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Eindelijk is er weer een editie die 
‘flitsklaar’ is, met nieuwtjes en weetjes 
van Mozaïek.  

Het leven gaat zo snel, er gebeurt zo-
veel in deze soms zotte wereld. Wij 
hebben niet altijd de tijd om even stil 
te staan, eens diep adem te halen en 
een résumé te maken van wat was, 
wat is en wat zal zijn … 

Alleen al om die reden is het goed om 
een Flits te maken, zodat we jullie een 
beetje inkijk kunnen bieden in wat er 
op Mozaïek zoal gebeurde in de afgelo-
pen periode.   

Over Corona hebben wij al uitvoerig 
gecommuniceerd, vermoedelijk zelfs 
tot vervelens toe. Maar toch moeten 
wij vermelden dat wij op vandaag nog 
steeds in waakzame modus blijven. 
Onze medewerkers behouden in het 
bijzijn van onze gasten nog steeds hun 
mondmaskertjes, totdat wij achten dat 
ze echt niet meer zinvol zijn.  
Tot daar de pandemie … ja toch ?  

Over de oorlog in Oekraïne moet ik het 
hier niet echt hebben. Toch vermeld ik 
graag dat wij een zinvolle actie onder-
steunden via het buurtcomité van de 
Leeuwerikstraat.  

De besparingen in onze sector die de 
overheid aan de vergunde zorgaanbie-
ders zoals Mozaïek oplegt, noopten 
ons om de NAH-afdeling, die wij in 
2018 boven de doopvont hielden, stop 
te zetten.  
Er is immers quasi geen perspectief op 
een persoonsvolgend zorgbudget voor 

mensen met een niet-aangeboren her-
senletsel. Daarnaast is onze RTH-
erkenning op vandaag echt té klein om 
ook hen continuïteit op zorgverlening 
te bieden.  

Wij blikken terug op vier mooie jaren. 
Het team dat in MoNah actief was, 
mag met recht en reden fier zijn op 
hoe ze de werking uitbouwden, wat ze 
onze deelnemers aanreikten.   

Afscheid nemen is moeilijk maar we 
deden het in schoonheid. Gelukkig 
blijft een groot deel van de deelnemers 
op één of ander manier met Mozaïek 
verbonden. 

Daarnaast werkt ons dagbestedings-
team aan een ingrijpende vernieuwing 
van onze dagondersteuning.  
Wij kennen onze specialisaties en 
sterktes en willen daar toekomstge-
richt nog meer op inzetten. Naast kwa-
liteit willen we meer aandacht geven 
aan attractiviteit waardoor een reorga-
nisatie zich opdringt. In het volgende 
nummer van Flits stellen we onze ver-
nieuwde werking uitgebreid voor.  

Helaas zal u kunnen lezen dat wij ook 
van een paar bewoners dienden af-
scheid te nemen en dat er ook een 
jeugdige medewerker plots uit het 
leven werd gerukt. Wij hopen dat zij 
vredig mogen rusten. 

Nog even melden dat de opbrengsten 
uit onze wijnverkoop en de laatste 
editie van ons eetfestijn opnieuw een 
succes was. Langs deze weg aan ieder-
een nog een keer dankjewel. 

Woord vooraf 

Veel leesplezier en voor iedereen de 
allerbeste groeten!  

 

Filip Fraeye 

Directeur Mozaïek 



Afscheid nemen 
Monique en Carine, jullie zullen gemist worden! 

Monique, schrijdend liep je over de 
paden van Mozaïek. Pretlichtjes in je 
grote blauwe ogen en een lachje. ”Ik 
had jou wel gezien hoor…” 
 

Zo vastberaden ... 

Je wist wat je wou en dat liet je ons 
wel voelen. Op tijd gaan slapen of naar 
het dagcentrum vertrekken vroeg vaak 
heel wat creativiteit van de begeleiders 
om je in gang te krijgen.  
 

Een echte kapoen. 

Met je guitige smekende blik liet je ons 
smelten. Je kwam overal mee weg, we 
gingen mee in je verhaal. Dat was jouw 
kracht! 
 
 
 
 

Een leven vol rituelen ... 

Schoon en zeer precies. Je had steeds 
zo veel rituelen af te werken.  Jij be-
paalde het ritme en je medebewoners 
en begeleiders vertraagden met je 
mee.  
 

Mooie madame! 

Graag mooi gekleed. Mantel, sjaal, 
mutske en wantjes aan en weg was je. 
Klaar voor de catwalk van Mozaïek! 
 

 

Monique, jij genieter!  
Met jouw minzame lach en 
guitige pretoogjes kon je  
ieders hart veroveren.  
Dank je om samen met ons 
op weg te gaan! 

Monique De Wilde - 16 november 2021 

Carine, met je boekentas in de hand 
kwam jij dag na dag genieten op het 
dagcentrum. Toen je mama naar het 
rusthuis ging kwam je bij ons wonen, 
een fijne huisgenoot! 
 

Ontdekkingsreiziger 

Van Afrika tot de Noordpool, je ont-
dekte de hele wereld op jouw manier. 
Beleven en ervaren hoe dieren en 
mensen leven, proeven van alle lek-
kers, je uitleven op muziek, toneel spe-
len, … je vond het allemaal even fijn! 
 

Ambiancemaker! 

Altijd te vinden voor een grap. Met 
jouw aanstekelijke lach nam je ande-
ren mee in het plezier. Muziek horen 
en je begon te dansen! Hoe vaak heb-

ben we niet samen geroeid en gezon-
gen op de tonen van de ‘Marie-Louise’! 
Waar er plezier gemaakt werd was je 
er bij.  
 

Mensenvriend 

Iedereen was je maatje. Lief, zacht, 
dankbaar en verbindend ging je naar 
anderen toe.  
Klein vrouwtje, je was zo mooi mens!  
 
