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Beste lezers, 

De zomer is nog volop aan de gang.  

De maand juli bleek één van de zonnig-
ste en warmste maanden ooit. We 
kunnen ons hierbij zeker vragen stellen 
of dat wel een positief gegeven is voor 
het milieu. Maar wat zeker is, we zijn 
blij dat het stralend mooi weer was in 
de zomersluiting en dat iedereen er 
terecht met volle teugen van genoot 
na toch een hectische periode.  

Wij voelen en ervaren dat onze gasten 
en bewoners, maar zeker ook ons 
team, lang naar deze periode uitgeke-
ken heeft. Het doet merkbaar 
deugd om een vitamine D-boost te 
krijgen. Het moet niet altijd een boost-
vaccin zijn hé.   

En of er op Mozaïek stevig genoten 
wordt van deze zomerperiode!  

In deze Flits koos de redactie ervoor 
om een echte zomerversie te maken, 
met heel wat bijdragen van onze gas-
ten en bewoners. Het leven zoals het 
zich voordoet in en rond Mozaïek, ver-
tolkt vanuit hun eigen beleving. 

Ik verklap echter nog niets in het voor-
woordje, aan u als lezer om alles te 
ontdekken.  

 

Graag wel een speciaal woordje van 
dank voor al onze vrijwilligers die zich 
belangeloos inzetten binnen onze wer-
king. Het is echt lovenswaardig hoe 
deze mensen ons te hulp schieten. Wij 
zetten er eentje in de kijker in deze 
Flits. Chris vertelt jullie wat meer over 
de taak die hij als vervoersvrijwilliger 
op zich neemt.  

Mozaïek is trouwens steeds op zoek 
naar extra handen. Uw inzet, hoe mi-
niem ook, op regelmatige basis of eer-
der af en toe wanneer het past, helpt 
ons echt vooruit. Iedereen die zich 
geroepen voelt om met onze mensen 
te werken is van harte welkom. Het 
brengt ‘social-profit’, ook voor jezelf, 
geloof me!   

Wij geven ook wat meer inkijk in de 
werking van de dagbesteding na de 
hervorming en de opstart van onze 
nieuwe afdeling : DynaMo!  

De eerste maanden toonden reeds dat 
onze gasten en bewoners ‘straalden‘ 
tijdens en na de activiteiten. Het nieu-
we aanbod sprak hen aan. En daar 
doen wij het uiteindelijk voor natuur-
lijk. Hun welzijn komt op de eerste 
plaats.    

Woord vooraf 

Veel leesplezier en voor iedereen de 
allerbeste zomergroeten!  

 

Filip Fraeye 

Directeur Mozaïek 



Wist je dat het variabel aanbod, een 
flexibel aanbod van activiteiten naast 
de ateliers en de daggroepen, in een 
nieuw jasje zit? We gingen van start 
met een nieuw aanbod onder de naam 
DynaMo (Dynamisch Mozaïek). 
Op maandag 16 mei 2022 schoot Dyna-
Mo uit de startblokken met een bijho-
rende nieuwe organisatie van de dag-
besteding.  
We hebben nu een periode van zeven 
weken achter de rug en zetten ons 
aanbod in de zomerperiode verder. We 
boeken successen en leren ook uit wat 
minder goed loopt. 

De voorbije jaren hebben vele mensen 
vorm en inhoud gegeven aan het varia-
bel aanbod. Er is een enorme rijkdom 
aan ervaring opgedaan. We hebben de 
ambitie om de pijler ‘vrije tijd’ verder 
op en uit te bouwen. Het doel is dat 
elke bewoner / gast kan kiezen uit een 
rijk palet aan energie-gevende activi-
teiten. Met DynaMo willen we een 
nieuw, kwaliteitsvol en betaalbaar aan-
bod ontwikkelen. 

DynaMo geeft energie 
Op de eerste plaats willen we dat onze 
activiteiten energie geven. Dit wil zeg-
gen dat we willen zien dat deelnemers 
aandacht hebben en interesse tonen, 
kunnen doen wat ze graag doen en 
uitkijken naar onze activiteiten.  

