer en mogen ﬁer zijn op wat doorheen de jaren
werd opgebouwd. Toen reeds golden dezelfde warme waarden en normen die vandaag nog
steeds de basis van ons handelen vormen. Professioneel en verbindend werken, samen met
integere en hartelijke medewerkers een open plaats uitbouwen, elk vertrekkend vanuit zijn
eigen krachten en mogelijkheden. Deze kernwaarden dragen bij tot het bewaken en uitdragen van een zo kwalita'ef mogelijke zorg.
Doorheen de jaren groeide de woongemeenschap op en rond Mozaïek. Eén gebouw werden meerdere huizen, beschermd zelfstandig wonen kwam erbij en werd zelfs een exper'se. Wonen, steevast zo veel als mogelijk in combina'e met onze zinvolle dagondersteuning.
Wij geloven vandaag nog steeds in de enorme meerwaarde die wij onze mensen met dit
aanbod kunnen bieden.
Wonen op Mozaïek is meer dan een goed bed en een lekkere maal'jd, meer dan een bus
naar en terug, meer dan de was en de plas, meer dan goedemorgen en slaap wel … het is
leven, samenleven!
De veilige thuishaven wordt gevormd door onze teams. Zij zijn een beetje zoals ouders,
onvoorwaardelijk in hun liefde voor onze bewoners.
Mozaïek mag zonder blozen uitpakken en stellen dat het samen leven ondanks alles waardevol warm is. Het juist samenstellen van woongroepen, het bijsturen en aanpassen waar
het eens nodig blijkt, het invullen van verlangens, het opvangen van de traan, troost bieden
bij verdriet en samen terug doorgaan, het zich goed voelen en eens kunnen lachen, plagen
is om liefde vragen … dit is wat ons team iedere dag en iedere nacht nastree4 voor en met
onze bewoners.
Wij zullen na 30 jaar niet achterover leunen, wel integendeel. Mozaïek blij4 a*ent op hoe
wij nog sterker kunnen worden. We zoeken uit of wij nog meerdere hulpvragen kunnen
inlossen. Helaas moeten wij ook an'ciperen op de toch wel hevige besparingen vanuit de
overheid. Maar de ganse ploeg knokt zich hier wel doorheen, om ervoor te zorgen dat wij in
de toekomst ons warme nest op Mozaïek kunnen vrijwaren en eventueel uitbreiden.
Langs deze weg willen wij de vele mensen die dicht of iets meer veraf van onze bewoners
staan van harte danken voor het rotsvaste vertrouwen in onze begeleiding en zorgverlening.
Veel leesplezier

Filip Fraeye
Directeur Mozaïek

30 jaar wonen in Mozaïek
Vandaag zijn er 120 bewoners in Mozaïek ... in tehuis en beschermd wonen.
Gedurende 30 jaar woonondersteuning
lief en leed delen met elkaar.
Mensen zijn hier komen wonen, verhuisden al eens van kamer of woning,
vierden ontelbare keren feest. Samen
schrijven we mooie levensverhalen!
We namen ook al 27 keer afscheid
door een overlijden, de herinneringen
blijven echter .
90 bewoners wonen in één van onze
collec)eve woningen met permanente
begeleiding (dag en nacht): 6 woningen
op de campus Wolfput, de andere nabij
in de omliggende straten.
31 bewoners wonen met ondersteuning op maat (begeleiding als het nodig
is). Ze wonen alleen, met partner of
samen met een paar andere bewoners,
in Oostakker of Gent.
Voor elkeen anders ,want ieders woonvraag is uniek. Zo gewoon mogelijk en
bijzonder waar nodig. Het geluk van
onze bewoners eerst. We proberen
dromen te verwezenlijken.

We geloven in ‘gedeelde zorg’ en
ze4en daarom in op verbinding met
familie en vrienden.
De huizen zijn voor velen een (tweede)
thuis. Samenleven, het is niet al)jd
makkelijk … en toch … schi4erend om
te zien hoe ze elkaar ver-dragen, hoe
ze elkaar verder dragen.
De verbondenheid in het wonen is
groot, we geloven sterk in de zorg voor
mekaar en ze4en in op solidariteit. We
s)muleren zelfstandigheid, groei en
zelfontplooiing.
Een geëngageerde ploeg medewerkers
werkt met hart en ziel: woonbegeleiders, huismoeders, nachtbegeleiders,
verpleging en kinesisten.
We werken intens en goed samen met
de huisdokters, zelfstandige kinesisten,
medewerkers van het Wit-Gele Kruis,
verzorgenden van I-mens, zelfstandige
verpleging, Familiezorg …
Er zijn ook heel wat vrijwilligers die het
vervoer verzorgen naar huis of het
woonzorgcentrum van moeder of vader, die wandelen, gastgezin zijn … Zij
zijn van onschatbare waarde, onbetaalbare krachten.

Alle mooie en moeilijke momenten
brachten ons steeds dichter bij elkaar.
Wonen in Mozaïek – we geven in deze
Flits via verhalen, foto’s en getuigenissen graag een inkijk in het leven van
elke dag …
We bouwen ons verhaal chronologisch
op, de )jdsbalk onderaan de pagina
toont in welk jaar we ons bevinden.

Een terugblik naar 1991, start van wonen in Mozaïek
Chantal Sorel en Ria Buyst zijn twee
woonbegeleiders van het eerste uur.
Chantal werkt vandaag nog al jd in
woning 4 en Ria in woning 2. We vroegen hen om een terugblik.
“Van '91 tot '97 waren we met een
ploeg jonge begeleiders en jonge bewoners. Alles was nieuw behalve het
gebouw
. Er was eigenlijk niks aangepast maar we trokken ons plan. Het
oude gebouw had zijn charme, het was
huiselijker, kleinschalig en we hadden
een grote tuin met dieren. We waren
autonoom en organiseerden spontaan
de dingen die in ons opkwamen zoals
optredens en playbackshows. We namen het Toyotabusje en gingen op uitstap als we daar zin in hadden.
Iedereen kende iedereen, en dat waren
niet enkel de bewoners en begeleiding
maar ook gans hun entourage.
In 1997 verhuisden we naar het nieuwe
woonerf. Dat was spannend! Wie zou
waar gaan wonen en wie zou waar
werken? We lieten met een klein hartje
‘onze’ bewoners los.
Natuurlijk had dit veel voordelen: de
woning was aangepast, de bewoners
konden nu zelfstandig naar het dagcentrum stappen en er was veel veilige
wandelgelegenheid rond de woningen.