 

Carine, jouw wereldje werd 
steeds kleiner.  
Toch bleef je genieten van 
de zorg en warmte van de 
mensen om je heen. 
We zullen blijven vertellen 
over jou. Altijd.  

Carine D’Hossche - 10 april 2022 



 

Wat een indruk heb jij nagelaten… 

We namen afscheid, en iedereen die 
met jou heeft gewerkt, deed een bij-
drage. Het werden stuk voor stuk odes 
aan een geweldige mens, een geliefde 
vriend. Het is veel meer dan zomaar 
een woord over een collega:  wereld-
reiziger, man met humor, met een 
groot hart, met een luisterend oor, 
iemand waar op te rekenen viel. 

De bewoners maakten tekeningen, 
knutselden hun verdriet in beelden.  

Na jouw afscheid verscheen een prach-
tige regenboog. Hoe kon het anders?  

 

Collega’s blijven zo machteloos achter, 
verdrietig, maar ook dankbaar dat zij 
jou mochten leren kennen.  

De woorden die bij jou werden ge-
plaatst: verbindend, een bruggenbou-
wer, geëngageerd, bijzonder, onge-
dwongen, spontaan, een warhoofd, 
creatief, speels, intuïtief, gepassio-
neerd, authentiek… 
Altijd onderweg, op weg, over grenzen 
en culturen heen, maar ook je hart 
verloren in Mozaïek. 
Met jouw levenskracht en energie wer-
ken we verder. Je wordt gemist... 

Afscheid van 
Mathias  

Op 20 april kwamen de ouders en zus 
van Mathias naar Mozaïek voor een 
afscheidsmoment. Ze maakten kennis 
met de werking van de Geersstraat, 
waar Mathias deel uitmaakte van het 
basisteam. Samen met hen werd sym-
bolisch een toverhazelaar geplant. De-
ze struik staat symbool voor wat Ma-
thias uitdroeg: “als hij kon toveren, 
dan hielden alle mensen van elkaar”. In 
de winter zal deze bloeien, kleur bren-
gen, zoals Mathias ook kleur bracht. 

Ter nagedachtenis van Mathias werd 
een herinneringskrantje gemaakt. Wie 
dit graag eens inkijkt, kan langskomen 
bij Hilde. Tot slot dronken we samen 
met de familie koffie en haalden we 
herinneringen op.  

Het was een emotioneel en tegelijk 
ook mooi moment – we zijn dankbaar 
dat we dit konden doen zowel voor de 
familie als voor iedereen in Mozaiek 
die Mathias heeft gekend. 



MoNah 
Een bijzondere plek waar cliënten graag 
naartoe kwamen.  

Een hoofdstuk in Mozaïek dat stopte in december 

MoNah was onze collectieve dagon-
dersteuning voor personen met NAH,. 
Na een grondige evaluatie tijdens de 
voorbije maanden, nam Mozaïek de 
moeilijke beslissing om met deze wer-
king te stoppen, met pijn in het hart. 
Eind december van vorig jaar stopte 
het definitief.  

Gedurende de laatste maanden en 
weken zochten we met de cliënten en 
hun netwerk naar alternatieven en 
perspectieven. Ongeveer de helft van 
de cliënten koos voor een externe 
vorm van dagondersteuning, voorna-
melijk bij andere VAPH-organisaties 
waarmee wij voorafgaand contacten 
tot doorverwijzing hadden gelegd.  
Andere cliënten zullen verder door 
Mozaïek ondersteund worden. Een 
deel van hen gaat aan de slag als vrij-
williger in Mozaïek en krijgt hierbij 
mobiel/ambulante begeleiding (MAB). 
Enkelen kozen uitsluitend voor mobie-
le en/of ambulante begeleidingen. Het 
team van beschermd wonen neemt 
deze taak op zich. MoNah is niet meer, 
maar de ondersteuning aan mensen 
met een NAH stopt niet.   

De laatste weken verzamelden we 
mooie MoNah-herinneringen. Dankzij 
het stageproject van Joey en de inzet 
van alle cliënten en medewerkers kon-
den we foto’s, hersenspinsels, memoi-
res, woorden, contactgegevens en 
meer van dat bundelen. Het resultaat 
is een prachtig ‘MoNahzine’! Elke cli-
ënt kreeg een exemplaar. Zo blijft de 
herinnering tastbaar. 

Voor de medewerkers van MoNah was 
het najaar bijzonder intens. Zelf af-
scheid nemen van een werking waar 
éénieder het beste van zichzelf heeft 
gegeven en tegelijk de cliënten in hun 
rouwproces ondersteunen. Een onge-
looflijke dank je wel aan hen om dit 
tot het einde te dragen!  

In de voorbije tijd maakten we ruimte 
om met de MoNah-collega’s te bekij-
ken hoe hun toekomst er verder kan 
en zal uitzien. Ida gaat voor een uitda-
ging buiten onze organisatie. Tilde en 
Eveline blijven actief in de dagonder-
steuning van Mozaïek. Aan alle drie 
heel veel succes gewenst!  

Een afscheidsmoment voor het Mo-
Nah-team vonden we meer dan op zijn 
plaats. Hiervoor maakten we bewust 
een dag vrij in deze drukke tijden. We 
stonden stil bij verlieservaringen, bij 
elkaars krachten, bij hoe positieve 
energie putten en bij wat MoNah voor 
ons heeft betekend. Dit legden we 
samen vast in een grafisch ontwerp, 
dat we met een ambachtelijke druk-
pers op schoudertassen hebben be-
drukt. Het design is een weg, geen 
rechte weg, maar ééntje met veel 
bochten en af en toe een hoek. Het is 
een blauwe weg, symbool voor rust, 
dromen, vertrouwen. Vertrouwen in 
elkaar en vertrouwen dat alles goed 
komt. Het is een weg zonder einde. 
Een weg die kronkelend verder gaat.  
En een punt: het einde maar ook een 
nieuw begin. 