De wereld groter maken 
We willen samen met bewoners en 
gasten onderzoeken waar ze meer 
over willen weten of wat ze eens willen 
uitproberen. Dit alles in een vertrouw-
de omgeving, met aandacht voor hun 
emotioneel welbevinden.  

 

DynaMo verbindt 
DynaMo wil mensen met dezelfde inte-
resses verbinden (bijvoorbeeld voor 
koken (en eten!), sport, kunst en cul-
tuur, …) maar ook verbinden met 
(toegankelijke) plaatsen in de samenle-
ving. 

Nieuw: namiddagaanbod in en rond 
de bar (‘cafetaria’) op campus Wolf-
put 
De eerste vernieuwing is de dagelijkse 
opening van de bar. Gasten en bewo-
ners kunnen tussen 13 en 16 uur ge-
woon even binnenlopen (met of zon-
der begeleider), een babbeltje slaan, 
rustig zitten, iets drinken en/of iets 
actief doen (een gezelschapsspel, 
handwerk, …). Een ongedwongen 
sfeer, soms gezellige chaos welke vele 
mensen aanspreekt. Bezoekers spre-
ken elkaar spontaan aan en tonen be-
langstelling in elkaar: “Welke activiteit 
ga jij doen deze namiddag?” Mensen 
maken er ‘leute’ en keren tevreden 
terug.  

In en rond de bar kunnen bewoners en 
gasten ook een rol opnemen. Zo is 
Johnny de barman op dinsdag- en vrij-
dagnamiddag.  

Daarnaast organiseren we elke week-
namiddag één of twee kortdurende 
activiteiten voor kleine(re) groepjes 
mensen die baat hebben bij een trager 
tempo en ontvankelijk zijn op bele-
vingsniveau. Medewerkers van Dyna-
Mo begeleiden deze activiteiten. 

Animatie op woensdagnamiddag 
Op woensdagnamiddag organiseren 
we wekelijks een activiteit voor een 
ruimer publiek bvb. een dansnamid-
dag, een filmnamiddag, een zangna-
middag. 

Acht thema’s 
Het aanbod sorteren we onder acht 
thema’s: sport, creatieve expressie, 
kunst & cultuur, natuur, culinair, wel-

zijn (rust en ontspanning), zich engage-
ren (iets doen voor iemand / de sa-
menleving), ontmoeting en vorming. 

Een nieuw team 
Ons team bestaat uit 14 medewerkers, 
waaronder 5 medewerkers die hun job 
in het wonen combineren met Dyna-
Mo. Elk werkt vanuit zijn ervaring en 
zijn talenten. Alle medewerkers op een 
rij: An, Elvida, Evelien, Ghizlane, Griet, 
Heidi, Jason, Kathleen, Nathalie, Pieter, 
Tom, Wendy, Werner en ikzelf.   
We werken ook samen met stagiairs en 
vrijwilligers om dit nieuwe verhaal nog 
rijker en meer mogelijk te maken. 

We kijken er naar uit om op dreef te 
geraken en nog meer kwaliteitsvolle 
activiteiten aan te bieden. Je hoort nog 
van ons! 

Miriam Hemelsoet,  
Coördinator DynaMo 

Al gehoord van 
DynaMo? 

Een nieuwe tak aan onze boom! 



Miriam is sinds maart een nieuwe coördinator binnen de dagondersteu-
ning van Mozaïek, naast Karen en Katty. Zij leidt DynaMo samen met Tom 
in goede banen.  
Onze lees- en schrijfgroep nam een interviewke af van Miriam: 
 
Wat doe je binnen Mozaïek?  
“Ik ben degene die alles regelt in DynaMo.” 
 
Hoeveel activiteiten geef je? 
“Ik geef nu nog geen activiteiten maar ik zou dat later graag doen.” 
 
Hoe voel jij je in je job?  
“Ik ben content maar soms ook moe, omdat het nog allemaal nieuw is 
voor mij. Ik moet Mozaïek nog leren kennen.” 
 
Vind je het leuk? Is het zwaar werk?  
“Ja, het is heel leuk. Het is soms een beetje zwaar, maar het geeft veel 
energie.” 
 
Hoe lang werk je al op Mozaïek?  
“Nog niet zo lang, pas sinds 21 maart 2022.” 