Intussen is er alweer heel veel veranderd. De nieuwe aangepaste woningen
van toen voldoen niet meer helemaal
aan de huidige noden. De lee0ijd van
de bewoners is veel hoger en de zorgvragen van de bewoners zijn complexer. Het bijna zorgeloze samenwonen van toen is vandaag niet meer mogelijk in veel woningen.
Er zijn nu meer regels en afspraken.
Dat is nu eenmaal zo als de organisa2e
groter wordt. Er is ook meer administra2ef werk (op de computer, wat niet
steeds evident is voor oudere werkne). Waar bewoners vroeger
mers
bijna allemaal naar huis gingen in het
weekend is Mozaïek voor velen nu echt
hun permanente huis en thuis.”

Ook de mama van Anne Belpaire
maakte ons dankbaar a+ent op het
der g- jarig bestaan van de woonzorg.
We laten haar aan het woord:
“Anne was bij de eerste bewoners, zij
kwam van het toenmalige DVC Bernade9e in Lovendegem.

Chantal en Ria hebben veel zien veranderen. Zij hebben afscheid genomen
van heel wat bewoners en veel nieuwe
bewoners met open armen verwelkomd. Zij hebben veel collega’s zien
komen en gaan, maar ook veel collega’s weten blijven.

Anne had het geluk dat zij de trappen
in nr. 106 op kon. Veel gasten van het
dagcentrum - toen nog niet Mozaïek konden niet komen wonen omwille van
de ontoegankelijkheid van de woning.
Van de 20 plaatsen waren er 12 voor
niet-cliënten van het dagcentrum.

Als het eens moeilijk is blijven zij met
volle moed maar vooral met veel goesng en engagement verder werken.

Ik was toen lid van de Vlaamse Vereniging voor Hulp aan Gehandicapte Personen (sinds 2003 Inclusie Vlaanderen). Zo kwamen we het nieuws van de
woonuitbreiding in Mozaïek te weten
en trommelden we vrienden op om te
proberen om enkele plaatsen in te
nemen (dit voor “la pe2te histoire”).

Doorheen alle veranderingen is onze
professionaliteit gestegen en de warme hartelijkheid gebleven!

Wat jullie zich misschien ook niet herinneren is dat er een voorlopige toekenning was van de Provincie om met
een wooncentrum te starten, maar dat
dit binnen het jaar moest ingenomen
worden, anders was Mozaïek die erkenning kwijtgeraakt. Wij als NVHVG
wisten dat en hebben ook aangedrongen opdat Mozaïek zou starten, al was
het nog niet het ideale huis met li0 …
Dit was voor ons een gelukkig toeval.
In corona2jd hadden we veel 2jd
om het verleden weer op te rakelen,
daarom vond ik het ﬁjn dit te mogen
vertellen.
Last but not least, NOGMAALS HARTELIJK DANK VOOR DE VELE JAREN DIE
ANNE IN MOZAÏEK BELEEFD HEEFT.”

Van twee woningen naar vijf: verhuis naar het woonerf
Grasduinen in oude Flitsen… het
levert een schat op aan mooie herinneringen! Leest u mee?
“Ik herinner mij nog goed een bijzondere avond in september. Voor ik naar
huis vertrok ging ik nog eens goeiedag
zeggen in de nieuwe woningen. Het
begon te deemsteren. Op enkele terrassen zaten de bewoners met hun begeleiders na het avondmaal nog na te genieten van de late zomerzon.
Gewone, huiselijke taferelen … er ging
rust van uit. Er werd gepraat over hun
nieuwe woonst, over hun nieuwe vrienden, over hun kamer … Ieder deed op
zijn manier, zijn en haar verhaal.
Er was ook veel te vertellen, met en
soms ook zonder woorden.
Ieder zijn eigen verhaal.
Ik besef dat het woonerf “lee#”; het
kreeg een ziel, dankzij de mensen die er
leven.
Als ik later naar huis rij, besef ik voor
wie de inzet van de voorbije jaren moest
gebeuren: de bewoners én hun familie.
Samen met de begeleiders schrijven zij
er verder aan hun levensverhaal.”
(uit de ﬂits van ‘94, fragmenten uit de
tekst van Jef Ceulenaere)

De buren op bezoek!
Dat er grote werken gingen uitgevoerd
worden was voor de buren in de Wolfputstraat snel duidelijk: bomen werden
omgehakt, kranen en vrachtwagens
reden af en aan, funderingen werden
gegoten, s laan kropen er huizen uit de
grond. Maar wat werd er precies gebouwd, en voor wie? Tijd dus om de
buurt te informeren.

Stenen worden een huis
Dat dit een huis mag worden
van warme aandacht
van doodgewoon plezier
van tedere zorg
van snoezelende s lte
van verbondenheid.

Op woensdag 20 augustus 1997 kwamen de eerste genodigden aarzelend
de binnenkoer van het dagcentrum
opgewandeld. Al vlug had zich een keuvelende groep van een 50-tal mensen
gevormd. Zij kwamen kijken en luisteren naar ‘Mozaïek’: wie hier zou komen
wonen, en wat onze cliënten overdag
zoal doen.

Al snel kwamen de verhalen naar boven: een buur vertelde over de zondagse mis waar hij Rita en Wilfried elke
week zag, een mevrouw vertelde over
Dat dit een huis mag worden
de mensen die ze voorbij zag wandelen
waar begeleiders zorgzaam omgaan.
Waar ouders en familie rust en vrede en waar ze af en toe een klapke mee
deed …
vinden met elkaar.
Dat dit een huis mag worden
Waar 49 bewoners zichzelf kunnen zijn.

Dat dit een thuis mag worden …

Zo maakten we ook toen al Mozaïek
wat minder onbekend.

Wonen breekt uit en breidt verder uit ... naar de buurt
2005: Johnny De Grauwe vertelt:

Al jd in voor een feestje

Eindelijk, na 2 jaar wachten is het zover.
We gingen een kijkje nemen in ons
nieuw huis waar we vanaf 25 april mogen gaan wonen. We dat zijn ikzelf en
Annelies, Stefaan, Orhan, Bart, Sonja en
Monique. Het huis is nog niet helemaal
klaar, maar toch vind ik het al mooi. Ik
krijg een grote kamer beneden. Mijn
bed is al besteld en voor de andere
meubelen zorgen mijn mama en mijn
zussen. Mijn mama zal nu alleen zijn
(jdens de avonden en ze zal mij wel een
beetje missen. Iedere vrijdagnamiddag
ga ik naar huis tot maandagmorgen.
Dan ziet mijn mama mij weer en zijn we
het hele weekend samen. Ik zal haar
misschien ook wel een beetje missen,
maar ik kijk er toch naar uit om samen
met de anderen daar te gaan wonen en
op eigen benen te staan.

In 2007 werd de 2e verjaardag van de toenmalige woning 6 (D. Geersstraat 91)
passend gevierd met een heuse discofuif!

