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De voorbije weken kreeg ik een aantal vragen van trefpunten waar de
activiteiten terug opstartten. ‘We hebben hier mensen die zich
bewust niet lieten vaccineren. Ik weiger een activiteit te begeleiden
waaraan zij deelnemen. Ik wil de verantwoordelijkheid niet dragen als
er een besmetting zou ontstaan.’ Verhitte discussies en harde uitspraken. Ik hoor wel meer van zo’n uitspraken. Van veertigers die
boos zijn omdat ze al die maanden thuis moesten werken, terwijl ze
ook voor hun kinderen moesten zorgen, van jongeren die gefrustreerd zijn, omdat corona een stuk van hun jeugd heeft afgenomen,
en zo kan ik nog even doorgaan. Zelf herken ik alvast ook een aantal
frustraties, omdat we onze kinderen zo weinig hebben kunnen zien,
omdat we onze vrienden niet konden uitnodigen, omdat ik m’n collega’s op het werk miste.

Woorden wekken, voorbeelden strekken
Hoe geraak je vooruit in zo’n discussies? Ik ging te rade bij onze ‘K’ in
OKRA: hoe ging Jezus hiermee om (en wat kan ik daarvan gebruiken?).
Het viel me op hoe vaak Hij te maken kreeg met discussies, mensen
die morden en niet gelukkig waren. Farizeeërs in de eerste plaats, dat
waren niet meteen zijn beste vriendjes. Maar ook zijn leerlingen
ruzieden af en toe. Lucas bijvoorbeeld beschrijft heel fijntjes hoe
Jezus de leerlingen eens betrapte tijdens een discussie over wie de
belangrijkste leerling was (22, 24-30). Ongetwijfeld gaf dit serieuze
spanningen onder mekaar. En wat doet Hij? ‘Als jullie discussiëren
over wie de belangrijkste is, gaat het over macht en aanzien. De
grootste is niet diegene die aanzien geniet, wel diegene die zich inzet
voor anderen.’ Hier -en telkens Hij in een discussie terechtkomt- gaat
Jezus op zoek welke waarde onder vuur komt te liggen.
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Waarden in vraag stellen

Vader,
geef ons de ruimhartigheid

Discussie tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden zijn vaak bitsig en eindeloos. Zo’n discussies nemen een heel andere wending als we mensen bevragen over de waarde die onder vuur ligt, in
dit geval onze ‘O’ in OKRA. Openheid zoals in gastvrijheid, vriendelijkheid, hartelijkheid,... Als we
openheid belangrijk vinden in OKRA, hoe zouden we
deze waarde hier dan kunnen vertalen? Willen we
openstaan voor iederéén? Vanuit onze evangelische
wortels kiezen wij radicale, fundamentele Openheid!

om elkaar het licht in de ogen te gunnen.
Geef ons de kracht
om mededogen te tonen.
Geef ons het talent
om in de stilte uw Stem te horen.
Geef ons de moed
om door te gaan

Doorstart als groeikans

wanneer we ons verlaten voelen.

We komen net uit een maandenlange en moeilijke
periode van afzondering, inzet en hard werken in
onze trefpunten. Hoe moet het nu verder? Ik heb tal
van goeie voornemens gehoord (en zelf ook
gemaakt). Misschien moeten we ons als team de
vraag stellen welke voornemens we willen behouden uit die bijzondere periode: rust? Verbondenheid
met wie alleen staat? Solidariteit? Stilstaan bij wat
er écht toe doet? Wellicht vinden jullie teamleden
nog verschillende andere voornemens. Aan welke
voornemens moet nog gewerkt worden en hoe gaan
we dit aanpakken?

Geef ons de mildheid
om zachtheid te tonen aan kleine mensen.
Geef ons de bereidheid
om de achteruitgestelden te verdedigen.
Geef ons het inzicht
om heilzame wegen te verkiezen
boven de wegen van persoonlijk profijt.

Ongetwijfeld wordt dit een boeiend jaar!

Geef ons de dankbaarheid

Hartelijke groet

dat we mogen doorgeven en ontvangen.

voor al het mooie

Jan Denil
Algemeen Pastor OKRA

Aureel Chanterie
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Samen gaan we ervoor!
Jaarplanning 2022

Ken jij het nieuwe OKRA-lied nog?
‘Samen, gaan we ervoor…’

De impact van
de coronacrisis

Dat lied werd dit jaar uitgebracht
naar aanleiding van het 65-jarig
jubileum van OKRA. Helaas gooide
corona heel wat roet in het eten.
Met het nieuwe OKRA-lied als
‘soundtrack’ wilde we dit jaar uitbreken met OKRA en vele pleinen
‘op stelten’ zetten. We herorganiseren één en ander in 2022, onder de
slogan ‘Samen gaan we ervoor’.

Corona heeft, net zoals bij vele verenigingen, ook stevige negatieve
gevolgen gehad op OKRA. Maar we
mogen ook trots en fier terugkijken
op de voorbije coronatijd, want vele
trefpunten en vrijwilligers deden
schitterend werk! OKRA is nooit stilgevallen. De warme ontmoetingen
waren moeilijk te organiseren, maar
het opkomen voor de rechten van
ouderen was meer dan ooit de kernopdracht van OKRA. Nu de coronamaatregelen beperkter worden,
komt er terug meer zuurstof in het
verenigingsleven en zie je trefpunten heropleven. De stralende
gezichten van de deelnemers getuigen van het grote gemis tijdens de
voorbije periode. De signalen van de
trefpunten leren ons dat de activiteiten massaal bijgewoond worden.
We zullen de komende maanden en
ook in 2022 de nodige aandacht
besteden aan die trefpunten en
groepen die moeilijker of niet meer
heropstarten. Dat wordt zeker de
prioritaire opdracht van de regio’s.

De zin ‘Samen gaan we ervoor’
bevat de kern waarrond we 2022 willen uitbouwen.
‘Samen’ wijst op de kracht van de
verbondenheid die we vaak gemist
hebben in coronatijden.
‘We gaan ervoor…’, we laten corona
achter ons en kijken hoopvol naar
een dynamische OKRA-toekomst.

3 pijlers

We bouwen 2022 op rond 3 pijlers:
1. De impact van de coronacrisis
2. OKRA 66 jaar
3. Het toekomstplan
Op de komende startdagen die dit
najaar door je regio ingericht worden, krijg je meer concrete informatie. Zeker de moeite waard vooraleer je start met het opbouwen van
je jaarprogramma voor 2022.

Corona brak uit in de periode waarin
vele trefpuntbesturen zich bogen
over hun bestuurlijke werking.
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Nieuwe teams waren net samengebracht, of dat stond op de planning.
Hoe staat het met het engagement
van de vrijwilligers in jouw trefpunt?
Is iedereen terug op post? Haakten
er vrienden af? Hebben we nood
aan nieuwe enthousiaste kartrekkers? Goed om hier het gesprek
rond op te zetten met elkaar. Het
ondersteuningsmateriaal ‘Het staat
in de sterren geschreven’ is nog
steeds beschikbaar, en geraak je er
niet uit, dan kan je steeds aankloppen bij jouw trefpuntondersteuner.
In deze editie van Schakel vind je
een artikel waar we meer in detail
ingaan op de doorstart van OKRA in
de post-coronatijd.

OKRA 66 jaar
Je kon het al lezen. OKRA verschuift
haar jubileumjaar met een jaartje en
zet in 2022 ‘Pleinen op stelten’ De
OKRA-mobilhome trekt door het
land en zet elk dag wel ergens in
Vlaanderen een plein op stelten. We
breken uit met OKRA, we komen
massaal uit ons kot! We zetten ons
beste lijndanspasje voor, en tonen
welke dynamische vereniging OKRA
is. Jij doet toch mee? Jouw regio
plant in wanneer de mobilhome in
jouw buurt zal passeren.
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Een blik op de
menukaart voor 2022
Toekomstplan
De afgelopen jaren boog OKRA zich
over haar toekomst. Waar leggen we
voortaan de klemtoon op. In dit
nummer van Schakel kan je al heel
wat info vinden over de kern van dit
toekomstplan, ook het afscheidswoord van algemeen voorzitster
Mieke Peeters verwijst hier naar.
OKRA zoekt hierbij het gezonde
evenwicht tussen de sterke tradities
van het verleden en de noodzakelijke vernieuwing voor de toekomst.
De vernieuwing wordt geen revolutie, maar een stap voor stap evolutie. In dit plan blijft de plaatselijke
werking via de trefpunten en groepen een prioritaire opdracht. De
regio’s en hun educatieve en ondersteunende krachten zullen op de
eerste plaats werken aan de begeleiding van de trefpunten en de coaching van de bestuursleden en vrijwilligers.
Via het toekomstplan maakt OKRA
zich klaar voor de toekomst. De
opdracht is om OKRA blijvend op de
kaart te zetten als dynamische en
aantrekkelijke organisatie. En jouw
trefpunt speelt hier een belangrijke
rol in. In de komende maanden mag
je dus regelmatig nieuws verwachten over dit toekomstplan.