 

 

Er werd een afsluitmoment voor alle 
cliënten en hun partner/familielid ge-
organiseerd. We zochten creatief naar 
een coronaveilige vorm. Op 21 decem-
ber in de namiddag boden we, ver-
spreid over enkele locaties op ons do-
mein enkele workshops aan. Er hoorde 
ook een hapje bij.  

 

Wij willen een signaal geven! 

We nodigden ook de pers uit, zeker 
niet om met deze trieste sluiting uit te 
pakken, wel om het tekort aan financi-
ële middelen in de ondersteuning van 
mensen met een NAH toch nog maar 
eens aan de kaak te stellen.  

Op de volgende pagina kunnen jullie 
het artikel lezen dat in de krant ver-
scheen.  

Ontzettend merci aan iedereen die ertoe bijdragen heeft om MoNah te maken tot een warme en 
kwaliteitsvolle dagwerking. Het was een bijzondere plek. 



donderdag  23 december 2021 

Uit de krant het Nieuwsblad 



Echt werk 
Naast het maken van  eigen producten 
werken we ook voor externen! 

“Mag ik vandaag de doeken doen?” 

 
 
 
In onze ateliers maken we mooie en 
kwaliteitsvolle producten. Denk maar 
aan onze nestkastjes en sfeerverlich-
ting in hout, onze piñata’s, ...  
Op onze Facebookpagina kan je een 
uitgebreid gamma terugvinden. 

Voor corona ons land kwam binnenge-
slopen namen we daarnaast ook heel 
wat opdrachten aan voor externe be-
drijven en organisaties. 

Corona liet het de maatschappij en het 
bedrijfsleven stilvallen. Het aanbod van 
externe opdrachten viel daardoor jam-
mer genoeg ook weg.  

Maar vandaag staan we er weer. We 
zijn terug helemaal opgestart! 

We geven je graag een overzicht van 
wat we doen. 
 
 

Blauwe doeken: 

We verwerken blauwe operatiedoeken 
voor AZ St Lucas,  AZ Maria Middelares 
en voor UZ Gent. 

Zowel op campus Leeuwerik als op 
campus Wolfput wordt er door heel 
veel cliënten met plezier aan gewerkt. 
Regelmatig krijgen we van de cliënten 
de vraag “Mag ik vandaag de doeken 
doen?” 
 
Stickers van de doeken verwijderen, 
doeken opplooien en dan samenper-
sen in balen. Een duidelijke opdracht, 
eenvoudig uit te voeren en elk op zijn 
tempo.  
 
We zitten niet stil! 
Momenteel verwerken we zo ongeveer 
2 ton doeken per 8 weken. En dat is 
werkelijk een hele berg! 
 
 

Wat zijn die blauwe doeken? 

In deze doeken worden de steriele mate-
rialen (tangen, scharen, verbandmateri-
aal,…) verpakt die nodig zijn om een me-
dische ingreep uit te voeren.  

Net voor een ingreep wordt het materiaal 
uitgepakt en de doeken worden in grote 
plastiekzakken verzameld.  

 

Wij halen de zakken in de verschillende 
ziekenhuizen op. 

Nadat de doeken door onze cliënten on-
derhanden zijn genomen komt een ver-
voersfirma de balen ophalen om ze naar 
het verwerkingsbedrijf te brengen.  

Daar worden de doeken gesmolten tot 
granulaatkorrels die later opnieuw ge-
bruikt worden voor het vervaardigen van 
o.a. bloempotten (Eco-pots) en speelgoed 
(Playmobil). 

Een ecologisch verwerkingsproces waar 
onze cliënten met plezier aan meewer-
ken! 

“  Al dat blauw dat is wat! 
Maar het is voor de recyclage hé! “ 

Iris 



Werken voor een bedrijf 

In het houtatelier gingen we een sa-
menwerking aan met een bedrijf dat 
voor hun klanten verschillende vormen 
freest in hout, plastiek ...   
Wij hielpen hen onlangs met de assem-
blage van schoenmaat-passers: we 
lijmden de verschillende onderdelen  
aan elkaar. Een nieuwe job ter afwisse-
ling houdt het werken boeiend! 

Werken op verplaatsing 

We zijn opnieuw aan de slag gegaan in 
de Artevelde Hogeschool. Waar we 
eerder het werk naar campus Leeuwe-
rik brachten gaan we nu opnieuw ter 
plaatse werken. Veel inclusiever, echt 
gaan werken en dat doet ons plezier!. 
 
Het samenstellen van goodiebags voor 
de onthaaldagen van de studenten, 
campusevenementen of vormingen is 
een kolfje naar onze hand. 
Afhankelijk van het doel vullen we de 
linnen zakjes met allerlei spulletjes 
waar de studenten van genieten: een 
stylo, brochures, een zonnebril of pet, 
een flesje water of gewoon iets leuks. 
 
Seriewerk zoals we het graag uitvoe-
ren! En wees maar zeker dat er onder-
tussen heel wat getaterd en gelachen 
wordt terwijl we werken! 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Ook in ons groenproject bij Debbie in 
Lochristi gingen we opnieuw aan de 
slag! 

Een aantal cliënten gaan er graag naar-
toe om te genieten.  Buiten in de na-
tuur zijn, dieren knuffelen en aaien, 
een wandeling door het stukje bos of 
gewoon … genieten van in de weide 
liggen tussen het kriebelgras. 
 
Anderen steken liever de handen uit 
de mouwen en knappen klusjes op: de 
stallen van de ezels en schapen uitkui-
sen, meewerken aan de aanleg van het 
bospad, oude takken uit het bos weg-
halen, enz. 
 
En uiteraard, na het harde werken ge-
nieten van een lekker koffietje, een fijn 
vertelmoment.  
Maar voor velen blijft meerijden met 
de tractor toch een topmoment! 

‘Arbeid heeft en geeft zin.’ 