DynaMo …  
Miriam en het team 

Miriam 

Kathleen 

Tom 

An 

Elvida 

Eveline 

Heidi 

Werner 

Pieter 
Wendy 

Nathalie 

Griet 

Jason 

Ghizlane Dit interview werd gedaan door Nadine 
en Carine, die zelf ook alles noteerden.  



De lees- en  
schrijfgroep 

Even voorstellen  

Hoe kan de lees- en schrijfgroep zich beter voorstel-
len dan aan de hand van een woordspel! 
Zoek de woorden in de woordzoeker en je weet met-
een wat ze er allemaal doen. 
Veel succes! 



Lisa’s verhaal  
Waarom deed je mijn hartje pijn? 

Er was eens een meisje Hanne. Ze was 
alleen maar bezig met jongens versie-
ren. Ze was bezig met de zwakste jon-
gen, Aron. Ze zei lieve woordjes, ze 
raakte hem aan. Zijn beste vriend Jesse 
kwam bij hen en zei tegen Hanne: “Je 
moet niets met Aron beginnen maar 
met mij.” 

 

“Oké goed dan” zegt Hanne. Jesse doet 
teken naar Aron dat alles goed komt. 
Jesse liep met Hanne langs het speel-
plein.   

Jesse: “Hanne waar ben je eigenlijk 
mee bezig?”  

Hanne vraagt hem: “Maar wat doe ik 
mis?”  

Jesse: “Jij durft dat nog vragen ik zie 
toch wat ik zie.  

Hanne: “O wat heb je dan gezien?”  

Jesse: “Hanne doe niet  moeilijk hé!” 

Hanne: “Jij doet moeilijk je doet net of 
ik iets erg heb gedaan.” 

Jesse: “Maar dat is ook zo. Je staat 
mijn beste vriend te versieren en daar-
na te dumpen gelijk al die andere jon-
gens.” 

Hanne: “Ik zie Aron echt graag, ja” 

Jesse: “Dat zeg je nu. Aron is niets voor 
jou. Hij is te oud voor jou.  

 

Hanne: “A ja hoe oud is hij dan?” 

Jesse: “29 en jij bent 13, allee. Denk 
eens, 16 jaar verschil.” 

Hanne: “Da is toch niet erg, dat valt 
nog mee.” 

Jesse: “Valt mee? Ik denk het niet.” 

Hanne: “En toch doe ik nog altijd wat ik 
wil.” 

Jesse: “Hanne, ik wil jou ik ben maar 15 
da is maar 2 jaar verschil. Waarom zijn 
wij uit elkaar gegaan 3 jaar geleden?” 

Hanne: “Omdat ik jou niet meer zag 
zitten.” 

 

Jesse: “Nee Hanne dat was omdat an-
dere mensen zeiden dat wij niet bij 
elkaar pasten. Maar daar moet je niet 
naar luisteren, volg gewoon je hart.” 

Hanne: “Jesse ik wil jou niet terug ook 
al volg ik mijn hart.” 

 

 

Jesse: “Hanne maar ik hou van jou.” 

Hanne: “Dat weet ik. Maar het kan 
gewoon niet meer tussen ons. Sorry.” 

Jesse: “Hanne ik zeg u dat niemand ons 
uit elkaar kan krijgen.” 

Hanne: “Nee Jesse ik ga alleen blijven.” 

Jesse: “Oké het doet veel pijn aan mijn 
hart maar jij moet doen wat je denkt 
dat het beste is. Ik ga u niet dwingen, 
jij weet wat goed is voor jou. Oké, 
vrienden zijn is ook leuk.”                                      

Einde. 

Dit verhaal werd geschreven door 
Lisa in het lees- en schrijfgroepje bij 
Kathleen.  
Bij Pieter maakte ze tijdens de acti-
viteit ‘tekenen’ de illustraties.  



2 jaar moesten we wachten om op-
nieuw te knallen op de 25ste editie van  
Rock for Specials in Evergem.  

Op woensdag waren er vanuit Mozaïek 
41 deelnemers, op donderdag waren 
we met 37.  