Via het toekomstplan maakt
OKRA zich klaar voor de
toekomst. De opdracht is om
OKRA blijvend op de kaart te
zetten als dynamische en
aantrekkelijke organisatie.

Wie het trefpuntaanbod wil versterken kan altijd putten uit de menukaart die OKRA algemeen en regionaal aanreikt. Het zijn initiatieven
ter ondersteuning van jouw werking. Je pikt in op wat je aanspreekt,
en zo creëer je een mooie activiteitenwaaier. Hiervan kan je in 2022
smullen:

1. Levenslang leren
Na vele maanden van digitale webinars schakelen de academiewerkingen overal terug over naar de fysieke ontmoetingen. Voordrachten,
concerten, uitstappen,… het is allemaal terug van weggeweest. Vraag
het aanbod gerust even op in jouw regio, of kijk op www.okra.be.
Uiteraard kan je trefpunt zelf werk maken van activiteiten waar de
deelnemers geïnformeerd worden of iets kunnen bijleren.

2. Cultuur maken en beleven
Onder impuls van de creacollega’s uit de regio Limburg zal de creawerking in Vlaanderen stilaan in een nieuw jasje verschijnen. Tijd dus
om jouw creaclub terug op te starten. Of een lessenreeks te plannen
rond een bepaalde techniek.
Wie graag geniet van een namiddagje toneel, kan vanaf februari 2022
het toneelstuk ‘Zijn we niet gelukkig’ boeken. In dit schakelnummer
vind je nog meer detailinfo. Net na de première van dit stuk brak de
coronacrisis uit en konden we dit toneel niet verder programmeren in
Vlaanderen. Nu dus wel.
Uiteraard kan je zelf als trefpunt creatief aan de slag gaan door het
organiseren van een eigen culturele activiteit. Of je kan een interessante uitstap aanbieden naar een tentoonstelling, toneelvoorstelling,
museum enz. De keuze is onbeperkt nu de coronabeperkingen grotendeel wegvielen.

3. Interessewerkingen
We zien bij OKRA een toename van interessegroepen. Senioren met
een gedeelde passie vinden elkaar. De gestage groei van de motorclubs is hier een voorbeeld van. Computerclubs, fotoclubs, cultuurgroepen, groepen die regelmatig wandeltochten of fietstochten inrichten, leesclubs,… noem maar op. Altijd gestart vanuit een ideetje bij
een OKRA-lid. ‘Zouden we niet eens… ‘ Bij OKRA kan eigenlijk alles.
Waarschijnlijk zien we straks ook wel ‘paddelwerkingen’ in OKRA? Leg
je oor te luister bij je leden en speel in op hun interesses.
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4. Zingeving

6. Gezondheid en welzijn.

De gevolgen van de coronacrisis hebben ons soms zwaar
getroffen : vele ouderen werden ernstig ziek en een deel
van hen haalden het niet. In de woon- en zorgcentra zijn
de wonden van corona voelbaar. Dit kan het moment
zijn om in groep even stil te staan bij deze verlieservaringen. Er zijn teksten en werkmateriaal beschikbaar.

De medewerkers van zorg en zingeving stelden een mooi
aanbod samen van gespreksthema’s. Het zijn initiatieven
die zich lenen om samen met de buurtrefpunten in te
plannen in het gewest of in de regio. Het zijn geen ‘korte
sessies’ die je kan laten aansluiten bij een ontmoetingsmoment. Heb je interesse in een thema? Toets het dan
even af in de volgende bijeenkomst van het gewestelijk
overleg of neem contact met je regionaal secretariaat.

Na 2 uitgestelde edities kunnen we in 2022 terug naar
Lourdes. De leden van de provincie West-Vlaanderen
zaten vol ongeduld te wachten tot de coronacrisis afnam
en de bedevaarten terug opstarten.

‘Onze toekomst: bang afwachten of naïef
vertrouwen’

6u

OKRA organiseert samen met Samana en CM infosessies
over ‘vroegtijdige zorgplanning’. Infosessie is eigenlijk
niet het juiste woord. We nodigen alle leden graag uit op
een theatervoorstelling ‘De dag die komt’ van Elise
Bundervoet die in vele zalen gepland staat. Al in het
najaar van 2021 zal je dit de revue zien passeren. Via de
zingevingsverantwoordelijken kan je ook een gesprekssessie inboeken rond ‘zinvol ouder worden’. Meer info
hierover kan je bekomen bij je regiosecretariaat of onze
OKRA-pastor, jan.denil@okra.be

Alleen maar niet eenzaam,
eenzaam maar niet alleen

6u

Piekeren

3u

Positief in het leven staan
(ondanks alles wat we meemaken)

6u

Goed voor jezelf zorgen als mantelzorger

2u

Als thuis wonen niet meer kan

2u

Vreugde puren uit het leven

6u
2u

5. Sport en bewegen.

Mantelzorg stopt niet aan de deur van
een woonzorgcentrum
Ouderenzorg na corona

2u

Hoe omgaan vanuit OKRA met de wijzigende
rol van de dienstencentra?

2u

Op welke (zorg)premies en
tegemoetkomingen heb ik recht?

3u

Samenspraak – verbindende communicatie
tussen zorgverlener, mantelzorger en zorgvrager

2u

Goed wonen als je ouder wordt

2u

Een thematische wandeling

3u

De sportwerking van OKRA zit ook in 2022 niet stil.
Integendeel. Naast het gekende sportaanbod (dans,
gym, fietsen, wandelen, volleybal, wandelvoetbal, petanque, …) zal OKRASPORT+ ook nieuwe sporten blijven ontdekken. Ken jij de paddelrage al? Misschien ontdek je
het wel via OKRASPORT+
In deze Schakel vind je een bijdrage over de toekomstplannen van de sportfederatie.
Via het project ‘bewegen zonder pijn’ ontdekken we hoe
je als oudere ook kan bewegen, ondanks de soms kleine
pijntjes of kwaaltjes.
De blijvende toename van elektrische fietsen zette
OKRASPORT+ ertoe aan om de cursus ‘veilig elektrisch
fietsen’ op te frissen en voortaan te focussen op ‘veilig
en economische elektrisch fietsen’. Meer info over het
sportaanbod is te vinden in ‘Sport je fit’ en op de website ‘eenlevenlangsporten.be’
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9. OKRA bouwt bruggen.

7. OKRA-reizen
Deze deelwerking van OKRA zit in een totaal nieuw jasje.
Het startschot wordt gegeven op 1 januari 2022. OKRA
zal in de toekomst intensief samenwerken met Intersoc
als bevoorrechte partner in reizen. Intersoc is de kwaliteitsvolle reisorganisatie van CM. Het aanbod en de
benaming OKRA-reizen blijven bestaan, maar achter de
schermen zal Intersoc instaan voor de praktische, technische en administratieve organisatie van de groepsvakanties. De professionaliteit en gedrevenheid van
Intersoc garandeert OKRA een hoge kwaliteit. Door de
samenwerking vergroten we het reisaanbod voor elk lid,
en is er tevens een ruimere mogelijkheid dat ook jij met
jouw trefpunt er even op uit kan trekken voor een
groepsreis. ‘Samen, gaan we ervoor’. Toepasselijker kan
dat hier niet zijn. Je ontvangt nog meer informatie over
de vernieuwde reiswerking van OKRA.