Vanuit een sterk geloof in 
het nut van arbeid bieden 
we een ruime waaier van 

arbeidsmogelijkheden. 

Steeds vertrekkend van 
de persoonlijke talenten 
en interesses, steeds met  
kansen tot ontmoeting. 

“Dat is voor al die studenten hé, die 
boekskes. Die hebben dat graag.” 

Marc 



Versterking van de ploeg 
Mozaïek, steeds in verandering ... 

Ik ben Roel, en als ik mezelf mag 

omschrijven in 3 woorden: 
 
 Alles 

 Komt 
 Goed  :) 

Ik ben Sofie, en als ik mezelf 

mag omschrijven in 3 woorden: 
 
 Authentiek 

 In beweging 
 Een uitdaging is altijd welkom 

Ik ben Mieke, en als ik mezelf 

mag omschrijven in 3 woorden: 
 
 Enthousiast  

 Betrouwbaar  
 Hartelijk  

Ik ben druk bezig als coördinator van 
woning 4, woning 5 en de woningen in 
de Proesmansstraat én van de (para)
medische dienst. Ik ben lid van de 
werkgroep die Zorgonline uitwerkt. 

Ik ben in september 2019 begonnen in 
Mozaïek als teamverantwoordelijke van 
woning 5. Vooral de hartelijke warme 
verbonden manier van samenwerken 
blijft mij verbazen.  

Mozaïek mee te sturen in alle verande-
ringen die op ons pad komen zonder de 
unieke eigenheid te verliezen. 

Ik word blij van het mooie weer en de 
dagen die langer worden. 

Ik word blij van kleine gelukjes, als het 
mooi weer is, als het leven goed is en de 
dingen vlotjes lopen, van samenzijn met 
anderen. 

Ik word ongelooflijk blij van lekker eten, 
gezellige kletsmomenten, dansen om-
dat het kan en vooral de kleine gelukjes 

in het leven    

Ik ben begin maart in Mozaiek gestart als 
zorgcoördinator in het wonen. Samen 
met mijn collega-zorgcoördinator Tine en 
de coördinatoren Hielke, Hilde en Roel 
ondersteun ik de teams, in het bijzonder 
het team van woning 2, 4 en 5 en de 
Proesmansstraat. Dat zijn ongeveer 50 
cliënten, met hun netwerk.  

De warme en hartelijke manier waarop 
iedereen met elkaar omgaat en de aan-
dacht die gaat naar het aanbieden van 
een zinvolle dagondersteuning voor alle 
cliënten.   

De ervaring die ik meebreng toe te voe-
gen aan de expertise van Mozaiek.  
Zo wordt één plus één veel meer dan 
twee.  

Ik zou graag met al m’n enthousiasme 
en optimisme meewerken aan de 
sprankelende toekomst van Mozaïek 
waarbij de kwaliteit van leven bij de 
bewoners op de eerste plaats komt. 
Ontzettend benieuwd naar wat komt!  

Ik wil mijn steentje  bijdragen door: 

Op 31 januari 2022 ben ik in Mozaïek 
beginnen werken. Het is mij opgevallen 
hoe graag ik iedere dag kom werken, 
hoe hartelijk en vriendelijk alle colle-
ga’s zijn, hoe welkom ik mij voel.  

Wat is je opgevallen in Mozaïek? 

Hoe ik mijn dagen vul in Mozaïek: 

Waar ik blij van word: 

Als zorgcoördinator in beschermd wo-
nen heb ik rijkelijk gevulde dagen vol 
uitdagingen, dat maakt me trouwens 
ook blij! Je kan mij vinden in het huis 
van beschermd wonen, al dan niet aan 
de voordeur voor een babbel met één 
van de bewoners. Of ik ben op huisbe-
zoek, of ik overleg met de bewoners, al 
dan niet met hun netwerk. Er zijn ook 
afstemmingsmomenten met het team 
en met mijn collega Griet (coördinator). 
Werk aan de telefoon of achter mijn PC 
hoort er ook bij.  
Altijd in de weer: samen, met en voor 
de bewoners.  



Tijd krijgen 
Leen en Marianne gingen na jaren van 
grote inzet met pensioen! 

Dat gevoel van niet op de klok te moeten kijken ... 

Leen Durinck 

Sinds april 1991 werkte Leen op de 
administratieve dienst. Jaar na jaar 
ging ze met cijfers aan de slag. We dur-
ven niet te schatten hoeveel rekenin-
gen ze opmaakte, hoeveel betalingen 
ze uitvoerde. Ontelbaar! We vonden 
Leen ook af en toe, en de laatste 
maanden zeker, aan het onthaal.  
Een vriendelijk woord, grote dienst-
baarheid. 

Op 30 september 2021 liet Leen de 
rekeningen voor wat ze waren. Ze ging 
met pensioen. 

Naast haar administratieve kracht ken-
nen we Leen ook nog als talentvolle 
keukenprinses. Menig medewerker die 
een feestje in het verschiet had ging bij 
haar te rade. Leen is er ook graag bij 
als gewaardeerde hulp bij evenemen-
ten - dan is ze in haar element!  

 

Afscheid nemen in coronatijd was niet 
zo eenvoudig. Toch wist ze alle cliënten 
en collega’s te verrassen met lekkere 
pannenkoeken. 

Dank je wel Leen voor je grote inzet! 

Marianne Baert 

Marianne begon haar loopbaan in Mo-
zaïek op 1 september 2000, ze werkte 
sindsdien altijd in beschermd wonen.  

Kenmerkend is haar liefdevolle, war-
me, hartelijke zijn. De bewoners, in het 
bijzonder de meest kwetsbare, de spe-
ciallekes altijd eerst.  
Aanwezig zijn en goed luisteren, horen, 
zien en soms ook eens zwijgen. Aanwe-
zig zijn met liefdevolle aandacht voor 
wat echt belangrijk is in het leven.  