Een gewoon festival voor bijzondere 
deelnemers! Super groepen en een 
dolenthousiast publiek maakten er 
ondanks het mindere weer op donder-

dag één groot feest van. Iedereen ge-
noot met volle teugen. 

Op woensdag zagen we o.a. Ibe, de 
immer energieke Bart Peeters en Regi.  
Op donderdag scheerden vooral Equal 
Idiots en De Kreuners hoge toppen. 
We keerden wel druipnat vroeger  
terug naar Oostakker. Een goede be-
slissing! Toch waren we blij dat we op 
Mozaïek nog konden genieten van een 
lekker pak frieten en dat op het droge! 

Rock for Specials 

Van tropische warmte tot de zondvloed ! 



Op donderdag 19 mei organiseerden 4 
studenten ‘Lichamelijke opvoeding en 
Bewegingsrecreatie’ van de Artevelde-
hogeschool een sportnamiddag met 
dans, hockey, balsporten en reuze ge-
zelschapspelen op Mozaïek. 

Er namen ongeveer 40 gasten en be-
woners aan deel. Doel van de namid-
dag: op een creatieve manier plezier 
beleven aan bewegen.  

En dat de deelnemers plezier beleef-
den zie je duidelijk op de foto’s!  

Niet enkel het bewegen op zich, maar 
ook de contacten met de studenten 
zorgden voor heel wat blije gezichten! 

We hadden geluk met het weer waar-
door alle activiteiten buiten konden 
doorgaan. 

Genieten jullie mee van de foto’s? 

Hop met die beentjes! 

Sporten is gezond! 



Vrijwilligers.  
 
De kersen op onze taart.  

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 Louvaert:   
0492 59 41 10 of stuur een 
mailtje:  
vrijwilligers@dc-mozaiek.be 

WORD JIJ ONZE 

KERS? 

 
De trektocht van de kersen  
 
Onze kersen - lees: onze wervingsactie voor nieuwe vrij-
willigers - maakten al een mooie reis doorheen Gent en 
omstreken … 
Je kon ze terugvinden in de bibliotheek van Lochristi, bij 
bakkerij Hemelsoet en bakkerij Moeyaert. Verder stonden 
ze in het dienstencentrum van Oostakker, in  
het OCO en bij Wibier.   
En uiteraard ook in Mozaïek zelf.  
 
Ze leverden ons al veel toffe reacties op.   
En de kersentijd is voor ons  
nog lang niet voorbij! 
 
Heb of ken jij nog een plek waar veel mensen langskomen  
en waar onze kers een tijdje mag logeren? 
Laat dit dan weten aan Kim. 

We zijn volop op zoek naar vrijwilligers: 
 

• Een vrijwilliger die ook van honden houdt om samen met een cliënt van 
beschermd wonen te gaan wandelen met een hond. Bij voorkeur op vrij-
dagnamiddag vanaf 16u15 tot ongeveer 17u. Een andere dag of tijdstip is 
te bespreken. Je vertrekt van Dogs & Drinks (een ‘hondencafé’ voor een 
babbel, een drankje of maaltijd met of zonder je eigen hond en met een 
heleboel knuffelbare honden aanwezig - gelegen in de Godshuizenlaan 33 
in Gent). Wil je meer over weten over dit initiatief? Neem een kijkje op hun 
website: www.dogsanddrinks.be  
De bewoonster doet zelf begeleid werken in Dogs & Drinks.  

 

• Het cafémoment, elke namiddag van maandag tot zaterdag 
De cliënten kunnen langskomen om iets te drinken en deel te nemen aan 
de georganiseerde activiteiten zoals vb. een bingo, gezelschapsspelen, een 
dansfeest, een volksspelennamiddag, … 
Wij zoeken vrijwilligers die de activiteiten willen mee organiseren en vrij-
willigers voor de bediening achter de toog, de opruim en de afwas. De 
dagen zijn door jou zelf te bepalen.  
 

• Het strijkatelier 
We zijn op zoek naar vrijwilligers die met 1 of meerder cliënten strijk– en 
plooiwerk willen doen.  
 

Daarnaast zijn we nog volop op zoek naar vervoersvrijwilligers, zowel voor indivi-
dueel vervoer als voor het collectief busvervoer. Kunnen rijden met een minibus-
je (8 +1 personen) is een pluspunt maar niet noodzakelijk. 