Op 14/2 is het in OKRA voortaan ‘sjoekesdag’!
Het idee van deze dag groeide vorig jaar in twee regio’s.
14/2 is gekend als Valentijn, de dag voor de geliefden.
Maar vaak ook een dag van gemis, voor wie een partner
of een dierbare verloren heeft. In tijden van corona konden we elkaar moeilijker steunen, maar samen een
‘sjoeke’ eten en hiervan een foto posten, zorgde voor
een fantastisch gevoel van ‘verbinding’. Laat ons dit herhalen de komende jaren en 14/2 uitbouwen tot dag van
‘vriendschap en verbondenheid’.

8. Mens en maatschappij.
De maatschappelijke relevantie van OKRA was tijdens de
afgelopen coronaperiode nog nooit zo groot. Meer dan
ooit weerklonk onze stem om jouw rechten als oudere
te verdedigen. Van de coronamaatregelen, ouderendiscriminatie, bezoek in de woon- en zorgcentra, bezoek
van de kleinkinderen… tot het verdwijnen van de bankautomaten. We blijven alert en laten onze stem horen
waar nodig. In het toekomstplan van OKRA blijft ook de
pijler van de belangenbehartiging een prioriteit, niet
alleen voor het nationale, maar ook voor de plaatselijke
en gemeentelijke realiteit. En dat komt ook door jouw
inbreng. Blijf ons signalen van wantoestanden of knelpunten doorspelen. Hier maken we als OKRA het verschil. Je bent bij OKRA niet zomaar een deelnemer aan
activiteiten. Je bent een ‘lid’ en voor jou strijden we.
Uiteraard kan je als trefpunt ook zelf een lokale actie op
touw zetten of je ledengroep informeren over een relevant thema of een nieuwe dienst of voorziening.
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2022: het jaar van hoop en
(sportieve) projecten
Voor het nieuwe jaar, 2022, koesteren we hoop. Hoop op een ‘normale’ werking. Een werking waarin meer dan voldoende ruimte is voor sport en
bewegen. Niet in bubbels maar in groep. En in die gedachte schuiven we
een aantal activiteiten en projecten naar voor die je als trefpunt op een
eenvoudige manier kunt aanvragen en organiseren. Activiteiten die kant en
klaar zijn, inclusief lesgever.

1) Memoride, fietsen
doorheen je verleden
Dit initiatief is een ideale manier
om mobiele en minder mobiele
senioren samen te brengen om
samen op een laagdrempelige
manier te bewegen. Met trappers
voor de stoel en het tablet in de
aanslag, fietsen ze met het grootste gemak en halen intussen herinneringen op die ze kunnen delen
met de anderen dankzij de projectie op groot scherm. De software
van het systeem is gebaseerd op
Google Streetview waardoor de
deelnemers virtueel kunnen fietsen
waar ze dat maar willen. Een tocht
in de buurt waar ze vroeger woonden, een citytrip of de beklimming
van de Mont Ventoux, het kan allemaal.

De workshop bestaat uit:
• een theoretisch gedeelte van
ongeveer een uur. Daarin komen
volgende aspecten aan bod:
- de wegcode,
- de juiste fietsattitude (wat is
er goed voor mij en mijn
fiets),
- de controle van de fiets
- veiligheid
• een praktisch gedeelte van
ongeveer twee uur op:
- een afgesloten parcours: tips
en tricks bij het remmen,

Tip: Wees er snel bij.
Vraag jullie memoridesessie van
2022 nog aan voor het eind van
dit jaar en het trefpunt krijgt
maar liefst 30 punten die meetellen voor het noodfonds.

2. Workshop Veilig elektrisch
en economisch fietsen
Het stijgend gebruik van de elektrische fiets brengt ook meer ongevallen met zich mee. En daar willen
we iets aan doen met de workshop
‘Veilig elektrisch en economisch
fietsen’.
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stoppen, schakelen…
- de openbare weg met aandacht voor rotondes, kruispunten met/zonder doorlopend fietspad, fietssuggestiestrook, oversteekplaats voor
fietsers, lichte helling…
Elk trefpunt kan deze workshop
aanvragen van april tot eind 2022.
Het minimum aantal deelnemers is
12, het maximum is 25. Stel de
workshop gerust open voor nietleden.
De workshop is ontwikkeld in
samenwerking met de Vlaamse
Stichting Verkeerskunde en met
ondersteuning van de Vlaamse
Overheid Mobiliteit en Openbare
Werken.

SCHAKEL 2 MEI - SEPTEMBER 2021

Onze missie is om deelnemers
pijnvrij te laten bewegen, elk op
hun eigen niveau, met als doel om
de gewrichten soepel en
beweeglijk te houden of te maken

3) Project ‘Beeweg met dat lijf Anders worden je gewrichten
stijf’
We hebben er allemaal al eens mee
te maken gehad. Minder beweeglijke of stijve gewrichten, een pijntje
hier en daar en ons lichaam dat
niet altijd mee wil. Dit kan er vaak
voor zorgen dat we minder of zelfs
niet meer gaan bewegen.
Al gemerkt dat we dan nog stijver
of minder beweeglijk worden?
Daarom hebben we met OKRASPORT+ een nieuw beweegproject
ontwikkeld. Deelnemers worden

gemotiveerd om meer en pijnvrij te
bewegen op hun eigen niveau.
Gedurende twaalf weken wordt er
wekelijks een groepsactiviteit van
een uur voorzien onder begeleiding
van een lesgever. Daarnaast krijg je
toegang tot een online portaal
waar de video’s van de oefeningen
per niveau raadpleegbaar zijn en
zijn er ook kant-en-klare workouts
van een 15 tal minuten zodat deelnemers
Tijdslijn project
In het voorjaar 2022 voorzien we
een testfase. Meer info over het
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project wordt meegedeeld op de
forumdagen in het voorjaar van
2022. Er zijn 3 instapmomenten:
najaar 2022, voorjaar 2023 en najaar
2023. In 2024 vindt er een evaluatiefase plaats.
Een project in samenwerking met
VUB, KUL, Vlaams instituut Gezond
Leven, Sportwerk Vlaanderen, Sport
Vlaanderen, CM en DVV.
Meer info over deze initiatieven:
www.eenlevenlangsporten.be,
info@okrasportplus.be of
02 246 44 35
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Onze ambitie?
Dé referentie zijn
voor alle ouderen!

Trouw blijven aan jezelf en innoveren: een haalbare kaart? Eind 2017 waagden we ons enthousiast aan de uitdaging en gaven we het startschot voor een heroriënteringsproces. OKRA mag dan nog de grootste ouderenvereniging van Vlaanderen zijn, toch evolueert de samenleving in sneltempo. Daar willen we niet blind voor zijn. Om een
bruisende organisatie van, voor en door senioren te blijven, is het nodig om te reflecteren. Waar staan we? Hoe
doen we het? En hoe zien we de toekomst? We doopten het ‘beestje’ OMAR. Dat staat voor bloei of een mooi, lang
leven voor onze fijne vereniging.
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Vele vrijwilligers en beroepskrachten tekenden de voorbije jaren via
bevragingen, gesprekken en OMARwerven samen de krijtlijnen uit voor
ons toekomstplan. Een plan trouw
aan wie we zijn, maar ook vol durf,
inspiratie en vernieuwing. Eind juni
2021 gaf de Algemene vergadering
groen licht aan de voorliggende
principes. De komende maanden en
jaren maken we ze tastbaar, ook
voor jou. We geven je vandaag al
een kort voorproefje.

“Jullie zijn de voedingsbodem.”
De kern van OKRA: dat ben jij!
Ouderen, onze huidige en toekomstige leden, de vele vrijwilligers en
de trefpunten1 staan centraal. Als er
één begrip als rode draad fungeert
doorheen ons toekomstplan, dan is
het wel “bottom-up”. Bottom-watzeg-je? Bottom-up vertrekt van
onderuit, vanuit senioren. OKRA is
van, voor en door vrijwilligers.
Zonder vrijwilligers, geen OKRA!
Vanuit de overtuiging dat jullie de
drijvende kracht zijn van OKRA, vormen lokale groepen het vertrekpunt
voor ons toekomstplan. Waar liggen
jullie wakker van? Welke wensen en
noden zijn er? Wat leeft er bij jullie?
Om jullie nog beter te ‘soigneren’,
moeten we onze oren kunnen spitsen. We streven daarom naar meer
begeleiders op straat en vooral
begeleiders meer op straat.
Plaatselijke aanwezigheid van onze
beroepskrachten is nodig om talenten te ontdekken, om expertise en
goesting aan te boren. Om jullie te
prikkelen en samen aan de slag te

gaan. We willen jullie rijkdom versterken en een duidelijkere plaats
geven in de toekomst. Directe nabijheid geeft ons de kans om sneller,
flexibeler en juist in te spelen op
jullie signalen.