Bewoners authentiek liefhebben en 
blijven gaarne zien - elke dag een 
nieuw begin. En vanuit dat gaarne zien 
steeds weer op zoek gaan naar bewo-
ners hun krachten en mogelijkheden, 
hun talenten ontdekken en laten ont-
plooien, ook met respect en erkenning 
voor de beperking, hun kwetsbaarheid.  

Een beetje eigenzinnig maar zo ge-
waardeerd.  

Dankjewel dat je er was! 

 
Jij bent zo één van die mensen  
Die zomervliegers oplaat als het ijzig wintert 
En confetti strooit tussen de sneeuwvlokken 
Die lente maakt van gevallen bladeren  
Die op stoelen gaat staan om sterren op te hangen in de mist… 

Het ga jullie beiden goed! 



De kers op onze taart 

“Als vrijwilliger krijg je zo veel terug van 
de cliënten. Ze zien me graag komen!” 

Vrijwilligers 

Elk jaar organiseren we ter gelegen-
heid van de week van de vrijwilligers 
een receptie, een fijn ontmoetingsmo-
ment. Dit jaar was dit opnieuw niet 
mogelijk door de coronamaatregelen. 
Dus moesten we het even anders aan-
pakken. 

We verrasten onze vaste vrijwilligers 
met een aperitief-box. De zakjes wer-
den gevuld, ingeladen in onze bakfiets 
en door een cliënt samen met een 
begeleider aan huis besteld bij de vrij-
willigers.  

We zagen veel blije gezichten en ont-
vingen heel wat leuke dankwoordjes. 

 

Wij zoeken mensen met goesting om 
samen met of voor de cliënten iets te 
betekenen en onze Mozaïekploeg te 
versterken.  
 
Samen kijken we hoe we jouw specifie-
ke vraag als kandidaat-vrijwilliger kun-
nen koppelen aan noden van de cliën-
ten en de voorziening. Je kan hierbij 
zelf aangeven wanneer en hoe vaak je 
wenst te komen. 
 
Dagelijks doen wij beroep op verschil-
lende vrijwilligers.  
 

Zegt het jou ook iets?  

Neem telefonisch contact op met  Kim:  
0492 59 41 10 of stuur een mailtje: 
kim.louvaert@dc-mozaiek.be.  

Week van de vrijwilligers 27 februari - 6 maart 

Sinds september 2021 is Kim Louvaert 
de verantwoordelijke voor de vrijwilli-
gerswerking.   

Velen onder u kennen Kim omdat ze al 
vier jaar in Mozaïek werkte als coördi-
nator van de dagondersteuning op 
campus Wolfput. Ze is ook door heel 
wat bezoekers van de weekendbar 
reeds gekend.  

Kim was snel ingewerkt in haar nieu-

we job want ze kent de werking door 
en door. Ook voor de vele vrijwilligers 
is zij inmiddels een vertrouwd ge-
zicht en aanspreekpunt  geworden. 

We wensen Kim veel succes in 
haar nieuwe job! 
 

Kim, de verantwoordelijke voor de vrijwilligerswerking 

WORD JIJ ONZE 

KERS? 
“Gisteren was ik blij ver-
rast toen ik thuis kwam 
van mijn fietstocht. Daar 
stond een zakje met aller-
lei lekkers voor mij klaar.  
Ik heb snel van alles even 
geproefd. 
Hartelijk dank voor jullie 
waardering!” 

Groetjes, 
Paul 



Het eetfestijn van 16 en 17 oktober 
was opnieuw een schot in de roos! 

Meer dan 500 eters schoven aan voor 
een gezellig familiemoment!  
Een frisse mocktail, een lekkere maal-
tijd met een smaakvol wijntje er bij en 
vooral heel veel gezelligheid!  

Wie liever thuis genoot kon zijn maal-
tijd op zaterdag bestellen in onze take 
away. Op een vlotte manier werden er 
ongeveer 180 maaltijden afgehaald. 
Een groot succes dat zeker voor herha-
ling vatbaar is! 
 
 

Dank zij het eetfestijn beschikken we 
over het mooie bedrag van € 7363.  

 

Verwennen? Ja maar ... 

Na een lange coronaperiode gaan we onze cliënten toch eens extra verwennen. 
Een feestelijke activiteit, een uitstap om naar uit te kijken, iets lekkers om te 
eten, … Elke cliënt heeft zo wel enkele wensen voor een leuk extraatje. 

De opbrengst van de jaarlijkse wijnactie en het eetfestijn komt dus goed van pas! 
We zijn samen met de cliënten volop aan het zoeken hoe we deze fijne mo-
mentjes gaan organiseren. In een volgende Flits zeker meer hierover!  

Onze cliënten in de watten leggen kost geld! 

Jullie zorgden mee voor dat extraatje! 

Eetfestijn 2021, een schot in de roos! 

Een succesvolle wijnactie 

Eind vorig jaar organiseerden we opnieuw onze jaarlijkse wijnactie.  

Ook deze editie werd een groot succes. We zagen nieuwe klanten 
en onze vertrouwde wijnliefhebbers bestelden vlot. We verkochten 
precies 2011 flessen wijn en andere dranken. 

De totale opbrengst van de wijnactie bedraagt € 6110,98.  
 
Dank je voor de talrijke aankopen!  
We kijken al uit naar de verwendagen. 

Een grote dank je wel aan de 
vele vrijwilligers voor de uren 
en dagen hard werken. 

Enkel door hun tomeloze inzet 
werd dit evenement een waar 
‘festijn’! 