En dus moest ook 5 jaar gevierd worden, en 10 jaar...
Er volgden na deze eerste stap buiten
de campus nog meerdere woningen in
de buurt voor bewoners met 24-uursondersteuning.
Elke woning vraagt een belangrijke
denkoefening qua organisa&e: is de
groep bewoners voldoende groot om
begeleiding eﬃciënt te kunnen inze)en? Is het haalbaar voor de nachtploeg om de ronde uit te breiden, of
moeten we voorzien in een ‘slapende’
nacht? Hoe gaan we voorzien in de
maal&jden? Hoe gaan we het vervoer
regelen van en naar de dagbesteding?
Telkens komen een hele rist prak&sche
en organisatorische zaken op ons af.
Maar we geloven in de meerwaarde
van dergelijk inclusief wonen.
Daarom wou Mozaïek er blijvend op
inze)en. Vandaag telt wonen met permanen&e ondersteuning reeds verschillende woningen buiten de campus:
2005: Domien Geersstraat 91
2008: Ronsestraat 17
2012: Domien Geersstraat 95
2018: Meerhoutstraat 104
2019: Proesmansstraat 1 - 3 - 5

Daar
waar alles voelt als vanzelf
maar niet vanzelfsprekend
waar armen voelen als een thuis
en liefde ook lol betekent

Woningen Proesmansstraat 11-3-5
Eind 2019 namen de bewoners hun
intrek in deze nieuwbouwwoningen in
de buurt van campus Wolfput.
Wél in de wijk, inclusief wonen, maar
géén beschermd wonen. Er is al"jd begeleiding aanwezig, ook ‘s nachts.
Er zijn drie woningen met telkens vier
kamers, en nog eens drie studio’s. Een
heel geslaagd concept: zo kan één team
begeleiders vij'ien bewoners ondersteunen. Birgül is de huismoeder van de
drie woningen: zij verzorgt alle logis"eke taken met veel schwung!

Woning 6
In oktober 2019 namen de eerste bewoners hun intrek in hun gloednieuwe woning. Niet iedereen tegelijk maar in verschillende fasen zodat het nieuwe team
het samenleven vorm kon geven. Het
was immers een woning voor bewoners
met een bijzondere zorgvraag, voor wie
samenleven niet zo evident is.

ook wel eens erg druk zijn.

We wonen hier met 8 mensen en iedereen is uniek op zijn eigen manier.
Verena wandelt graag, Jeﬀerson houdt
van auto’s, Kenzo speelt graag spelletjes, Jason sport graag, Yannick kijkt
graag naar voetbal, Fa ma kookt en eet
graag, Daphné luistert graag muziek en
Jari was er bij van in het begin. Hij stelt wandelt graag.
graag zijn woning aan de lezers voor:
Er zijn 10 begeleiders en één huismoeder
Ik ben Jari, 23 jaar en ik was de eerste in woning 6. Ze zijn allemaal even top!
bewoner van woning 6. Het leven is hier Zo gaat het hier in woning 6.
goed en rus g, maar het kan hier soms Jari

2021 ... een kijkje in het wonen vandaag
Om jullie te laten proeven van alle aspecten van het wonen nemen we jullie mee doorheen een doorsnee dag.

De huismoeders
en huisvaders ...
opgeruimd staat
netjes!

Dankjewel
Dat je zo een bijzonder iemand bent!

Nog voor de wekker van de bewoners
aﬂoopt zijn de huismoeders/vader al
druk in de weer. 12 poetswonders, die
samen instaan voor een schone leefomgeving voor onze bewoners. Ze zorgen
voor de was en de plas, een hygiënische badkamer, living en keuken, poetsen de kamers en zorgen voor een aangenaam contact met de bewoners. Een
hele klus om al deze taken te organiseren! De huismoeder of -vader is dan
ook echt onmisbaar voor een woning.
Op de dag van de logis(ek hebben we
hen voor hun mooie werk bedankt met
onderstaand kaartje.

Het werk in de schoonmaak is best zwaar,
en ook niet al jd zonder gevaar.
Je ruimt alle rommel netjes op:
het hele gebouw is al jd ptop!
Met de poetsdoek in je hand,
ga je door het hele pand.
Dan ga je de gangen vegen of stofzuigen,
jouw schoonmaak-wil is niet om te buigen.
De wc, de douche maak je blinkend schoon
en jij vindt dat doodgewoon.
Wij vinden dat allemaal heel bijzonder,
je bent een echt schoonmaakwonder!

Zij zijn
In Woning 2 en 3 staan de verzorgenden van I-mens mee in voor een vlot verloop van de ochtend. Zij zijn er elke dag, van bij
het opstaan tot na het middagmaal. Zij delen met plezier hun ervaringen:
Mozaïek was voor de meeste van ons een onbekende wereld. Ook voor mij als sectorverantwoordelijke. Toen onze dienst enkele jaren geleden de vraag kreeg om ondersteuning te bieden in enkele woningen leek dat een ﬁjne opdracht en uitdaging.
Het was niet moeilijk om een enthousiast team van zorgkundigen samen te stellen.
Het was wel wennen, aanpassen zeker. We moesten elkaar leren kennen, ontdekken en begrijpen. Maar nu, enkele jaren later, zijn we nog elke dag ﬁer en blij een deel van deze geweldige werking uit te maken. We voelen ons meer dan thuis en maken deel uit van een sterk en zorgend geheel. Met plezier doen de zorgkundigen hun wekelijkse shi"en in de woningen en
staan ze met groot engagement in voor de bewoners en hun zorgnoden. Ik laat hen graag, elk op zijn manier, aan het woord
om hun ervaringen weer te geven.
An Schuddinck, sectorverantwoordelijke Welzijnszorg

Ik, Evita, een jonge nogal kleine madame, hoorde van dit aanbod binnen
onze sector. Ik zocht al snel wat info op
over het doen en laten van Mozaïek.
Direct bood ik me aan als kandidaat,
deze kans kon ik niet laten schieten.
Wat ben ik blij met het ze(en van deze
toch wel grote stap, als meisje van 25
tussen mijn iets oudere collega’s.
Al snel voelde ik me thuis en werd mijn
hartje overspoeld met de liefde en het
geluk van de bewoners.
Het is niet al-jd rozengeur en maneschijn. Maar zelfs als er iets wat minder
gaat is er al-jd steun en een luisterend
oor om te helpen!
De voorbije jaren heb ik mezelf zien
groeien in mijn zelfzekerheid, in mijn
zorg en in het plezier van het leven.
Want ja ook dat leer je hier! Gewoon
jezelf zijn en plezier hebben in het
werk dat je doet met al deze fantas-sche mensen rondom je!
Eén voor één stralen ze, elk op zijn eigen manier!
Evita

Mozaïek is op werkgebied het mooiste
wat me kon overkomen.
Elke maandag en dinsdag ga ik met
plezier werken.
Ik ben heel blij dat we deze kans gekregen hebben en zou het nu niet meer
kunnen missen.
Soﬁe