“Een vast, vertrouwd
aanspreekpunt nabij.”
Vrijwilligers nemen diverse rollen op
binnen OKRA. Of je nu iemand bent
die de handen uit de mouwen steekt
of nadenkt over hoe onze ouderenzorg beter kan. We laten je niet aan
je lot over. Beroepskrachten ondersteunen en begeleiden op maat, in
een open sfeer van vertrouwen. We
pakken de dingen samen vast. Onze
wisselwerking gebeurt op basis van
evenwaardigheid. Het spreekt voor
zich dat elke vrijwilliger een aangepaste begeleiding kan krijgen, rekening houdend met het niveau waarop hij actief is en het engagement
dat hij aangaat. Het is belangrijk dat
het vrijwilligen ‘in balans’ blijft: dat
betekent enerzijds voldoende uitdaging maar anderzijds ook haalbaarheid. Vrijwilligers die OKRA plaatselijk vormgeven, ondersteunen we
daarom zeer nabij. Dat kan inhoudelijk zijn maar ook praktisch (bv.
materiaal , Pamela…). We bieden
vrijwilligers en trefpunten vaste,
herkenbare aanspreekpunten.
Bekende gezichten, waarmee een
vertrouwensband ontstaat.
Vrijwilligers zijn OKRA en staan er
nooit alleen voor!

1. De term ‘trefpunten’ verwijst naar alle vrijwilligersgroepen in diverse verschijningsof invullingsvormen: geografisch nabij of verderaf, al dan niet thematisch. We beperken ons met ‘trefpunten’ dus niet tot de huidige plaatselijke groepen.
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“Een tweede spoor,
één familie.”
Het aantrekken van nieuwe leden is
een cruciale voorwaarde voor het
voortbestaan van OKRA. Om de toekomst van OKRA te garanderen,
moeten alle ouderen zich aangesproken voelen. Er is plaats voor
iedereen bij OKRA en iedereen heeft
een plaats bij OKRA. Actief ouder
worden is er voor elke leeftijd en
voor elke leefwereld. Iedereen moet
op de menukaart zijn gading vinden.
Of dit nu in klassieke trefpunten,
interessegroepen of experimenten
is: het maakt niet uit. Iedereen zal
activiteiten vinden die passen bij
haar interesses en persoon.
OKRA is dus geen gesloten iets. We
staan open voor nieuwe groepen:
een motorclub, een film- en fotogroep of een popkoor... wie weet
zelfs een singlesgroep? We willen
blinde vlekken op de kaart opsporen
en invullen, maar ook senioren aanspreken die OKRA tot nu toe
“gemist” heeft. Op die manier trekken we nieuwe leden aan, jongere
en oudere. Samen vormen we de
grote OKRA-familie.

“Uniek lidmaatschap met
voordelen.”
We maken het lidmaatschap van
OKRA dynamisch én uniek. Wie lid is
van OKRA kan aan alle activiteiten
deelnemen, waar ook en door wie zij
ook worden georganiseerd. Maar dat
is niet alles. OKRA koppelt aan het
lidmaatschap ook bijkomende
ledenvoordelen. Op die manier kan
je niet alleen op veel meer plaatsen
terecht, je kan het lidgeld ook
gemakkelijk terugwinnen. We garanderen elk lid optimale en efficiënte
dienstverlening. Naast warme, per-
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“Dé Test-Aankoop voor
ouderen!”

We mogen niet blind zijn voor de
digitale opmars in de
samenleving, integendeel, OKRA
moet mee op die trein springen.
Levendige sociale media, meer
beeld, video en animo zijn de
doelstelling.

Alert reageren op wat in de samenleving gebeurt en ouderen aanbelangt, is onze taak. Precies om voor
iedereen te kunnen opkomen, zetten
wij hoog in op belangenbehartiging.
Dat gaat zeker om acties en standpunten die vanuit het lokale niveau
opgepikt worden. Bijvoorbeeld over
geldautomaten die verdwijnen of de
bezoekregeling in woonzorgcentra
tijdens COVID-19. Die stromen dan
door naar het nationale en zelfs het
internationale niveau. Voor OKRA

moet belangenbehartiging een
meerwaarde zijn voor iedereen en
vooral voor haar leden. Sommigen
zeggen wel eens dat we de TestAankoop van de senioren moeten
zijn. Een dynamische en meer proactieve communicatie zorgt ervoor
dat onze kritische stem gehoord
wordt. Als het gaat over ouderen, zal
OKRA dé gesprekspartner zijn. Een
woordvoerder als gezicht en spreekbuis, dat lijkt ons wel wat!

soonlijke contacten, zetten we in op
nog betere digitale en telefonische
bereikbaarheid en administratieve
opvolging.

“We hebben een
duidelijke smoel.”
Onze communicatie moet wervend
en positief zijn. OKRA moet een
smoel hebben, zoals men zegt in de
communicatiewereld. De leden moeten zich herkennen in OKRA maar
ook de buitenwereld moet OKRA
herkennen. We moeten ons meer
laten horen en zien. Fier zijn.
Zichtbaarheid en imago zijn kernbegrippen voor de toekomst. Wervend
optreden mag niet alleen gebeuren
langs het kwaliteitsvol ledenblad,
maar langs diverse communicatiekanalen. We mogen niet blind zijn voor
de digitale opmars in de samenleving, integendeel, OKRA moet mee
op die trein springen. Levendige
sociale media, meer beeld, video en
animo zijn de doelstelling. En in
deze moderne tijden hoort hier ook
een stuk marketing bij. Natuurlijk
vergeten we onze analoge communicatie niet. Op papier, via telefoon en
via persoonlijke contacten blijven
we warm nabij.

“In financieel
uitdagende tijden.”
De effecten van corona, het aanhoudend ledenverlies, het faillissement
van Thomas Cook, minder subsidies…. De voorbije jaren hakten er
stevig op in. Uit de meerjarenbegroting blijkt dat onze vzw financieel
onder druk komt. Bij een ongewijzigd beleid komen we op relatief
korte termijn in een benarde situatie terecht. Wijziging van het financieel beleid is dus noodzakelijk. Er liggen verschillende voorstellen op
tafel. Nieuwe inkomsten genereren
is daar uiteraard één van, maar we
zullen ook in onze uitgaven moeten
snoeien. Door onze kostenstructuur
betekent dit in grote mate een
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afbouw van de personeelskost. Dit
doen we niet onbezonnen.
Integendeel. We investeren in toekomstgericht personeelsbeleid,
want we geloven ten volle in de
talenten en competenties van onze
medewerkers. Via een eindeloopbaanbeleid en een nieuw organigram en een vlakkere structuur
trachten we naakte ontslagen te
vermijden.

“Een nabije, vlakke,
warme organisatie.”