“Bezorgd over 
de toekomst” 
 

In 2017 hervormde de Vlaamse rege-
ring de financiering van de gehandicap-
tenzorg. De persoonsvolgende financie-
ring (PVF) maakte een einde aan de 
subsidiëring van voorzieningen. Voort-
aan kregen personen met een beper-
king zelf een budget (PVB) in handen 
waarmee ze hun zorg zelf organiseren, 
keuzes kunnen maken en de regie over 
het eigen leven in handen nemen.  Ze 
kiezen voor een voorziening of voor 
thuiszorg.  De persoonsvolgende finan-
ciering geeft mensen dus meer autono-
mie en meer vrijheid. Dat is positief! 
Maar... 

Het aanvragen van een persoonsvol-
gend budget is ingewikkeld. Na een 
uitputtende procedure komt eindelijk 
de verlossende brief. Helaas: die meldt 
meestal dat je wel recht hebt op een 
budget, maar dat er jammer genoeg 
(nog) geen geld is. Hierdoor blijven de 
wachtlijsten groeien. Die wachtlijsten 
zijn niet veroorzaakt door de PVF, ze 
waren er vroeger ook al. Ze groeien 
omdat de Vlaamse overheid een be-
perkt budget uittrekt voor gehandicap-
tenzorg, terwijl mensen met een be-
perking steeds langer leven en er elk 
jaar ook meer mensen met een beper-
king bijkomen. Deze onderfinanciering 
leidt ertoe dat men jarenlang wacht op 
het budget waarop men recht 
heeft. Mantelzorgers (meestal ouders, 
broers en zussen) blijven dus voor hun 
naaste met een beperking zorgen, ook 
al kunnen ze die zorg niet meer aan.  

 

Hierdoor ontstaan noodsituaties. In 
dergelijke situaties zijn er noodbud-
getten. Maar mensen met een beper-
king die wel nog gezonde mantelzor-
gers hebben blijven daardoor op de 
wachtlijst staan, zonder perspectief. Ze 
worden aan hun lot overgelaten.  

Voorzieningen leveren al te vaak 
’gratis’ zorg. Wanneer ouders die hun 
kind in het weekend opvangen zelf 
gezondheidsproblemen krijgen en een 
budgetverhoging aanvragen voor 7 
dagen ipv 5 dagen zorg, dan komen zij 
ook op die wachtlijst terecht. Uit zorg 
voor het gezin biedt Mozaïek toch 7 
dagen op 7 zorg, zonder dat ze daar 
budget voor krijgt. Meer zorg dus, met 
evenveel middelen.  
Om zoveel mogelijk mensen een bud-
get te geven, bespaarde de Vlaamse 
regering op de persoonsvolgende bud-
getten. Zo voerde ze nieuwe budgetca-
tegorieën in die over het algemeen iets 
lager zijn. Door deze correctie ging bij 
veel cliënten het budget naar beneden.  

Voor mensen die reeds ondersteuning 
kregen in een voorziening, is er zorgga-
rantie. Dit wil zeggen dat zij met hun 
(verlaagd) budget toch recht hebben 
op evenveel zorg. Alweer: minstens 
evenveel zorg, met minder middelen.  

Ook de organisatie-gebonden kosten 
die voorzieningen krijgen zijn gedaald 
met  ongeveer 10%, verdeeld over 5 
jaar. Voor de derde keer: meer doen 
met minder middelen ...  

 

Bedreigen deze besparingen de kwali-
teit van de zorg? Kan Mozaïek dezelfde 
kwaliteit blijven realiseren? Dat is een 
hele uitdaging!  

We zetten in op het aantrekken van 
nieuwe cliënten. Om dat mogelijk te 
maken dringt reorganisatie zich op. In 
de volgende Flits kan je lezen hoe we 
die reorganisatie aanpakken.  

Centen komen centraal te staan. We 
ontwikkelden een ‘financieel kompas’: 
loonkosten worden geplaatst tegen-
over instroom budgetten. We moeten 
ons ook reorganiseren op het vlak van 
fondsenwerving, vrijwilligerswerking, 
buurtgericht ondernemen, efficiëntie 
en effectiviteit van het leidinggevend 
personeel, voor- of nadelen van schaal-
grootte en de berekening en bijsturing 
van woon-en leefkosten.  
We merken een verandering wanneer 
kandidaat-cliënten op kennismaking 
komen: de focus ligt meer op de finan-
ciële aspecten. Onze visie op de manier 
waarop we met cliënten omgaan, staat 
niet altijd meer voorop.   

De invoering van de persoonsvolgende 
budgetten ambieert om de gebruiker in 
zijn kracht te zetten. In Mozaïek gelo-
ven we vooral in co-regie, de zelfbe-
schikking van de cliënt naast de exper-
tise van de professional. Wij geloven 
heel sterk in het dialogisch proces 
waarin verschillende opvattingen over 
goede zorg besproken worden.  

Samen met de gebruikersraad bewa-
ken we hoe we invulling kunnen blijven 
geven aan degelijke en betekenisvolle 
ondersteuning.  

 

In naam van de gebruikersraad schreef Ivan, de voorzitter, hun 
bezorgdheden neer.  Deze leest u op de pagina hiernaast. 
Wij geven hierbij eerst graag nog eens het regelgevend kader 
mee dat aan de basis ligt van de wijzigingen in de zorg.  

Daar is Mozaïek reeds 47 jaar sterk in: hartelijke en professionele zorg, in verbinding met alle betrokkenen!  



Wij houden van Mozaïek! 
Het VAPH wil dat de gebruikersraden in 
de toekomst controle uitoefenen op de 
kwaliteit van de zorg in voorzieningen. 
Dit is een vrij grote verantwoordelijk-
heid, zeker op het moment dat de 
voorzieningen geconfronteerd worden 
met besparingen. 

Zorg- en organisatiegebonden punten 
dalen voor de meeste voorzieningen 
waardoor zij met minder meer moeten 
doen. Geen wonder dus dat het VAPH 
bang is dat zal gesneden worden in de 
kwaliteit, terwijl ze zelf verantwoorde-
lijk zijn voor de mogelijke daling van 
kwaliteit t.g.v. besparingen. 