Ik ben als laatste bij het zorgkundige
team 'Mozaïek' gekomen.
Mijn eerste werkdag star(e ik met een
klein hartje, bang voor het onbekende.
Maar wat een voldoening kreeg ik van
deze job!
Wij helpen de bewoners niet alleen met
dagdagelijkse taken maar we proberen
er voor te zorgen dat de bewoners zich
zo goed mogelijk voelen. Allemaal samen dragen we bij aan de leuke huiselijke sfeer die er hangt.
Ik ben dan ook enorm trots om deel uit
te maken van Mozaïek en ga elke keer
met veel plezier en een groot hart werken.
Mandy

De bewoners zijn elk zo verschillend
maar allen zo dankbaar en blij met alles
wat je voor hen doet. Dat zie je in hele
kleine dingen.
Monique die je bij de verzorging ineens
vastneemt, haar 2 armen om je heen.
Luc met zijn lachende ogen, die je enthousiast begint te vertellen.
Gisèle die je zegt dat ze je graag ziet.
Remi die ‘s morgens zo ﬁer je tas voor
koﬃe klaarzet.
Rudi die je complimentjes gee: en dan
heel lief om zijn sigaretje vraagt.
Rita die haar babbeltje met je maakt.
Het zit in zoveel kleine dingen!
Ik werk er dan ook heel graag, kom met
een glimlach werken en ga weer naar
huis met een glimlach.
Dikke knuﬀel voor iedereen en bedankt
dat ik bij jullie mooie team mocht komen.
Sabrina

Het is ﬁjn om te voelen dat je erbij
hoort. Dit voelden we zeker toen we
afscheid moesten nemen van enkele
bewoners.
Gek hoe je op zo een korte -jd gehecht
kan geraken en een band kan opbouwen. Anouk, Myriam en Sabbas reizen
nog steeds mee in onze gedachten. Ik
hoop dat we met ons team nog lang de
bewoners, samen met alle andere gedreven mensen, een warme thuis mogen geven. Een plek waar het ﬁjn is om
te wonen.

Ik ben heel blij dat ik deel uitmaak van
de mensen die bij Mozaïek langskomen. Je krijgt zoveel vriendschap van
de bewoners van woning 2 en 3. Zelfs
van de andere bewoners die je tegenkomt op het domein krijg je zo veel.
Iedereen hee: zijn kwaliteiten en die
trachten ze elk op hun manier te gebruiken.
Ik hoop dat zij evenveel deugd hebben
om mij te zien als dat ik heb om hen te
zien. Ik hoop dat ik daar nog heel lang
mag langsgaan.

Karine

Chantal

Klaar voor een actieve dag!
Na de ochtendverzorging en het ontbijt worden er ac-viteiten in de woning aangeboden aan de bewoners die niet naar het
dagcentrum gaan.

Geersstraat goes digital
Sinds Corona en het gebruik van De Beleef TV is de digitale wereld vertrouwder
geworden voor onze bewoners. De iPad deed zijn intrede in de Geersstraat!
Sinds kort hebben enkele bewoners hun eigen iPad aangekocht. Ze zijn hier heel
blij mee, dit opent voor hen nieuwe mogelijkheden.
Intussen hebben ze de weg al gevonden naar het YouTube pla'orm!
Begeleiders die vertrouwd zijn met dit
medium helpen onze bewoners graag op
weg. Naargelang de interesse van onze
bewoners wordt hun tablet gebruikt om
spelletjes te spelen, foto’s te nemen,
grappige ﬁlmpjes te bekijken, …
Een nieuwe wereld ging open!

Van Gogh achterna!

Andere bewoners zoeken het dan
meer in de kunstrich-ng en gaan in de
woning of in het variabel aanbod op
het dagcentrum crea-ef aan de slag.
Voor elk wat wils, elk volgens zijn interesses en kunnen.

Barbecue in woning 5
De keukenploeg zorgt voor de dagelijkse maal!jden. De bewoners eten hun warme maal!jd in hun woning, de dagcentrumgasten eten in het restaurant. Voor het
ontbijt en het avondmaal kan de woonbegeleiding de gebruikelijke zaken als melk,
koﬃe, conﬁtuur, … bestellen in het winkelatelier. Toespijs wordt voorzien door de
keuken. Maar soms doen we eens iets speciaals. Op 28 april hielden we een barbecue in woning 5! Dit als avondmaal, dus hielden we het eenvoudig: een worst
tussen een broodje. De bewoners hebben nogal gesmuld!

Jolyn, een vrijwilligster in wonen doet haar verhaal
Mijn naam is Jolyn. Ik ben een tweedejaarsstudente ergotherapie aan de
Arteveldehogeschool in Gent en kreeg
via mijn opleiding de kans om 35 uur
vrijwilligerswerk te doen bij een organisa!e naar keuze.
Mozaïek kwam direct in me op. Deze
organisa!e heb ik leren kennen via de
kinderopvang van mijn ouders, waar
soms een bewoner van Mozaïek komt
helpen.

Vrijwilligerswerk in
Mozaïek, een warme
ervaring!
Ik was nieuwsgierig naar de organisa!e, de bewoners, de doelgroep en wou
graag weten hoe het er in Mozaïek aan
toe gaat. Dus stuurde ik een mail met
de vraag of ik er als vrijwilliger aan de
slag kon. Tot mijn grote geluk kreeg ik,
nadat ik volledig was gevaccineerd,
een posi!ef antwoord terug en op 22
juni zat ik op de bus onderweg naar
Mozaïek, woning 91 in de Geersstraat.

Benieuwd, enthousiast en toegegeven
ook een beetje zenuwach!g.
Eens aangekomen werd ik met open
armen ontvangen door enkele begeleiders en kreeg ik een rondleiding. De
komende dagen zou ik helpen in de
woningen in de Geersstraat en in de
wat verder gelegen Ronsestraat.
Ik maakte kennis met de bewoners,
hun verhalen, eigenheid, interesses en
talenten. De eerste avond ging ik naar
huis met een gekregen tekening van
een van de bewoners en nieuwsgierig
naar wat nog komen ging.
De dagen die volgden hield die nieuwsgierigheid aan. Elke dag is anders en
elke dag leer je de bewoners een beetje meer kennen en zij jou.
De warmte van Mozaïek is iets wat me
zeker bijblij.. Niet enkel van de bewoners maar ook van de begeleiders. Ik
kon met al mijn vragen bij hen terecht.
Ik werd door iedereen hartelijk ontvangen. Ik zag het enthousiasme bij de
begeleiders: ze vertelden vol passie
over hun beroep of dansten vol overgave met de bewoners op een DJ middag. Ze deden er alles aan om de bewoners een ﬁjne !jd te geven, en hen

te ondersteunen waar nodig, maar ook
oog te hebben voor wat ze wel nog
kunnen en hun autonomie. Ik heb
enorm veel bewondering voor elk van
hen en het hele team dat de bewoners
ondersteunt.
In de korte !jd dat ik er ben geweest,
zeven dagen vliegen zo voorbij, heb ik
veel geleerd. Zo leerde ik onder andere
het geluk te zien in de kleine dingen.
Het was prach!g te ontdekken hoe
gelukkig je mensen kan maken door
een speciaal ontbijtje klaar te maken,
door een strip voor te lezen of simpelweg oprecht te luisteren naar hun verhalen.
Het is nu 30 juni en ik zit op de bus
naar huis, nagenietend, enthousiast
over de !jd die ik heb beleefd. Toegegeven, ik voel me ook een beetje tries!g omdat deze mooie !jd al voorbij is,
maar tegelijker!jd ook blij, met een
geweldige ervaring rijker.
Vrijwilliger in Mozaïek? Ik raad het
iedereen met een hart voor mensen,
een luisterend oor en boordevol enthousiasme aan. Het was genieten!
Dank jullie wel en tot ziens!