Het samenspel tussen
trefpunten en vzw OKRA, en het
geloof in elkaar vormen de
kracht van onze vereniging.
Om dat te realiseren zullen we clusters, streekpunten, cellen en zelforganiserende teams vormgeven.
Doen al die nieuwe termen je duizelen? Geen zorgen, die verduidelijken

Innoveren betekent ook de herdenking van ons organisatie- en
bestuursmodel. Het zal je niet verbazen dat de nieuwe structuur vertrekt vanuit het kloppend hart van
OKRA: 55-plussers en vrijwilligers.
We willen een ‘platte’, wendbare én
warme organisatie rond de basis.
We willen geen hiërarchisch organisatiemodel met veel tussenniveaus
dat van bovenaf beslissingen neemt.
Om signalen uit de basis snel te
kunnen capteren en er flexibel op in
te spelen, organiseren we ons dichtbij trefpunten. We vertrouwen vrijwilligers en beroepskrachten grote
verantwoordelijkheden toe, binnen
een afgesproken werkingskader.
Daar horen ook betere samenwerking en uitwisseling van goede ideeën bij, over de grenzen heen. Want
we kunnen zoveel leren van elkaar!
‘Diversiteit troef’ en ‘één OKRA’ gaan
zo hand in hand.
Het samenspel tussen trefpunten en
vzw OKRA, en het geloof in elkaar
vormen de kracht van onze vereniging.
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we de volgende maanden. Van één
ding mag je alvast zeker zijn: we
geloven in de kracht en autonomie
van vrijwilligers. In alle overleg- en
uitwisselplatformen en vergaderingen waar beslissingen worden
genomen, staan jullie aan het roer.
Maar énkel daar waar jij je het
meest comfortabel voelt: in de
onmiddellijke nabijheid van leden,
als expert of op beleidsniveau. Aan
jou de keuze!
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MIEKE PEETERS GEEFT STRAKS DE
VOORZITTERSFAKKEL DOOR AAN HAAR
OPVOLG(ST)ER
TIJD VOOR EEN AFSCHEIDSINTERVIEW
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Hoe kijk jij terug op 10 jaar
voorzitterschap van OKRA
Van bij de start van mijn mandaat
heb ik OKRA ervaren als een zeer
dynamische organisatie. Een grote
organisatie die niet op haar lauweren rust maar die beseft dat “niet
de sterkste van een soort en ook
niet de intelligentste overleeft,
maar degene die zich het beste aan
veranderingen aanpast”
(Evolutieleer van Darwin).
OKRA besefte altijd al ten volle dat
het voor een organisatie belangrijk
is om voortdurend te veranderen,
om mee te bewegen met wat er in
de wereld gebeurt. OKRA weet dat
het de kunst is om trouw aan zichzelf te blijven als organisatie en
toch te innoveren.
De vzw KBG werd opgericht in 1956
met als doel “de ouden van dagen
een gelukkige levensavond te
bezorgen en de belangen van
gepensioneerden te behartigen”.
KBG werd OKRA en in het beleidsplan 2021-2025 klinkt die doelstelling als volgt: “OKRA droomt van
een samenleving op maat van alle
55-plussers: een warme en solidaire
samenleving waar niemand uitgesloten wordt. Een samenleving waar
ouderen voluit kunnen genieten
maar waar ook hun rijke levenservaring verzilverd wordt. Gezond en
gelukkig ouder worden is de droom
van iedere senior maar dit kan
maar als men over een volwaardig
inkomen beschikt, toegang heeft
tot betaalbare zorg en in een

gezonde omgeving leeft. Kwetsbare
ouderen wensen hun autonomie te
behouden maar verlangen ook naar
warmte, verbondenheid en geborgenheid. In deze gedroomde
samenleving kijkt men niet naar
ouderen vanuit stereotypen maar
waardeert en respecteert men hen
voor hun rol en bijdrage aan de
samenleving.”
In 65 jaar werd de “gepensioneerdenbond” dus omgevormd tot een
dynamische en veelzijdige sociaalculturele vereniging van, voor en
door 55-plussers en is de vereniging uitgegroeid tot de meest
invloedrijke belangenbehartiger van
de ouderen.
De voorbije 10 jaar was ik als algemeen voorzitster getuige van een
voortdurend vernieuwingsproces.
De laatste 5 jaar kwam die vernieuwing in een stroomversnelling
terecht. Einde 2017 gaf het bestuur
van OKRA vzw de opdracht een
grondig heroriënteringsproces te
starten met het oog op een ‘rooskleurige toekomst’ voor OKRA. Dus:
grondig veranderen om te blijven
bestaan. Het proces kreeg de
(Arabische) naam OMAR, die betekent ‘lang leven’ of ‘bloei’.
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Wat waren voor jou de
hoogtepunten en wat was
moeilijker
Dat samen sporten en dus ook
samen dansen niet alleen gezond is
maar ook verbindend werkt, is algemeen bekend. Dat samen dansen
ook ver over de grenzen kan verbinden hebben we op 1 oktober 2016
in het centraal station van
Antwerpen kunnen vaststellen.
Toen dansten 500 OKRA-leden de
Waka Waka lijndans met de bedoeling aandacht te vragen voor de
vergrijzingsproblemen wereldwijd.
Het werd een indrukwekkend warm
gebeuren dat OKRA mooi op de
kaart zette. Het werd een prachtige
illustratie van de dynamiek van
senioren en van OKRA als sociaalculturele vereniging én belangenbehartiger en van een geslaagde
samenwerking met WSM (Wereldsolidariteit). Voor mij was dat een
kippenvelmoment.
In 2018 kreeg OKRA een schitterende beoordeling van de visitatiecommissie die in opdracht van de
overheid halverwege de beleidsperiode 2016-2020 onze werking grondig kwam doorlichten. We slaagden
met grote onderscheiding en felicitaties van de jury. De jury besloot
dat OKRA een sterke, professionele
en kwalitatieve organisatie is,
gedreven door een doordachte en
geëngageerde visie en missie. Het
mooie samenspel tussen vrijwilligers en beroepskrachten en tussen
lokale trefpunten, de regio’s en de
landelijke vzw kunnen volgens haar
als voorbeeld dienen voor andere
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OKRA bleef tijdens de
corona-epidemie met veel
creativiteit verbinden maar
meer nog heeft OKRA zich
tijdens deze crisis kunnen
manifesteren als belangrijke
belangenbehartiger voor
ouderen.

organisaties in de sector. Het visitatierapport is het resultaat van
het werk van heel veel geëngageerde vrijwilligers en gemotiveerde
beroepskrachten. Een pluim voor
heel OKRA.
2020 en 2021 waren in heel de
wereld en ook voor OKRA ongeziene
jaren. Het coronavirus beheerste
ons leven. Voor OKRA, waar ontmoeting centraal staat, was dat een
zware beproeving. Maar tegelijk
bleek de veerkracht van het verenigingsleven zeer groot.
OKRA bleef tijdens de corona-epidemie met veel creativiteit verbinden maar meer nog heeft OKRA
zich tijdens deze crisis kunnen
manifesteren als belangrijke belangenbehartiger voor ouderen. OKRA
zat mee aan tafel bij verschillende
werkgroepen en ‘taskforces’, samen
met experten en politici. Vooral bij
de opmaak van het Charter ‘Hoe
veilig de draad opnemen als oudere
in onze samenleving. Een leidraad
voor ouderen en organisaties die

met ouderen werken’ heeft OKRA
een belangrijke rol gespeeld. In alle
eerder gepubliceerde protocollen
en sectorgidsen werden 65-plussers vereenzelvigd met de groep
kwetsbare ouderen. We bleven
onderstrepen dat niet leeftijd maar
een kwetsbare gezondheid bepalend is voor het behoren tot een
risicogroep. OKRA bleef er ook op
wijzen dat ouderen een actieve en
onmisbare schakel zijn in onze
samenleving en dat hun vrijwillige
inzet van onschatbare waarde is.
We werden op 15 februari 2021 voor
die inzet beloond met de prijs voor
burgersolidariteit ‘Het maatschappelijk middenveld tegen COVID-19’,
een prijs die uitgereikt werd door
het Europees Economisch en
Sociaal Comité. OKRA kreeg die
prijs omdat we blijk geven van buitengewone solidariteit en daarmee
een lichtbaken zijn tijdens de pandemie. Een mooie pluim op de
OKRA-hoed.
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De laatste 5 jaar van mijn mandaatperiode waren de boeiendste maar
ook de moeilijkste jaren. Einde 2017
gaf het bestuur van OKRA vzw de
niet evidente opdracht om een
grondig heroriënteringsproces te
starten. Einde 2017 werd in mijn
persoonlijk leven de start van erg
intensieve mantelzorg voor mijn
moeder, die ik samen met mijn zussen en broer opnam. Gedurende
anderhalf jaar verzorgden we haar
thuis, ondersteund door thuisverpleging. Daarna zetten we die zorg
verder in het woonzorgcentrum tot
aan haar overlijden in juli 2019. Die
ervaringsdeskundigheid als mantelzorger overtuigde mij van het
belang van OKRA-Zorg als mantelzorgvereniging. Het confronteerde
mij met de problematische situaties
in de woonzorgcentra en de absolute noodzaak van het behartigen
van de belangen van hun bewoners. En toen moest Corona nog
komen!
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Je draagt de fakkel over in
november. Wat wens jij je
opvolg/st/er mee te geven als
advies

Begin maart 2021 kreeg mijn echtgenoot de diagnose kanker met een
zeer zware behandeling tot gevolg.
De maanden die volgden waren
zeer moeilijk voor hem, maar als
partner beperkte mijn leven zich
ook een tijd lang tot mantelzorg. De
combinatie met intensief betrokken
proberen blijven bij het OMARproces maakte de laatste maanden
van mijn mandaat behoorlijk zwaar.