Heb je zin om af en toe met een cliënt een korte wandeling te maken of iets te 
gaan drinken in de regio Oostakker?  
Dan ben je steeds welkom als gezelschapsdame of –heer. 



Vrijwilliger aan het woord:  

“Ik ben Chris, sinds eind 2019 werk ik 
als vrijwilliger in Mozaïek. Ik ben in 
pensioen en wou me graag engageren. 

Mozaïek kende ik alleen van horen 
zeggen. Toen ik een vacature tegen-
kwam in Attentie, ben ik dan toch even 
gaan luisteren. 

En zo ben ik in Mozaïek terechtgeko-
men als vervoersvrijwilliger.  

Mensen met een beperking, het was 
voor mij een nieuwe ervaring. In het 
begin was het wat wennen, maar al 
snel vertelden zij tegen mij honderduit. 
Er wordt ook heel wat afgelachen en er 
worden veel grapjes gemaakt.  

Ik doe vooral enkele busritten ’s och-
tends en ’s avonds, en uitzonderlijk 
ook eens een rit met de wagen.  

Hoe vaak en wanneer ik naar Mozaïek 
kom, gebeurt helemaal in overleg met 
Kim, de verantwoordelijke van de vrij-
willigers. Ik houd dus nog zoveel tijd 
over als ik zelf wil voor mijn hobby’s.  

Een andere taak die ik opneem is het 
herstellen van de fietsen. Daarvoor ga 
ik in overleg met Tom van de dienst 
‘DynaMo’ of met Edwin, de coördina-
tor van de technische dienst.  

Ik probeer dan meteen ook het fiet-
senhok wat op orde te houden. 

Door Mozaïek heb ik veel mensen le-
ren kennen, ook mensen met een be-
perking. Het zijn leuke contacten, en ik 
zou het iedereen aanraden.” 

 
 

 
 

Ik houd zoveel tijd over als ik 
zelf wil om te gaan fietsen of 

om op reis te gaan.  
 
 

Antoine maakt muziek We kennen Antoine als vriend van 
Rita, een bewoonster van woning 2, en 
van een bezoek dat Okra in het voor-
jaar bracht aan Mozaïek. Hij gaf toen 
aan dat hij bereid was om af en toe 
eens tijd vrij te maken voor Mozaïek.  

Op woensdag 25 mei kwam Antoine 
af. Het werd een gezellige namiddag - 
een echte ouderwetse zangstonde met 
veel ambiance, er werd gezongen à 
volonté. 

Vrijwilligerswerk kan dus vele vormen 
aannemen: van een ’vaste’ job waarbij 
je een taak opneemt die op regelmati-
ge basis terugkeert, tot occasionele 
taken: eens muziek komen maken zo-
als Antoine, of komen helpen op een 
evenement.  

Al die verschillende handen maken het 
vele werk lichter.  

Aan de vele vrijwilligers die Mozaïek telt zeggen we dankjewel! 

Chris maakt deel uit van een grote ploeg vervoersvrijwilligers. Mozaïek heeft  deze ploeg hard nodig. Elke dag voorzien we 
vervoer naar het dagcentrum voor zo’n tachtigtal cliënten . Het overgrote deel van dit vervoer gebeurt met eigen busjes. Om 
al die busjes te laten rijden hebben we chauffeurs nodig. Voel jij je geroepen, dan ben je welkom in de vervoersploeg van 
Mozaïek. Hiervoor neem je contact op met vrijwilligers@dc-mozaiek.be   



Eigen kweek 
De (mini) moes– en kruidentuin van 
daggroep 1 

In daggroep 1 gingen we onlangs aan 
de slag met plantgoed, potgrond, spa-
de, schop en kruiwagen om ons biljart-
laken grasplein om te toveren tot een 

mini-kruiden en moestuin. 
Anne en Koen hielpen enthousiast mee 
een plantenrek te schilderen waar on-
ze kruiden een plekje zouden vinden.  

Vandaag groeien de rozemarijn, bies-
look, munt, tijm, basilicum en peterse-
lie er weelderig! 