Wonen in woning 5, een positief verhaal
We zien de noden van de bewoners veranderen doorheen de jd. Ze worden ouder, krijgen het soms wat moeilijker, …
In een woning doen we er alles aan om het comfort van de bewoners te garanderen. Toch lukt dit niet al jd en is een verhuis
naar een andere woning toch nodig om de gepaste zorg te kunnen geven. Dan verhuizen de bewoners intern.
Dat deed Joris vorig jaar. Elien, begeleidster van woning 5, vertelt zijn verhaal.

Joris, een gelukkige
bewoner
Joris is nu bijna een jaar verhuisd van
woning 3 naar woning 5! En wat zijn
we ﬁer op hem!

Joris kreeg in woning 3 reeds foto’s te
zien van zijn toekoms ge begeleiders
en zijn medebewoners. We gingen stap
voor stap met hem op weg. De verhuis
liep al bij al vlot. Zijn houvast haalde hij
in die periode vooral ook uit de ac viteiten bij zijn gekende begeleiding van
daggroep 2.
Joris is een bezige bij en hee, zo
steeds iets te vertellen! ’s Avonds horen we in geuren en kleuren wat hij
allemaal meemaakte in het dagcentrum. Ook in het weekend zit hij niet
s l en helpt hij ons maar al te graag
met de huishoudelijke taakjes. Zo past
hij o.a. op Marie het konijn terwijl haar
kotje uitgekuist wordt. Ook een ﬁetstochtje, muziek luisteren, knutselen, ...
behoren tot zijn favoriete ac viteiten
in het weekend.

Een verhuis in corona jden was toch
niet echt gemakkelijk. Familie mocht
niet op bezoek komen door de maatregelen. Een verhuis betekende voor
Joris plots nieuwe begeleiders en nieuwe medebewoners! Hoe bereid je dit
voor? Maar niets wat we in mozaïek
niet konden oplossen.

Het gemis van mama en zijn familie
losten we op door regelma g te telefoneren of te videobellen! Het is mooi
om zien hoe hij uit ieder telefoontje
energie haalt en ﬁer aan iedereen vertelt dat hij mama of zus gehoord of
gezien hee,!
Nu de versoepelingen er zijn en iedereen zijn spuitje gekregen hee, worden
er regelma g bezoekjes geregeld. Zus,
mama, zijn vrienden van woning 3, …

Ze komen allemaal graag eens langs
om samen met hem een potje koﬃe te
drinken of een wandeling te maken. Op
bezoek gaan bij mama of zus is voor
Joris niet zo evident doordat hij rolstoelgebonden is. We zijn dan ook
dankbaar dat de vrijwilligers hem af en
toe met het busje bij hen brengen.
Joris hee, even moeten wennen aan
de nieuwe woning. Ondertussen hee,
hij zijn draai bij ons al goed gevonden.
Hij dur, ons al eens te plagen, geniet
van het leven bij ons. Wanneer het
goed weer is, is hij helemaal in zijn
nopjes! Dan kan hij buiten onder de
boom naar muziek luisteren en ondertussen een babbeltje slaan met iedereen die passeert.
Met de verpleging van het Wit-Gele
Kruis hee, hij ondertussen ook een
goede band opgebouwd. Hij ziet ze
allemaal graag komen en ook zij ontkomen vaak niet aan zijn deugnietenstreken.
Na de avondverzorging kan Joris ervan
genieten om na zijn drukke dag nog
even tot rust te komen bij een aﬂevering van de Kampioenen of een ﬁlm op
zijn tv.
Joris, een gelukkige bewoner van woning 5!

Een tevreden ouder aan het woord ...
Toen An 21 jaar geleden in Mozaïek kwam wonen was woning 5 een woning met de zwakste bewoners waar veel zorg en
aandacht nodig was. Dat hebben wij ervaren al die jd. De nodige zorg en aandacht werd aan elke bewoner gegeven.
Spij g genoeg hebben we in al die jaren al veel van onze bewoners moeten afgeven: Luc, Geert, Monique, Dominique en
Rita. We vergeten ook het moedertje van de groep niet, ons Anne+e, die we nog al jd missen.
Het jonge team dat nu voor de bewoners zorgt geven we allemaal een dikke duim en we vergeten daarbij niet hoe Mozaïek door de moeilijke periode van de Corona is gekomen dankzij de inzet van alle medewerkers. Dank daarvoor!
Hoewel An niet kan praten maakt ze ons heel duidelijk hoe goed ze zich in Mozaïek thuis voelt. Een thuisgevoel dat zelfs
wij als ouders eveneens ervaren.
Vanwege tevreden ouders, Rita, mama van An, en Rony, pluspapa van An

Logeren in het wonen? Het kan!
In het wonen hebben we momenteel
ook drie logeerkamers.

Selami logeert momenteel bij ons. Hij
schreef zelf een verslagje voor Flits.

Wanneer het in de thuissitua e wat
moeilijker loopt door ziekte, ziekenhuisopname of een andere noodsituae of wanneer ouders al eens op reis
willen gaan kan een logeerperiode aangevraagd worden.

Omdat mijn mama ziek is, logeer ik nu
reeds 3 weken in woning 2.
Voor mij is het anders thuis ook niet zo
gemakkelijk. Ik zit binnen en kom niet
veel buiten.

We kijken dan of er een geschikte kamer vrij is. Hierbij houden we rekening
met de mogelijkheden van de cliënt en
de woning waarbij hij of zij zal aansluiten. Is er ruimte dan kan logeren voor
enkele dagen of weken doorgaan.