Wat zijn de uitdagingen voor
OKRA
OKRA staat m.i. voor twee grote uitdagingen. Enerzijds is er de herstart van de trefpuntwerking na de
verdere afbouw van de coronamaatregelen. Ik hoop dat er snel
weer warme nabije persoonlijk contacten aangeboden kunnen worden.
Ik hoop dat de vrijwilligers zich zullen durven blijven inzetten voor
hun trefpunten, ondanks de gewijzigde, niet vanzelfsprekende
omstandigheden.
Anderzijds is er de implementatie
van het ‘Toekomstplan’. Heel 2019
werkten groepen van vrijwilligers
en beroepskrachten in OMARwerven die adviezen formuleerden
voor verschillende aspecten van de
OKRA-werking. Corona gooide in
2020 en ook dit jaar flink wat roet
in het eten, maar toch werd er, weliswaar digitaal, verder gewerkt aan
een ‘Toekomstplan’. Dat plan werd
omgezet in filmpjes die vertoond
werden tijdens ‘webinars’ en de
basis waren van ‘Toekomst-

Aan adviezen geven wil ik mij niet
wagen. Ik durf wel enkele wensen
formuleren.

Ik hoop dat OKRA de dynamische
organisatie zal blijven die ze
altijd geweest is en dat
solidariteit en verbondenheid de
rode draad blijven doorheen alle
activiteiten.
gesprekken’ in de regio’s. Ook individuele vrijwilligers en beroepskrachten konden hun mening over
de plannen overmaken en zo de
toekomstgesprekken voeden. Op 22
juni jongsleden stemde de algemene vergadering met een overweldigende meerderheid in met de principes en de uitgangspunten die
voorliggen in het toekomstplan. De
komende maanden volgt de verdere
operationalisering en de implementatie van de goedgekeurde strategische beslissingen op diverse terreinen. Bedoeling is niet bruusk te
breken met het verleden maar
geleidelijk en begeleid over te gaan
naar de nieuwe situatie. Het zal hoe
dan ook een grote uitdaging zijn om
deze overgang te realiseren.

17

Ik hoop dat de volgende voorzitter
of voorzitster evenveel zal kunnen
genieten van de prettige samenwerking en de vriendschap in de
fora waar hij/zij betrokken is.
Ondanks soms grote meningsverschillen en zware discussies, vooral
i.v.m. het toekomstplan, durf ik
stellen dat er over het algemeen
open en respectvol samengewerkt
werd en dat was deugddoend.
Ik hoop dat hij/zij even trots als ik
kan zijn op de vereniging waarin
geïnvesteerd wordt in zorgen voor
elkaar, in ons sociaal weefsel zodat
de samenleving niet verder fragmenteert.
Ik hoop dat OKRA de dynamische
organisatie zal blijven die ze altijd
geweest is en dat solidariteit en
verbondenheid de rode draad blijven doorheen alle activiteiten.
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OKRA-Zorgweek 2022 (18-24 april 2022)

Cafécontact,

zullen we samen een
tasje koffie
gaan drinken?
18
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OKRA-Zorgweek 2022
(18-24 april 2022)
Terug samen fietsen, elkaar ontmoeten en er op uit trekken, doet ons allen
deugd. De coronacrisis en de beperking van onze sociale contacten waren
voor velen onder ons een zware dobber. Veel ouderen misten de warme,
betekenisvolle contacten. Het was een bizarre periode met veel twijfels.
Maar het heeft ook het beste in onszelf naar boven gehaald. OKRA is
eigenlijk nooit stilgevallen. Het bulkte van initiatieven om, ondanks de
beperkingen toch verbonden te blijven en elkaar verder te helpen. De situatie heeft ons doen stilstaan en geleerd dat warme contacten cruciaal zijn.
De pandemie trof ook de bewoners,
familieleden en medewerkers van
de woonzorgcentra ongemeen hard.
Bewoners van woonzorgcentra en
hun mantelzorgers moesten door de
maatregelen om het virus te
bedwingen vaak lange tijd echt contact missen. De noodzakelijke maatregelen om het virus buiten te houden, de bezoekbeperkingen, de druk
op het personeel en vrijwilligers
hakten er duidelijk op in.
Maar laten we niet vergeten dat de
coronacrisis ook een immens hoge
solidariteitsgolf teweeg bracht. Een
ongeziene creativiteit groeide om de
bewoners in contact te houden met
familie en vrienden en het personeel zette alles op alles om goede
zorg te verlenen in moeilijke
omstandigheden. Ook de OKRAtrefpunten hebben niet stil gezeten.
Schrijfacties, raambezoeken, dankacties, digitale platformen om
elkaar op te zoeken werden op
poten gezet. Een dikke dank je wel
voor alles wat jullie gedaan hebben.

Voorbij de hype
Het afgelopen jaar schoten de initiatieven om verbonden te blijven als
paddenstoelen uit de grond. Positief
toch? Zeker, we dragen alle initiatieven een warm hart toe. Maar ook als
de aandacht rond corona gaat liggen, is het van belang om structu-

reel te blijven inzetten op warme en
duurzame contacten. De mogelijke
eenzaamheid bij bewoners is niet
plots opgelost als er weer meer
mogelijk is en de deuren van het
woonzorgcentrum terug open staan.
Er komen signalen binnen dat één
op vier bewoners nauwelijks tot
geen bezoek krijgt. Kortstondige
acties lossen dit niet zomaar op. Het
is juist hier dan we met OKRA elke
dag opnieuw het verschil kunnen
maken. Al 65 jaar is OKRA kampioen
in het verenigen en verbinden van
ouderen. Voor en door ouderen. Dit
gaat voorbij de hype. Ook als de
aandacht rond corona gaat liggen.

Cafécontact, zullen we samen
een tasje koffie gaan drinken?
Juist omdat het zo belangrijk is om
blijvend iets voor elkaar te doen,
willen we de OKRA-zorgweek centraal stellen om extra aandacht te
hebben voor de bewoners in de
woonzorgcentra. En laten we uiteraard ook niet de ouderen vergeten
die nog thuis wonen en geconfronteerd worden met zorgen of ziekte.
We willen de warmte van OKRA verder laten uitstralen. Niet met grootse campagnes of projecten maar we
nodigen gewoon de OKRA-leden uit
om in de OKRA-Zorgweek (18-24
april) een bezoekje te brengen aan
de bewoners en ouderen in een
kwetsbare situatie thuis. Een week
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die ervoor kan zorgen dat we het
jaar rond alert en gevoelig blijven
voor hen. En wat hoort er nu niet
beter bij een fijn bezoek? Juist ja,
een tasje koffie. Koffie is bij uitstek
het symbool voor gastvrijheid. Zijn
bezoeken nog niet mogelijk? Blijf
dan contact houden, ook als een
tasje koffie nog niet kan. Op die
manier vragen we een blijvende
aandacht om verbonden te blijven.
Zullen we samen een tasje koffie
gaan drinken?