In een ander deel van onze tuin maak-
ten we een moestuintje en plantten we 
komkommer, augurken, tomaatjes, 
een druivelaar, een bos- en jenever-
bessenstruik en aardbeiplantjes.  

Guy en Steven zorgen ervoor dat onze 
plantjes steeds voldoende water heb-
ben, Martin volgt vanop afstand – en 
bij de aardbeiplantjes van wel heel 
nabij - hun groei. 
 
We hopen op een mooie oogst tegen 
het einde van de zomer! 

Liefde is ... 

Lien en Thomas kennen elkaar al van in 
de kleuterklas in Windekind. Daarna 
gingen ze nog 1 jaar samen naar Emiliani 
in Lokeren. Het klikte tussen hen beiden 
al van kleins af aan. De jaren nadien gin-
gen ze niet meer naar dezelfde school 
waardoor ze elkaar wat minder zagen. 
Toch bleef het contact er wel.  

Toen ze 17 jaar waren sprong de vonk 
over. Op zijn 21 jaar ging Thomas op de 
knieën voor zijn Lien. Zij vond het toen 
nog wat te vroeg om te trouwen.  

De volhouder wint dacht Thomas en hij 
ging op zijn 25 ste verjaardag opnieuw 
op zijn knie voor haar. En Lien zei ‘JA’! 
Toch twijfelden hun ouders nog even.  

Dit jaar worden Thomas en Lien beiden 
30 jaar en de tijd was er nu wel rijp voor.   

Lien en Thomas gaven elkaar op zater-
dag 4 juni 2022 hun ja-woord in een 
voor hen op maat gemaakte ceremonie.  

Wij van het winkelatelier waren blij dat 
we getuige mochten zijn op hun speciale 
dag! Liefdevol en warm, ze straalden van 
geluk! 

Haar twee keer ten huwelijk vragen en 
wachten tot ze ja zegt! 

Proficiat Lien en Thomas! 

We wensen jullie veel geluk samen! 



Een toekomst met elkaar 
Wonen in Mozaïek, zelfstandig zoals Lisa en Wesley ... 

Lisa schreef zelf 
hun verhaal neer. 
 

Ik ben Lisa en ik woon in Mozaïek en 
ben nu 31 jaar oud. Ik woon samen 
met mijn verloofde Wesley. Hij is nu 
44 en ik ga jullie vertellen hoe ik We-
sley leren kennen heb en hoe we sa-
men zijn gekomen. 

Ik werkte in de Leeuwerik een hele tijd 
geleden, maar ook in de bakkerij.  

Daar heb ik een goeie vriendin Sarah. 

Ik had een paar keer een gast zien 
komen met zijn fiets. De eerste keer 
dat ik hem zag sloeg de vonk over, ik 
was direct verliefd op hem. 

Ik weet niet wie hij is, waar hij woont 
en of hij net als ik een beperking heeft. 

Een tijdje later zei ik tegen Sarah dat ik 
een oogje had op Wesley en vroeg  
haar of ze het wou vragen. Dat deed 
ze en ze zei: “Als je Lisa wil zien moet 
je naar de bakkerij komen”. Toen hij 
voor mij stond in de gang van de bak-
kerij zei ik eerst niets en Wesley ook 
niet. We keken elkaar aan  en toen 
gingen we naar de ruimte naast de 
bakkerij om te praten. 

 

 

Sarah zei tegen Wesley: “Lisa heeft 
wel een spierziekte.” En hij zei: “Dat 
neem ik er met plezier bij”.  

Wesley is ook naar moeke geweest  
om haar te vertellen dat hij een relatie 
heeft met mij. Hij heeft 2 keer in de 
Leeuwerik gestaan om mij te zien ma 
dat mocht eigenlijk niet. 

Hij kwam toen af en toe bij mij in mijn 
woning. Toen woonde ik nog in de 
Meerhoutstraat en dan zijn we naar 
de Proesman verhuisd. Daar kwam hij 
ook op bezoek. Soms gingen we iets 
drinken en onze relatie bleef duren.  

Ik wist: daar wil ik mijn leven mee de-
len. Wesley kwam ook op bezoek bij 
moeke als ik daar was. 