Als mijn ouders naar Turkije gaan, blijf
ik ook liever in België. Dan ga ik hier
ook logeren.
Hier in woning 2 voelde ik me direct
goed! Ze zorgen hier goed voor me.
Ik heb een bieper en als ik er op druk
komen de begeleiders me helpen.
Alles is hier plat en dat is gemakkelijk.
Bij slecht weer zit ik op mijn kamer aan
mijn computer. Als het mooi weer is zit
ik veel buiten en kijk ik graag naar de
bussen die passeren.
Ik ben ook al eens gaan ﬁetsen.
Buiten zi)en, feesten en op uitstap
gaan vind ik ook leuk en dat zou ik hier
graag doen, samen met de bewoners
van de woning.
We komen goed overeen.
Selami

Mozaïek by night
Ook jdens de nacht gaat de zorg voor
de bewoners verder.

tegen de ochtend koﬃe ze en en boterhammen smeren.

Het nach eam bestaat uit 9 begeleiders waarvan er elke nacht 3 aanwezig
zijn. Eén nachtbegeleider slaapt in de
Proesmansstraat, twee wakende begeleiders ze en de zorg voor de bewoners in de woningen van de Wolfputstraat, Ronsestraat, Geersstraat en
Meerhoutstraat verder.

Voor de bewoners is het een hele geruststelling dat zij steeds beroep kunnen doen op dit team. Vele bewoners
vragen dan ook elke avond wie er
langskomt die nacht.

Zij ‘toeren’ en observeren de hele
nacht door, ondersteunen de bewoners waar nodig, brengen de medicaedozen van de apotheek naar de
juiste woning en vullen de logboeken
en de nodige observa eschema’s aan.
Daarnaast doen ze nog kleine (s lle!)
huishoudelijke taakjes zoals was verdelen, vaatwassers leeg maken en

Een weinig ‘zichtbaar’ team, maar zeer
waardevol voor de bewoners en de
organisa e!
Bedankt Sylvie-Anne, Wendy, Evy,
Erika, Koen, Debora, Tijs, Selma, Hilde
(vervanging) en Sabine (vervanging).
Hielke, coördinator nach eam

Saskia stelt zich
aan je voor!
Hallo.
Mijn naam is Saskia en ik wil mij graag
eens voorstellen! Ik woon sinds 19 april
in woning 1. Voordat ik naar Mozaïek
kwam, spendeerde ik mijn dagen in
Obra, een dagcentrum in Evergem.
Daar zal ik mijn begeleiders en de andere daggasten zeker missen.
Iedere namiddag mag ik naar daggroep 4. Dit doe ik supergraag. Dit lijkt
wat op Obra waardoor ik het daar snel
gewoon ben geworden.
In de woning ken ik mijn medebewoners al goed. Nieuwe mensen leren
kennen vind ik leuk!
Ik ben een nieuwsgierige dame en ik
vind het super dat we hier een wasserij, bakkerij, dokter en kiné hebben.
Mijn hobby’s zijn: wandelen, kleuren,
kaartjes maken en veel lachen.
Zo, tot snel eens ... misschien op het
wandelpad?

1997 ... start beschermd wonen, het andere wonen!
In september 1997 gingen de eerste
bewoners wonen in een nieuwe woonvorm: het beschermd wonen (vandaag
‘wonen met niet-permanente begeleiding’).
Deze woonvorm richt zich tot cliënten
met een hogere mate van zelfstandigheid. Er wordt veel belang gehecht aan
het zoveel mogelijk zelf inhoud en
vorm geven aan het eigen leven. Zelfstandigheid s)muleren en emancipa)e,
centrale thema’s in de ondersteuning.
De begeleiders van beschermd wonen
zijn slechts op bepaalde )jds)ppen
aanwezig, a+ankelijk van de individuele noden van de bewoner. Voor de
algemene zaken doen de bewoners
geen beroep op de ondersteunende
diensten van Mozaïek maar maken ze
hun eigen keuzes. Zo hebben ze hun
eigen huisarts, eigen poetsdienst of
poetsen ze zelf, staan ze zelf in voor
hun was en strijk.

1997 was een belangrijke eerste stap.
Een stap die we met veel voorzich)gheid gezet hebben. Spannend voor de
bewoners zelf, die vanonder moeders
en vaders vleugels uit kwamen om op
eigen benen te gaan staan. Spannend
ook voor Mozaïek, want deze nieuwe
woonvorm stelde ons voor belangrijke
vragen. Hoe bieden we veiligheid zonder te betu1elen? Waar kunnen we
loslaten en waar is ondersteunen
noodzakelijk? Hoe kunnen wij onze
verantwoordelijkheid vorm geven? ...
Mieke, Marijke, Marina en Rita waren
de pioniers en namen hun intrek in de
gebouwen van ons oude tehuis. Het
jaar daarop verhuisden ze naar hun
huis in de Cardijnlaan, waar ze inmiddels bijna 24 jaar vredig samenleven.
Je moet het maar doen!
We zijn zo ﬁer op hen!

Samen zochten we toen onze weg en
we zagen dat het goed was.
Beschermd wonen groeide gestaag.
Steeds meer cliënten stelden de vraag
om zelfstandiger te wonen. In 2000
ging een tweede en in 2001 een derde
groepswoning open. We begeleidden
toen ook een koppel dat ging samenwonen. In 2010 begeleidden we reeds
20 cliënten, in 2015 waren het er al 25.
Hoe beschermd wonen er vandaag uit
ziet vertellen Griet en Marianne in het
interview op de volgende bladzijde.
Maar eerst laten we de pioniers zelf
aan het woord. We doken in onze Flitsarchieven en haalden voor jullie een
getuigenis van Rita boven die ze
schreef kort voor haar verhuis. Op de
foto toont Mieke ons ﬁer wat beschermd wonen voor haar betekent:
zelf je voordeur openen met je eigen
huissleutel!

“Marijke, Mieke, Marina en ik gaan samenwonen in nr. 110, het tehuis van nu. Dit wonen zal niet hetzelfde zijn als dat van de
andere bewoners. Bij ons is dit beschermd wonen. Beschermd wonen wil zeggen dat wij wat meer zelfstandig wonen. Wij kunnen zelf afspreken hoe onze dag en avond er zal uitzien. Hiervoor zullen wij een planning opmaken. Een begeleidster zal ons
hier misschien bij helpen.
Wij gaan meer alleen zijn en af en toe zal er begeleiding komen om ons mee te helpen om bijvoorbeeld geld te beheren wanneer we naar de winkel gaan. Wanneer we vragen of probleempjes hebben gaan we die eerst zelf proberen op te lossen. Als
het niet lukt zullen we onze begeleidster
erbij vragen.
Wij hebben alle 4 een slaapkamer. Er is
ook een living en een badkamer. Wij
gaan 's morgens alleen eten met ons
vieren. 's Avonds kunnen we alleen eten
maar we kunnen ook al(jd bij de andere
bewoners van het woonerf gaan eten.
Overdag gaan wij werken op het dagcentrum. Marijke, Marina en ik gaan
werken in de bakkerij. Mieke in het kleiatelier.
's Avonds kunnen we op bezoek gaan bij
de andere bewoners of kunnen wij hen
eens bij ons uitnodigen om bijvoorbeeld
een gezelschapsspel te spelen.
Wij zijn blij dat we meer zelfstandig mogen wonen en kijken uit naar 15 september om naar onze nieuwe woning te
gaan." Rita