Hoe pak je het aan?
Vele trefpunten hebben al jaren
goede contacten met het plaatselijk
woonzorgcentrum. Neem op voorhand best even contact op met het
woonzorgcentrum om enkele afspraken te maken. Doe je een gezamenlijk koffiemoment in het woonzorgcentrum? Of met een bepaalde leefgroep of afdeling? Of ga je enkele
bewoners bezoeken op de kamer?
Wie zorgt voor de koffie en het
materiaal? Bekijk wat haalbaar is en
kan. Het belangrijkste is dat jullie
elkaar kunnen ontmoeten.
Wil je een bezoekje brengen bij de
leden thuis. Geef op voorhand best
even een seintje. Of nodig hen uit
voor een gemeenschappelijk koffiemoment in je vaste lokalen. Voorzie
best een taxidienst om de leden op
te halen die moeilijker te been zijn.
De komende maanden informeren
we je verder hoe je dit kan aanpakken en welk ondersteuningsmateriaal je kan gebruiken. Zit je al met
vragen? Neem gerust al even contact met ons op.
zorgrecht@okra.be of 02 246 57 72
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HET OKRA-LEVEN START
NA DE CORONACRISIS
Dit artikel schrijf ik op 1 september. Massa’s kinderen en jongeren gaan vandaag opnieuw naar school en dit in min
of meer normale omstandigheden, want de coronamaatregelen werden grotendeels opgeheven. Het afstandsonderwijs wordt vervangen door fysieke lessen. Gelukkig maar. Dankzij de massale vaccinatie van de voorbije maanden, is de epidemie nu echt onder controle. Ook voor verenigingen als OKRA breekt nu een nieuwe periode aan
waarin veel meer mogelijk is. Het echte startsein voor een min of meer normale werking is gegeven.
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De spelregels werden sterk
versoepeld
De herfst biedt opnieuw veel mogelijkheden om volop activiteiten te
organiseren, zowel in de buitenlucht
als in zalen. Voor de sportieve activiteiten en de initiatieven in de buitenlucht zijn er quasi geen beperkingen meer. We hopen op een
warme nazomer. Toch moeten we
nog waakzaam blijven zeker in binnenruimtes, want de kans op een
vierde golf blijft bestaan. Bij het
organiseren van activiteiten zijn er
veel minder regels of beperkingen,
maar ons gezond verstand zegt dat
we toch best nog wat voorzichtig
blijven.
Voor de gewone ledenactiviteiten
gelden vanaf 1 september 2021 deze
afspraken:
• Mondmaskers dragen is niet meer
verplicht (tenzij je op een plek
bent waar dit volgens de wet wel
moet zoals bibliotheken, culturele
centra, zalen voor sportieve en
recreatieve evenementen, winkels, bij rondwandelen in horecazaken,…).
• Anderhalve meter afstand houden (social distancing) is niet
meer verplicht.
• Een COVID-coördinator is wel nog
verplicht, zodat er steeds iemand
aanspreekbaar is die op de hoogte is van de geldende coronamaatregelen.
• Een draaiboek opstellen en het
bijhouden van deelnemerslijsten
blijven sterk aangeraden. Zeker
bij grotere activiteiten en bij evenementen zorgen deze instrumenten ervoor dat je activiteit
veilig, weldoordacht en goed
georganiseerd kan plaatsvinden.
• Het wordt aanbevolen om binnenruimtes goed te ventileren. Je
kan ook werken met een CO2meter om de luchtkwaliteit te
meten. Veel zalen hebben er een,
maar je kan er ook eentje ontle-

nen bij je regio).
• Voor de sportactiviteiten zijn er
eveneens weinig restricties :
raadpleeg de website van OKRAsport+ voor concrete en actuele
regels.
• Het gebruik van het Covid Safe
Ticket (de zogenaamde Covidpas)
om enkel deelnemers binnen te
laten die gevaccineerd zijn, is
niet toegelaten voor de gewone
activiteiten.
Voor kleine evenementen (dit zijn
publieksactiviteiten voor een breed
publiek waar je binnen minder dan
200 deelnemers toelaat of buiten
minder dan 400 deelnemers) gelden
deze afspraken:
• Het gaat om het maximum aantal
mensen dat tegelijkertijd aanwezig is, niet over het totaal aantal
mensen dat je ontvangt tijdens je
evenement. Als er deelnemers
komen en gaan, moet je steeds
tellen hoeveel deelnemers aanwezig zijn in de ruimte.
• Voor dergelijke kleine evenementen zijn er ook geen beperkingen
meer, net zoals bij de gewone
ledenactiviteiten.
• Bij kleine evenementen is het
gebruik van het Covid Safe Ticket
ook niet toegelaten.
• Vanaf 1 oktober zou het kunnen
dat de aantallen verhoogd worden tot 500 binnen en 750 buiten.
Dit moet nog door de overheid
goedgekeurd worden. Volg de
aanpassingen op de website van
OKRA.
Als je een massapublieksevenement inricht (meer dan 200 deelnemers binnen of 400 deelnemers buiten) heb je de keuze tussen twee
opties:
• Enkel bij massa-activiteiten kan
je kiezen voor het Covid Save
Ticket (CST) : de deelnemers
moeten aantonen dat ze gevaccineerd of recent getest werden en
niet besmet zijn. Ze hoeven dan
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geen mondmasker te dragen en
geen afstand te houden. Alle
informatie over dit systeem met
CST vind je op covidscan.be
• Kies je niet voor het Covid Save
Ticket dan kan je de bestaande
procedure volgen met de CERMtool die je moet invullen en doorgeven aan de lokale overheid. De
uitbater van de zaal moet
beschikken over een vergunning
(CIRM) afgeleverd door de lokale
overheid.
Voor het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest waar de corona nog steeds
feller toeslaat en de vaccinatiegraad
lager ligt, werden de vroegere spelregels niet versoepeld. De regels
zijn er dus strenger. Contacteer
hiervoor de OKRA-regio Brussel.
Let wel: deze informatie is geldig
vanaf 1 september 2021, maar het is
steeds mogelijk dat de overheid
opnieuw strengere regels oplegt in
functie van de evolutie van de epidemie. Lokale overheden kunnen
ook strengere regels opleggen, wanneer de toestand gevaarlijk is. Op
de website van OKRA en OKRAsport+ vind je steeds de meest
actuele regels. Je kan ook contact
opnemen met de medewerkers van
OKRA op het regiosecretariaat die
klaar staan met advies en praktische hulp. Voor lokale regels raadpleeg je best de website van je stad
of gemeente of neem contact op
met het administratief secretariaat
van je gemeente.

Ons gezond verstand zegt:
blijf steeds voorzichtig!
Het is niet omdat de regels nu erg
soepel werden dat we er toch niet
alles moeten aan doen om de verspreiding van het virus te beperken.
De ervaring leert dat zelfs mensen
die tweemaal gevaccineerd werden
nog ziek kunnen worden. In de
meeste gevallen is de ziektetoe-
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stand niet zo erg dat men naar het
ziekenhuis moet. Er duiken helaas
ook nieuwe varianten op waartegen
het vaccin niet altijd volledig werkt.
Ook als je niet ziek wordt, kan je
drager zijn en de ziekte doorgeven.
De gezondheidstoestand van sommige ouderen kan erg verzwakt zijn
waardoor ze het virus sneller opnemen en ook ernstig ziek kunnen
worden. In de woon- en zorgcentra
heeft men al vastgesteld dat gevaccineerde personen toch ziek werden
en zelfs overleden. Er kunnen ook
deelnemers aanwezig zijn die zich
niet lieten inenten. Zolang de epidemie niet volledig onder controle is,
zal voorzichtigheid nodig blijven.
Zeker in onze contacten met kwetsbare of zorgbehoevende leden is
voorzichtigheid geboden.

Geen activiteiten enkel voor
gevaccineerde deelnemers!
We krijgen regelmatig de vraag of
het toegelaten is om enkel mensen
die gevaccineerd zijn te aanvaarden
op de activiteiten. Dit zou zeker ten
goede komen aan de veiligheid van
de deelnemers. Het is echter wettelijk niet toegelaten om niet-gevaccineerden te weigeren! Je zou dan
moeten controleren of de deelnemers een Covid Save Ticket hebben
en dit kan dus niet voor gewone
activiteiten of beperkte evenementen, omdat het indruist tegen de
regels van de privacy. Enkel voor de
grote evenementen is het gebruik
van de CST toegelaten binnen de
wettelijk voorziene procedure en
mits het respecteren van de privacyregels. Je kan wel via je uitnodiging mensen aanmoedigen om zich
te laten vaccineren en vragen aan
deelnemers die niet gevaccineerd
zijn om erg voorzichtig te zijn. Niet-

gevaccineerde deelnemers die daar
prat op gaan of zich onvoorzichtig
gedragen moeten gewezen worden
op hun verantwoordelijkheid. Maar
in principe kunnen we ze de toegang
tot de zaal niet verbieden.