De gebruikersraden of collectieve over-
legorganen komen in een spannings-
veld te staan met de directies. Gaat er 
nog samenwerking zijn of komen we in 
een meer conflictueuze relatie?   
De voorzieningen zijn nochtans een 
‘zegen’ voor vele ouders geconfron-
teerd met een kind met een beperking. 
Zowel de kinderen als de ouders heb-
ben recht op een kwaliteitsvol leven.  

Vele ouders wachten te lang om hun 
kind op een wachtlijst te plaatsen: 
soms uit onwetendheid, soms uit 
schuldgevoel (wij zijn schuldig aan de 
beperking, ons kind toch niet in een 
‘instelling’ plaatsen), soms uit schaam-
te (wat zal de buitenwereld denken, 
kunnen/willen jullie niet meer zorg 
dragen voor jullie kind ?) 

Eens toch de keuze gemaakt om zich 
op een wachtlijst te plaatsen treedt 
een wachtperiode in werking die jaren 
kan duren.  

 

Bovenop stellen we een moralisering 
vanuit de overheid vast: wacht zo lang 
mogelijk om voor een voorziening te 
kiezen. Via het model van de concentri-
sche cirkels geeft het VAPH aan dat de 
beste opvang deze is in het kerngezin 
en bij uitbreiding dien je vrienden/
kennissen/buren in te schakelen. De 
gedeelde zorg via een voorziening 
komt op de allerlaatste plaats. (5e con-
centrische cirkel) 

 

Zo belanden we in een situatie die veel 
kwetsbaarheid bloot legt: ouderdom 
ouders, één of meerdere sterfgevallen 
in de dichte nabijheid, soms scheiding 
van ouders, conflictueuze situaties bij 
een complexe problematiek …  

 
 
 
 
 

 
Ik zie heel wat voordelen om te kiezen 
voor een voorziening: 
De belangrijkste: je staat er niet alleen 
voor! 
Wij ervaren een gedeelde zorg, met 
professionelen. Je kan altijd terecht 
met vragen, of om eens af te stemmen: 
hoe pakken jullie iets aan, hoe doen wij 
dat? Ook het overleg tussen de dag- en 
de woonondersteuning is een rijkdom 
(samen begeleiden is beter begelei-
den). 

Mozaïek biedt een gevarieerd activitei-
tenaanbod aan. Cliënten krijgen een 
zinvolle dagbesteding en bovendien 
erkenning voor hun werk.  

De woning in de voorziening wordt een 
tweede ‘thuis’. Ouders krijgen terug 
wat meer ‘vrijheid’ en een ‘eigen leven’ 
op het moment dat hun zoon of doch-
ter kind in de voorziening kan wonen. 
Zo kunnen ze hun batterijen opladen 
batterijen om de zorg op te nemen, 
bijvoorbeeld in het weekend. Naar de 
toekomst krijgen ouders of familie de 
zekerheid dat er levenslang een goede 
ondersteuning zal zijn. Een hele gerust-
stelling!  
En, ons netwerk van andere ouders 
met een kind met een beperking is ook 
groter geworden.  

 

 

Namens de leden van de gebruikers-
raad, 
 

Ivan Van Praet,  
Voorzitter 

De gebruikersraad 
Collectief overleg 

 
 

Mozaïek zit in ons hart als een 
meelevende, zorgdragende 
voorziening.  
Laat ons allen meewerken om 
dit te blijven realiseren.   
 
“Je staat er niet alleen voor” 

“Bezorgd over de toekomst” 



 

 

Sedert januari komen Zita en haar 
baasje, Lieve iedere zaterdag  bij ons 
op bezoek.  Voor Lieve en Zita is het 
een soort stage want zij volgen samen 
een opleiding. 

Samen met Lieve mogen we zorgen  
voor Zita. We spelen met haar, gaan 
wandelen en leren haar soms kunstjes 
aan.  

We kijken iedere week enorm uit naar 
hun bezoek. We worden hier heel blij 
van. Een ware belevenis voor ons!  

De laatste keer dat Zita komt krijgen 
we ook ons diploma! 

Bewoners Geersstraat 

Zita, mijne maat! 
Zita maakt ons altijd zo blij. 

We kijken uit naar het bezoek van Zita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoi ik ben Zita, een Golden Retriever van 
zes jaartjes jong. 

Mijn baasje Lieve en ik volgen de oplei-
ding ‘Zorgverlener met de hond als thera-
piedier’. 

Nu mag ik elke zaterdag op stage komen 
bij de bewoners van de Geersstraat. Dat 
vind ik zo leuk! 

Ik ben een vrolijk en fijn maatje om mee 

te oefenen en zal de bewoners spelender-

wijs uitdagen, zonder hen onder druk te 

zetten.  Ik heb graag dat ze zich goed voe-

len bij mij. Het moet voor iedereen ple-

zant blijven hé! 

Terwijl de bewoners met mij werken be-

wegen ze meer en dat is goed voor hen en 

voor mij . 

Ze kunnen ook leren om mij opdrachten te 

geven en grenzen te stellen. Daardoor 

verhoogt hun zelfvertrouwen., worden ze 

zekerder. 

Ik kijk er telkens naar uit om met hen te 

oefenen en ik wil ook hun vriend worden. 

Fijn toch? 

Dikke knuffel en  een poot, 

 

Zita 
 

”Zita heeft mij een pootje gegeven. Ze zocht 
naar koekjes. Ik geef Zita soms water.” 
Frankie 

“Ik leer Zita een truukje: ZIT. 
Het is een brave hond.” 

Christa 



Carnaval 
Koning, keizer, admiraal, 
feesten doen we allemaal! 

Zet de andere maskers eens op! 

Voor de vasten nog even alle teugels 
loslaten en feestvieren?  

Ja, na de lange coronaperiode mocht 
dit wel! We zetten eens andere mas-
kers dan mondmaskers op! 