2021 ... beschermd wonen vandaag
Om een beter zicht te krijgen op de werking van beschermd wonen houden we voor deze edi$e van de Flits een dubbelinterview met Marianne Baert, zorgcoördinator van beschermd wonen, en Griet Vanderplasschen, coördinator sinds begin 2020.
Jullie begeleiden heel wat cliënten
binnen beschermd wonen. Over hoeveel cliënten gaat het precies?
Momenteel zijn er 31 cliënten, die begeleid worden door de dienst beschermd wonen.
Wonen al deze cliënten in de directe
buurt van Mozaïek?
De meeste van onze cliënten wonen in
Oostakker. Maar er zijn ook cliënten,
die in Sint-Amandsberg en in het centrum van Gent wonen. Het is belangrijk
dat ze toch niet te ver wonen zodat we
hen vlot regelma$g kunnen bezoeken.
Om zo veel cliënten te begeleiden heb
je wellicht veel medewerkers nodig.
Hoeveel begeleiders telt het team?
Het team beschermd wonen telt 6 begeleiders, een zorgcoördinator en een
coördinator.
Wat is precies de taak van een begeleider van beschermd wonen?
De begeleiders gaan meerdere keren
per week langs bij hun cliënten. Soms
een kort bezoekje, soms voor iets langere $jd.
In dialoog met hun cliënten bieden ze
gepaste zorg en werken ze aan het
vergroten van de zelfstandigheid op
heel diverse terreinen.
Zo helpen ze het huishouden mee organiseren, volgen de medische aspecten mee op, helpen ze bij een construc$ef en aangenaam samenleven, bieden
ze psycho-sociale ondersteuning, bevorderen en ondersteunen ze de contacten met anderen en externe diensten, het s$muleren van de persoonlijke ontwikkeling, stemmen ze de dagen vrije$jdsinvulling af … Een hele boterham dus!
De begeleider is natuurlijk niet permanent bij zijn cliënten. Het permanen$esysteem garandeert dat de cliënt op elk
$jds$p wel telefonisch een beroep kan

doen op iemand van het team of de
nachtbegeleiders van het tehuis. Zij
bieden een luisterend oor en zoeken
mee naar een antwoord.
Welke vragen voor woonondersteuning krijgen jullie? Gaat dit over samenwonen of eerder individueel wonen? Wat zijn de tendensen momenteel?
Wij krijgen veel verschillende ondersteuningsvragen. Sommige cliënten
huizen samen, anderen wonen alleen.
Nu merken we dat de vragen tot alleen
wonen toenemen. We zijn dus meer en
meer op zoek naar gepaste studio’s en
individuele woningen. Een zoektocht
die meestal niet zo gemakkelijk loopt.
De vervangingsinkomens van onze cliënten zijn vaak beperkt en de vraag
naar betaalbare studio’s in Gent is veel
groter dan het aanbod.
Jammer genoeg stellen we soms ook
vast dat bepaalde eigenaars niet bereid
zijn om aan personen met een beperking te verhuren.
Desondanks zijn we heel blij dat we dit
jaar twee mooie woonplekken voor
twee nieuwe cliënten vonden. Allebei
waren ze door plotse veranderingen in
hun gezin acuut in nood geraakt. Gelukkig vonden ze beiden $jdelijk onderdak in de woningen van de Proesmansstraat en de Geerstraat. Toch keken ze
uit om alleen te gaan wonen. Peter en
Sarah stellen met veel ﬁerheid hun
nieuwe stek aan jullie voor.
We gingen ook een samenwerking aan
met een jong koppel uit Oostakker.
Samen met hen verbouwen we de benedenverdieping van hun grote woning
tot studio’s. Deze individuele woonunits zullen tegen het najaar beschikbaar zijn en in een volgende edi$e laten we jullie graag mee binnenkijken.
Sommige bewoners wonen reeds ruime %jd bij jullie. Merk je dat doorheen
de jaren de behoe&e, de nood naar

een andere woonvorm zich aandient?
De meesten zijn tevreden in hun huidige woningen. Af en toe uiten bepaalde
cliënten wel de wens om alleen of met
twee te wonen. Samen met hen gaan
we dan verder op zoek naar de gepaste
woonvorm. Soms moeten we hiervoor
al eens out of the box durven denken.
Zo had één cliënt de uitdrukkelijke
wens om alleen te wonen, maar is nabijheid van begeleiding ook van groot
belang voor haar. We dachten na hoe
we dit vorm konden geven en zo kwamen we op het idee een woonwagen
te plaatsen, dichtbij de burelen van
beschermd wonen.
Kunnen er ook cliënten komen logeren
bij beschermd wonen?
Daar staan we zeker voor open! Af en
toe komen gasten logeren in een collec$eve woning. Dit is een gelegenheid
om even kennis te maken met beschermd wonen en even te proeven
van meer zelfstandigheid.
Wat wensen jullie voor de toekomst?
Reeds meer dan 20 jaar kunnen bewoners genieten van deze woonvorm, die
aansluit bij wat ze kunnen en veel mogelijk maakt van wat ze willen. We hopen dat we verder voor hen iets kunnen betekenen, ook al worden een
aantal onder hen een dagje ouder.
We hopen verder te kunnen groeien
omdat er nog wel meer mensen zijn die
op deze manier gelukkig zouden kunnen wonen.
En last but not least hopen we dat we
deze ﬁjne begeleidingsploeg nog kunnen uitbreiden met collega’s die werken met dezelfde gedrevenheid.
Op deze manier kan beschermd wonen
verder groeien.
Dank je wel Marianne en Griet voor dit
interview!

Binnenkijken bij enkele bewoners
SARAH

ze e op 7 juni een grote
stap: ze verhuisde naar een appartement in Gent, waar ze nu zelfstandig
woont met ondersteuning van het
team van beschermd wonen.
Sarah komt eigenlijk uit Zelzate. Ze
woonde er lange "jd bij haar mama.
Jammer genoeg is haar mama in januari overleden. Gelukkig vond Sarah in
deze moeilijke periode voor enkele
maanden een warm nest in de Proesmansstraat. Maar s"laan werd het "jd
om haar vleugels uit te slaan en een
eigen plekje te zoeken.
“Ik was er direct verliefd op!” vertelde
Sarah toen ze de eerste keer naar haar
appartement ging kijken. Het is nieuw,
mooie en fris. Sarah was de eerste kandidaat, en koos er het mooiste appartement uit. Ze hee( het intussen gezellig
ingericht en koos als supporter van
KAA Gent voor enkele blauwe accenten.
Wat ze leuk vindt aan wonen in de
stad? “Er is veel te zien en te doen in
Gent!” Ze kent intussen al goed haar
weg en doorkruist in haar vrije "jd de
hele stad.
Maandag 7 juni was een drukke dag.
Gelukkig hielp de technische dienst bij
haar verhuis en het ophangen van haar
gordijnen. Dank hiervoor!