 

 

Maar het moeilijkste voor ons was de 
corona. Dat was echt niet fijn want we 
mochten elkaar een paar maanden 
niet zien, alleen via skype en na ver-
loop van tijd achter plexiglas. En als hij 
me terug mocht zien was het op af-
stand. Ik heb dat ook een paar keer 
meegemaakt als ik in de Proesman zat. 

We zijn nu al verloofd en wonen sa-
men in de Meerhoutstraat. We zijn 
bijna 3 jaar samen en het is nog altijd 
grote liefde. Hij zag nu onlangs mijn 
papa, Yelle mijn halfbroer, Ann, de 
hond van mijn papa, Evy en de hond 
van Moeke Purdy.  

En ik ken ook zijn papa en Rita en de 
hond Baloe. We zijn ook bij zijn tante 
Lucienne geweest en hij heeft mijn 
tante ook leren kennen, tante Eva en 
Pepe, en de poesjes Minie en Sproetje 
en Stinkie. En mijn moeke haar zus 
tante Elaine, dus de hele grote familie 
en schoonfamilie. 

Einde. 

 
 

De eerste keer dat ik hem zag 
sloeg de vonk over! 



Nieuws uit het wonen 
Op reis naar polderwind in Zuienkerke 
 

Rita aan het woord:  
“Ik ben van achtentwintig mei tot zes 
juni op reis geweest naar Polderwind, 
dat ligt in Zuienkerke. Het was een 
zeer aangename reis. 

Ik heb mij zeer goed geamuseerd want 
het was een heel goede groep en heel 
goede medewerksters om mee op reis 
te gaan. 

Ik had zeer goede companie om teza-
men aan tafel te zitten. ‘s Avonds had-
den wij elke avond een activiteit. Ze 
treden daar zeer veel op en wij had-
den er veel plezier van. 

Wij hebben ook bingo gespeeld. Ik heb 
er een prijs mee gewonnen. Ik ben ook 
gaan petanquen.  

 

Ik heb op een avond eens opgetreden, 
toen was ik verkleed in een clown. Ik 
moest wat dansen en een geluidje ho-
ha-ha zeggen. 

Ik heb zeer veel uitstapjes gedaan. Wij 
zijn met de bus naar Holland geweest, 
daar hebben wij veel gewandeld. Wij 
zijn ook naar het Zwin geweest om 
naar de diertjes te gaan kijken, en naar 
de zee in Blankenberge.  

Ik had een zeer schone kamer met een 
douche en lavabo en een wc. Er was 
een goed bed om in te slapen en ik 
had een frigo en een koffiezet op mijn 
kamer om koffie te zetten. 

Ik ben wel eens gevallen, dat was een 
beetje spijtig. Ik had daarvan veel 
blauwe plekken op mijn arm.  

Dit verslagje is geschreven door mij. 
Rita, bewoonster woning 2 

 
Ik geniet van de bezoekjes van 
mijn familie.  
Dan gaan we samen iets drin-
ken of we maken een uitstapje.  

Olivier vertelt: 
“Op 25 april ben ik in de woning in de 
Geersstraat komen wonen. Ik was 
heel enthousiast. Op mijn kamer heb 
ik een Playstation en mijn muziekin-
strumenten: een gitaar en een ukele. 

Er zijn nog plezante dingen gepland 
voor deze zomer: een uitstap naar 
Groede en naar de Beekse Bergen, 
een barbecue met de woningen …” 

Verder vertelt Olivier dat hij Sander 
mist, dat was zijn individuele begelei-
der, maar die werkt nu in een andere 
woning. Af en toe gaat hij nog eens bij 
Sander op bezoek als hij aan het werk 
is in woning 1. 

Olivier vertelde nog dat hij graag nog 
beter gitaar zou leren spelen, maar hij 
linkshandig en het is niet gemakkelijk 
om iemand te vinden die ook links-
handig speelt.   

Komen wonen in Mozaïek  



Yes I can! 
Het resultaat van weken trainen, lijnen 
en zorg dragen voor zijn lichaam. 

Jason laat zijn spieren rollen! 