We vierden op maandag 28 februari 
carnaval in daggroep 1.  

Iedereen werd perfect uitgedost ver-
wacht. In de voormiddag verwenden 
we iedereen met een lekker hapje en 
drankje als aperitief.  

In de namiddag dansten we op carna-
valsmuziek en mochten ze de pinata 
die we van de leeuwerik kregen kapot 
slaan.  

Veel plezier en pret verzekerd.  

daggroep 1 

Wist je dat … 

 Carnaval over de hele wereld ge-
vierd wordt? Bij ons, in Nederland, 
Columbia, … dus ook in Mozaïek! 

 Het grootste carnaval in Rio is? 

 Schlagermuziek heel populair is 
met carnaval? En in Mozaïek? Wat 
denk je? 

 Carnaval eigenlijk een feest is 
waarin het sterven van de natuur 
wordt nagespeeld? Met dit groots 
feest hoopte men dat de lente zou 
terugkeren. 

 Slaven vroeger de macht kregen 
op carnaval? Op die dag wisselen 
mensen van positie. Zwaaide dag-
groep 1 die dag de scepter in Mo-
zaïek? Reken maar van wel! 



ESF—project 
Samen worden we slimmer! 
Uit de vele gesprekken met medewer-
kers, uit de brainstorm van het project 
bevlogenheid, uit eigen ervaring …  
We wisten het al langer: Mozaïek was 
IT-gewijs niet de beste leerling van de 
klas. Maar stilaan komt daarin veran-
dering! Met de invoering van Zorgon-
line en de mogelijkheden van Micro-
soft 365 zetten we grote stappen voor-
uit. In 2021 en 2022 willen we een 
heuse groeispurt trekken! Het goedge-
keurde ESF-project zal ons daarbij heel 
erg vooruithelpen.  
Ons ESF-project kreeg de naam  
 

“Bijzonder wijs”.  

ESF wat??  
 

Organisaties kunnen in deze ESF - pro-
jecten subsidies krijgen voor het orga-
niseren van opleidingen. De oproep 
‘Opleidingen 21ste eeuwse vaardighe-
den in ondernemingen' wil het levens-
lang leren in bedrijven en organisaties 
aanmoedigen en ondersteunen.  
Wat zeker uitgebreid aan bod zal ko-
men: vormingen over Zorgonline en 
computertoepassingen zodat onze IT-
omgeving helderder vorm krijgt én we 
er ook beter mee kunnen werken.  
 
 

Daarnaast ook vorming over contextu-
ele hulpverlening, over verbindende 
communicatie, omgaan met sociale 
media, hechting en ethisch handelen. 
 
Sommige vormingen zijn verplicht, aan 
andere vormingen is vrij deel te ne-
men. Voor sommige vormingen wor-
den ook de vaste vrijwilligers uitgeno-
digd. Ze krijgen de kans om eveneens 
deel te nemen.  
En zo wint iedereen een beetje.  
 

Artistieke zittertjes  
Bij een nieuwbouw hoort een vleugje kunst 

De nieuwbouw van woning 6 en dag-
groep 1 en 2 werd gedeeltelijk gesubsi-
dieerd door VIPA, het Infrastructuur-
fonds van de Vlaamse Overheid.  

Eén van de verplichtingen die hoort bij 
deze subsidiëring is dat de bouwheer 
(Mozaïek dus) een kunstwerk moet 
voorzien.  

Wij zijn gegaan voor functionele kunst 
en dat is uitgemond in kunstig gevorm-
de zitblokken. Mooi om naar te kijken, 
fijn om op te zitten, alleen of in groep. 
De blokken zijn voldoende stevig, we-
gen zwaar genoeg om niet gestolen te 
worden en vallen niet om als je erop 
gaat zitten. Je komt ze her en der in 
Mozaïek tegen.  

We hopen dat ze regelmatig zullen 
gebruikt worden als rustpunt tijdens 
een wandeling, als gezellige babbelplek 
of waarom niet, een rustige plaats om 
een formeel gesprek te voeren met 
een cliënt, ouder of collega. Er zijn ook 
2 buitentafels met bijhorende zitplaat-
sen: om aan te eten, te vergaderen of 
gewoon gezellig buiten te zitten. 

“ die keramiek is een zalig materiaal om op te zitten, je zou het misschien niet vermoeden maar het 
voelt echt comfortabel”  



Corona …  
terug van nooit weggeweest 
Is er nog iets wat we kunnen zeggen 
over corona dat nog niet eerder is 
gezegd? 

Dankzij de vaccinaties krijgen we meer 
vat op het virus. Maar dat het nog niet 
verdwenen is, dat beseffen we heel 
goed. Alert blijven blijft dus noodzake-
lijk. En ventileren, en mondmaskers 
blijven dragen, ook al zijn de maatre-
gelen in de maatschappij soepeler.  

Het virus blijft ons achtervolgen. Mo-
menteel zijn de maatregelen minder 
zwaar. Maar de afwezige medewer-
kers zijn niet te tellen. Minstens een 
week afwezig, vaak hun afwezigheid  
nog verlengd.  

En dan de bewoners in isolatie: moei-
lijk, want niet alle bewoners begrijpen 
waarom ze plots niet meer samen 
mogen eten of niet meer naar het dag-
centrum mogen gaan.  

Het is vermoeiend, het is uitputtend … 
Begeleiders blijven hun grenzen ver-
leggen want de cliënten krijgen uiter-
aard de ondersteuning waar ze recht 
op hebben. Helaas is het team nooit 
eens voltallig.  

En daarom: een dikke dankjewel voor 
de begeleiders die elke dag het beste 
van zichtzelf geven! 

En de boer, hij ploegde voort.  

En dan zijn er creatieve begeleiders, die ondanks alles, uitpakken met een oppeppende boodschap, 
en een vleug kleur brengen in donkere dagen, een glimlach toveren op onze lippen.  
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