ELKJE

stelt graag zelf haar nieuwe woonst aan u voor:
Sinds kort woon ik in een woonwagen
in de tuin van de burelen van beschermd wonen. Ik woon hier heel
graag. Al een !jdje wou ik alleen wonen en nu is dat mogelijk.
Ik heb hier alles wat ik nodig heb: een
wc, een douche, gootsteen, ramen,
koelkast, tv, … noem maar op. Hier en
daar is nog een kleine aanpassing nodig en dan is het volledig klaar.
Mijn woonwagen is afgewerkt in hout
en dat vind ik heel mooi.

Sarah zelf steekt ook graag haar handen uit de mouwen: ze doet zelfstandig
haar was, houdt haar appartementje
proper en gaat winkelen in haar buurt.
Als je in het weekend langs haar huis
passeert, ruik je misschien wel de verse
spaghe/ die ze kookt.
Misschien kom je haar wel eens ergens
in de stad of aan het water tegen?
Gelukkig mag ook de Proesmansstraat
af en toe nog een bezoekje van haar
verwachten.

PETER

komt al vele jaren naar de
dagbesteding in Mozaiek. Naast zijn
begeleid werk in een rusthuis werkt hij
op dinsdag in het papieratelier.
Peter woonde vroeger in Gent. Hij
moest echter in enkele maanden "jd
afscheid nemen van zijn beide ouders,
waardoor hij "jdelijk kwam wonen in
de Geersstraat.
Begin mei kon hij een appartement
huren in Oostakker dorp en maakte hij
de overstap naar beschermd wonen.
Peter is super ﬁer op zijn leuk appartement. Het is ruim en hee( een goede
ligging. Hij is een sociale man en werd
al bevriend met zijn toﬀe buren.
Graag wil Peter langs deze weg zijn
zussen, Filip en de begeleiders bedanken voor de hulp bij het realiseren van
zijn droom: zelfstandig wonen.

1991 ... een héél belangrijke mijlpaal is? Sindsdien is er in Mozaïek al jd iemand in de weer, de klok rond, 7 dagen op 7.
1992 ... er samen met de bewoners ook dieren huisden in nr. 110… die al eens graag ontsnapten en het ‘konijnenpad’ kozen?
1993 ... in juni 1993 het zevende Mozaïekfeest plaatsvond?
1994 ... Het Land van Ooit (wie kent dat nog?!) ooit onveilig werd gemaakt door de bewoners van Mozaïek?
1995 ... de aller-allereerste Flits verscheen in januari 1995? Het kos4e 90 frank per nummer!
1996 ... de vijfde verjaardag van het tehuis gevierd werd met een boo4ocht op de Leie, met bijhorende spijs, drank en speeches?
1997 ... nonkel Remi van Daniël (W4) het recordaantal van 625 tombolakaarten had verkocht voor het Mozaïekfeest?
1998 ... op 25 februari onze toenmalige na4e snoezelruimte werd geopend en dat de bubbels ook kwamen van de schuimwijn
waarmee het bad werd gedoopt?
1999 ... er in het wonen een luizenplaag was in juni? De beestjes haalden gelukkig de volgende eeuw niet!
2000 ... Minoe en Moes arriveerden? De 2 poezen van het tuinatelier ontdekten binnen de kortste keren de verwennerijen van de
woningen en namen hun intrek in woning 2 en 4.
2001 ... 'de wi4e villa' in de Van Impelaan sinds 14 mei 2001 bewoond wordt door bewoners van beschermd wonen?
2002 ... het tuinatelier in 2002 zorgde voor gezelschap voor onze ezel Ukkie in de vorm van 5 schapenvriendjes?
2003 ... Mozaïek een ‘brussen’werking opstar4e (voor broers en zussen)?
2004 ... we deelnamen aan een interessante studie over reminiscen e (herinneringen ophalen) en daar heel wat uit leerden?
2005 ... er een rolwagen vertrok naar Nepal? Zo legde Mozaïek ook zijn steentje neer aan de andere kant van de wereld.
2006 ... er een groepje medewerkers aan de slag was in Mozaïek, genaamd Le Chat? Dit geheime genootschap haalde af en toe
‘serieuze’ grapjes uit met de personeelsploeg!
2007 ... we aan het onthaal onze laatste telefoonkaarten verkochten aan –15%? Telefoonkaarten?? Voor in telefoonkotjes!!
2008 … de woning van beschermd wonen in de Ronsestraat gekoppeld werd aan de woning in de Geersstraat en ‘tehuis’ werd?
2009 ... we dankzij Cera Founda on in 2009 een heuse ﬁt-o-meter konden installeren doorheen Mozaïek?
2010 ... er in Mozaïek een ESF—project liep rond ‘leeHijdsbewust personeelsbeleid’?
2011 ... Ukkie, ons geliefd Mozaïek - ezeltje, overleed in ‘de Gitaene’, een ezelboerderij in de Vlaamse Ardennen?
2012 ... het ‘buurhuis’ werd aangekocht, waardoor het team van Geersstraat en Ronsestraat er een 3e loca e bijkreeg?
2013 ... Yvonne en Yve4e, 2 knotsgekke dames van het variabel aanbod, elke week de dansmoves in Mozaïek bijspijkerden?
2014 ... we een nieuwe campus vonden in de Leeuwerikstraat… Het duurde nog tot 2016 voor we daar opera oneel werden.
2015 ... de sportzaal werd omgetoverd tot een echte cinema met rode loper en alles erop en eraan, en dat allemaal voor de première van onze ﬁlm ter ere van 40 jaar Mozaïek?
2016 ... Radio 2 in hoogsteigen persoon tot in de woningen kwam voor Plaat Préféré?
2017 ... de kiné een Ronde van Mozaïek organiseerde om de bewoners aan te ze4en tot meer bewegen? De hometrainers draaiden
overuren! Het werd een jaarlijkse tradi e.
2018 ... de medewerkers 'van de bureaus' maandenlang in containers moesten werken door de renova e van het direc e-blok?
2019 ... Lara van beschermd wonen als verjaardagscadeau op bezoek naar de universiteit ging, met een rondleiding en interview.
2020 ... we opnieuw een digitale stap ze4en door eind 2020 te starten met Zorgonline, een digitaal plaMorm ‘in the cloud’?
2021 ... we genoten van het samenstellen van deze Flits omdat er zoveel heden en verleden samenkwam? Op naar de toekomst!

