Mozaïek onderzoekt de ‘tevredenheid’ van de opdrachtgevers en keten- en netwerkpartners, de
consumentklanten en de eigen medewerkers. Deze keer waren de opdrachtgevers en keten- en
netwerkpartners aan de beurt. Tijdens drie gesprekstafels met uitvoerende professionals en aan een
laatste gesprekstafel met bestuurders en managers van collega-organisaties in het sociaal domein
heeft Mozaïek bruikbare feedback gekregen. Hiermee gaan wij druk aan de slag. Het meten van
tevredenheid is één van de instrumenten die Mozaïek inzet om haar kwaliteitsbeleid vorm te geven.

Elke donderdag is er een spreekuur
waar je terecht kunt met alle vragen
op het gebied van welzijn.
Zoek je vrijwilligerswerk? Loopt het even niet lekker
met je financiën? Ben je mantelzorger en zoek je hulp?
Heb je pas iemand verloren en voel je je eenzaam?
Dit zijn enkele voorbeelden van vragen.
Loop gewoon binnen! Er is altijd iemand om je te
woord te staan en je verder te helpen. Soms kan dit
meteen, soms wordt er een vervolgafspraak gemaakt.
WNL (Welzijn Next Level) is een samenwerking tussen
Mozaïek, STMR Santé Partners en MEE Gelderse Poort.
Dag:
Tijd:
Locatie:

elke donderdag
van 10.00 tot 12.00 uur
Mozaïek
Hertog Karellaan 140

Zomerwens
voor onze ‘bezige bijtjes’
Zonder vrijwilligers kunnen wij als Mozaïek heel
weinig doen. Zij zorgen voor de extra aandacht en
ondersteuning en hebben echt oog voor de
persoonlijke situatie van een hulpvrager.
Daarom hebben wij onze ‘bezige bijtjes’ een mooie
wens met een kleurrijk en nuttig presentje
gestuurd: bloemzaadjes om van te genieten
maar ook om de bijenpopulatie een handje
te helpen.
Nogmaals bedankt voor
jullie inzet!

10 november 2019 is de Dag van de Mantelzorg, maar Mozaïek maakt er in samenwerking met
Stichting Zorgcentra Rivierenland, SMTR Santé Partners, Zorgcentrum West Betuwe en Ruimte voor
Anders Zijn een hele week van. In de week voor 10 november worden er allerlei activiteiten
georganiseerd voor mantelzorgers. Houd onze berichten in de gaten!
Wat is mantelzorg eigenlijk? Mantelzorg is zorg en ondersteuning die mensen vrijwillig en onbetaald
verlenen aan familie en/of vrienden die zorg en ondersteuning nodig hebben. Anders dan vrijwilligers
kiezen mantelzorgers er niet voor om te gaan zorgen. Het overkomt hen. Door de emotionele band die ze
hebben met degene die zorg nodig heeft kan dit best zwaar zijn. Volgens een onderzoek voert ongeveer een
derde van de Nederlanders ‘enige vorm van mantelzorg’ uit. Mantelzorg is dus een belangrijke factor in het
leven van heel veel mensen. Daarom belangrijk om hier aandacht aan te besteden. Mantelzorg geven kan
erg zwaar zijn waardoor je ‘bordje vol komt’.
Er zijn mogelijkheden om extra ondersteuning te krijgen. Kom langs bij Mozaïek!
Adres:
[Typ hier]
Mozaïek Welzijn
Hertog Karellaan 140
4001 KR Tiel

E-mail:
Telefoon:
Website:

matchpoint@mozaiekwelzijn.nl
0344-611566
www.mozaiekwelzijn.nl
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onze wijkcoaches actief zijn in oost, centrum (Jacqueline Metselaar),
west (Abdelmalik Boudehan) en noord (Marc Horsten)?
er ook een buurtwerker is voor West Betuwe (in Geldermalsen e.o.), die Hugo
Schoute heet?
jongerenwerk en het Leerhuis in Tiel op 3 juli een presentatie hebben gegeven
aan de Commissie Samenleving in de Raadszaal?
de medewerkers van MEE ook bij ons op kantoor hun werkplek hebben?
www.actiefintiel.nl DE website is om hulp te vragen of je hulp aan te bieden?
er twee balies zijn geopend in het ziekenhuis en het stadhuis om mensen te helpen
die moeite hebben met lezen en schrijven?
Vraagbaak 60+ Passewaaij nu samenwerkt met Mozaïek?
er binnen WNL samengewerkt wordt om in Tiel problemen aan te pakken die te
maken hebben met laaggeletterdheid, schulden en armoede, ouderen die langer
thuis moeten wonen en mensen met verward gedrag?
er 29 augustus weer een overleg is van het Vrijwilligersplatform met diverse
vrijwilligersorganisaties (locatie: Ziekenhuis Rivierenland) en dat wij altijd op zoek zijn naar
nieuwe deelnemers?

Dynamiek is een project van Mozaïek. De doelstelling is dat inwoners van Tiel
langer prettig zelfstandig kunnen blijven wonen in de wijk door de koppeling
van vraag en aanbod van diensten op maat.
Deze diensten variëren van eenvoudige reparaties tot hulp bij formulieren
en begeleiding bij sociale activiteiten. Ook zijn er activiteiten vanuit het
Leerhuis, zoals taallessen en de Babbelton. Andere activiteiten zijn: koken,
kledingherstelservice, wandelclub en naailes.
De diensten worden uitgevoerd door mensen die niet meer actief zijn op de arbeidsmarkt. Door het
uitvoeren van deze diensten en activiteiten ontdekken zij hun talenten en vaardigheden. Hierdoor
wordt de afstand tot de arbeidsmarkt verkleind en waar mogelijk overbrugd.
Dynamiek biedt uiteenlopende werkervaring- en stageplekken aan en heeft leerwerktrajecten in de
keuken, schoonmaak en administratie. Wekelijks heeft Dynamiek meer dan 110 deelnemers over de
vloer op de Haaftenlaan 26 te Tiel. Gemiddeld zijn er tussen de 40 en 50 vrijwillige medewerkers actief.
Wegens de zomervakantie is Dynamiek van 26 juli t/m 16 augustus gesloten.
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