Op 28 mei 2022 ben ik naar een body-
buildingwedstrijd in Brakel geweest. 
Niet om in het publiek te zitten maar 
om echt deel te nemen als atleet.    
Mijn doel was om mee te doen aan de 
junioren (-21 jaar) van het Belgische 
Bodybuilding.  

Hier ging echter een hele voorberei-
ding aan vooraf. Om te beginnen 
moest ik een streng dieet volgen. Al 
die lekkere chips, koeken en frieten 
moest ik laten staan. Terwijl mijn me-
debewoners een smakelijke koek als 
vieruurtje aten, hield ik mijn doel voor 
ogen en at ik mijn yoghurtje.   

Naast dit dieet moest ik hard trainen 
om mijn doel te bereiken. Zo ging ik 
regelmatig op de loopband in de kiné-
ruimte om te werken aan mijn cardio. 
In mijn kamer werkte  ik met allerhan-
de materialen:  gewichten en resistan-
ce bands. Daarnaast trainde ik mijn 
lichaam ook door te pompen en sit-
ups te doen. Ik zag mijn spieren groei-
en, wat me motiveerde om door te 
gaan!  

Toen kwam de dag van de waarheid! 
Samen met Matthias vertrok ik naar 
Brakel. De weigh-in verliep heel vlot. 
Voor de leken: bij een weigh-in wegen 
en meten ze je om te zien in welke 
categorie je thuishoort.  Ik kreeg dan 
mijn wedstrijdnummer. In de zaal met 
atleten ging ik bij het team van Luc 
Nijns, mijn trainer, zitten.  

Gelukkig mocht ik eindelijk ontbijten:  
geen boterhammen met choco maar 
rijst met kip.   

Een uurtje voor de wedstrijd begon de 
tanning. Dit is een soort bruinsel om 
uw spieren mooi uit te laten komen. 
Daarna moest ik mijn spieren oppom-
pen door een rijstwafel met pindakaas 

en honing te eten. De hoeveelheid 
suiker zorgt voor een natuurlijke pump 
in je spieren en aders. Ook pompen en 
kort met de gewichten trainen helpt. 

 Mijn naam en nummer werden afge-
roepen en ik mocht samen met de 
andere atleten van mijn categorie naar 
boven gaan. Met elke trede die ik 
nam, werd de stress groter.  Gelukkig 
was ik niet de enige met zenuwen. Ik 
zag dat mijn concullega’s ook veel 
stress hadden. Er moest zelfs iemand 
snel naar de wc lopen 2 minuten voor 
de wedstrijd begon! 

Eindelijk, ik hoorde mijn naam afroe-
pen en ik mocht het podium op.  
De junioren werden voorgesteld voor 
het publiek. En wat voor een publiek! 
Zeker 150 mensen waren naar mij aan 
het kijken.  

 

 

Ik deed elke pose die de presentator 
zei. De zenuwen waren helemaal weg 
vanaf het moment dat ik op het podi-
um stond. Na de poses kwam het indi-
vidueel gedeelte waarbij je een routi-
ne op een zelfgekozen liedje moet 
opvoeren.   

 

Ik kwam op, helemaal alleen op het 
podium, het liedje begon te spelen. 
Maar het was helemaal niet mijn lied-
je…Oh…Nee!! Ok, focus…ik deed mijn 
routine zoals ik geoefend had en alles 
lukte! Het publiek applaudisseerde en 
ik straalde. 

De prijsuitreiking naderde en de zenu-
wen gierden weer door mijn lijf.  
De presentator riep me af en ik eindig-
de op de 3e plaats! Dit had ik voordien 
nooit durven dromen. 

Achteraf ben ik met Matthias onmid-
dellijk naar de McDonalds gereden om 
maanden achterstand aan ongezonde 
lekkernijen in te halen. Wees maar 
zeker dat dat gesmaakt heeft! 

Terug aangekomen in Mozaïek kreeg 
ik een warm welkom van mijn huisge-
noten en begeleiders. De bronzen me-
daille hangt nog steeds te blinken tus-
sen enkele foto’s van de mooiste dag 
uit mijn leven.  

Jason, bewoner woning 6 

 
 
 

Al heel mijn leven droom ik er 
van om op een podium te 
staan en nu was het moment 
daar! 

Dit was de mooiste dag van 
mijn leven! 
 