Geen heropstart maar
doorstart
In de coronaperiode zijn tijdens de
lockdown veel activiteiten geannuleerd, omdat ze verboden werden.
Tijdens die lange periode hebben de
leden hun vertrouwde ontmoetingen via OKRA moeten missen. Dit
heeft zonder twijfel geleid tot meer
vereenzaming. Gelukkig hebben zeer
veel trefpunten in die periode
gezocht naar wegen om contact te
onderhouden met de leden via een
telefoongesprek, via mail of via een
bezoek aan de deur.
De leden ontvingen regelmatig
informatie van hun trefpunt. Een
pluim voor de contactpersonen die
hiervoor tijd maakten. De regio’s en
de nationale organisatie hebben
sterk lobbywerk verricht zodat het
beleid meer rekening ging houden
met de behoeften en de problemen
van de ouderen in deze coronaperiode. Daarom mogen we zeker stellen
dat OKRA niet is stilgevallen tijdens
de coronaperiode. Maar nu is het
wel tijd voor een nieuwe start, een
doorstart!

De motor in gang trekken…
Op de eerste plaats is het belangrijk
om de bestuurswerking – de motor
van het trefpunt - terug fysiek te
laten starten. Sommige vrijwilligers
hebben afgehaakt, omdat ze het
niet meer zagen zitten of omdat ze
bang waren voor de ziekte. Ze zullen
moeten aangemoedigd worden om
opnieuw de draad op te nemen.
We hoorden dat er leden en
bestuursleden ziek werden en overleden aan Covid. Ook hier moet aandacht aan besteed worden.
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Misschien ook een moment om
enkele nieuwkomers aan te spreken
om mee te werken. Sommige trefpunten waren nog bezig met
bestuursvernieuwing toen de crisis
losbrak. Zij kunnen nu de draad
terug opnemen. Maak van de eerste
fysieke bestuursvergadering een
plezierige bijeenkomst waar ook tijd
is om bij te praten of te verwerken.
Je regio staat klaar om je te helpen
wanneer de bestuurswerking moeilijk op gang komt.

Tijd voor ontmoeting,
ontspanning en verwerking
En dan komt het moment waarop we
met de leden terug samenkomen.
Verzorg deze eerste fysieke bijeenkomt goed met veel aandacht voor
ontmoeting en sfeer. Maak er een
feestelijke gebeurtenis van, uiteraard met aandacht voor de veiligheid. Het programma mag gerust
wat minder gevuld zijn, want de
leden hebben behoefte om met
elkaar te communiceren. Geef de
aanwezigen de tijd om hun coronaverhaal aan mekaar te vertellen.
Wellicht zullen we sommige leden
speciaal moeten overtuigen om te
durven deelnemen. Haakten leden
af door corona, dan is het nu het
moment om hen opnieuw te bezoeken en uit te nodigen. Alhoewel de
regels nu erg soepel zijn, vragen we
toch aan de leden om voorzichtig te
blijven zeker als ze zich in de zaal
verplaatsen.

Wat hebben we geleerd
uit de coronacrisis?
Door de coronacrisis werden we
gedwongen om activiteiten op een
andere manier aan te pakken. We
leerden het belang van de buitenactiviteiten kennen. Doorheen de crisis herontdekten we het belang van
de individuele contacten: telefonisch, digitaal of fysiek. De digitale
communicatietechnieken werden

ontdekt als een meerwaarde : vergaderen hoeft niet steeds fysiek te
gebeuren. We communiceerden via
de mail met een deel van de leden.
Welke lessen trekken we nu uit deze
crisis? Welke veranderingen of vernieuwingen geven we een blijvend
karakter in ons trefpunt? Want zo
wordt de coronacrisis een opportuniteit om onze werking te verbeteren of te verruimen.

Lokale overheden
als helpende hand.
Van de steden en gemeenten mogen
we verwachten dat ze het verenigingsleven zullen ondersteunen in
deze moeilijke periode. Verenigingen
zullen niet zomaar de knop kunnen
omdraaien. Trefpunten hebben het
moeilijk, omdat ze vrijwilligers of
leden kwijtspeelden of omwille van
financiële problemen. Het is zeker
belangrijk om naar de plaatselijke
overheden signalen te sturen bijvoorbeeld via de ouderenadviesraden. Steden en gemeenten ontvingen van de Vlaamse overheid extra
geld om het verenigingsleven in
coronatijd te ondersteunen.
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Een nieuw programma voor
2022
Er is hoop dat in het nieuwe jaar de
gevolgen van de coronacrisis grotendeels zullen verdwijnen. Zo kan
2022 terug een ‘normaal’ jaar worden. Het zal een belangrijk jaar zijn
waarin we zullen vaststellen of ons
trefpunt terug op volle kracht kan
draaien. Het voorbereiden van het
jaarprogramma 2022 wordt een
hoofdopdracht dit najaar. In deze
editie van Schakel kan je al heel wat
inspiratie opdoen. Binnenkort organiseert je regio startdagen waar je
terecht kan om inspiratie op te
doen. Uit de eerste ervaringen van
trefpunten leren we dat er opnieuw
veel volk komt naar de ledenactiviteiten. Onze mensen hebben er lang
moeten op wachten en popelen om
hun vrienden van OKRA terug te
zien. Dat is zeker een hoopvol signaal dat ons kan aanmoedigen om
er een bijzonder mooi en divers
jaarprogramma voor 2022 van te
maken.
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OPDRACHT
VAN DE
COVID-COORDINATOR
De COVID-coördinator blijft in de nieuwe spelregels een verplichte
en belangrijke rol spelen. Hij of zij is de persoon die de
veiligheidsmaatregelen opvolgt. Uiteraard kan deze taak gecombineerd
worden met andere taken tijdens de activiteit. De teamleider kan deze
rol spelen maar evengoed de verantwoordelijke van de activiteit.
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10
geboden
Het is belangrijk dat voor elke activiteit een COVID-coördinator is aangesteld en kenbaar gemaakt aan de
deelnemers. Het is ook sterk aanbevolen om voor elke activiteit een
COVID-draaiboek op te maken, zeker
voor activiteiten in een binnenruimte met veel deelnemers is dit erg
belangrijk. Via OKRA kan je een
model draaiboek bekomen.
Respecteer als coördinator volgende
werkprincipes:
1. De coördinator bekijkt vooraf de
besmettingsrisico’s (de deelnemers, de locatie of zaal, de aard
van de activiteit enz.) en neemt
de nodige maatregelen.
2. Hij communiceert vooraf en tijdens de activiteit over de maatregelen. De uitnodiging voor een
activiteit vermeldt wat de deelnemers moeten weten.
3. Indien er na de activiteit een
deelnemer besmet lijkt te zijn
wordt dit na de activiteit gecommuniceerd (waarbij men de privacyregels respecteert).
4. Hij regelt het gebruik van de
locatie of de zaal en de aanwezigheid van preventiemateriaal
zodanig dat de kans op besmetting zo laag mogelijk wordt.
5. Hij ziet er op toe dat de activiteit
zelf op elk moment met een zo
laag mogelijk risico op besmetting verloopt.
6. Hij evalueert en stuurt bij vanuit
het oogpunt van besmettingspreventie tijdens en na de activiteit.

De COVID-coördinator is dus de
regisseur van de veiligheidsmaatregelen. Van alle deelnemers mag verwacht worden dat ze de verantwoordelijkheid opnemen om het nodige
te doen opdat de veiligheid van
iedereen zoveel mogelijk gewaarborgd is.
Wat mogen we verwachten van de
deelnemers?

In het protocol voor de culturele sector wijst men eveneens
op tien aandachtspunten die
door alle experten aangeraden
worden:

• Zij bepalen voor zichzelf of het
veilig is deel te nemen aan activiteiten. Wie zich niet laat vaccineren denkt na of het wijs is deel te
nemen.
• Zij volgen steeds de hygiëneregels (ontsmetten, handen wassen
enz.)
• Zij geven de voorkeur aan activiteiten buiten omdat de risico’s op
besmetting veel kleiner zijn.
• Zij aanvaarden dat de zaal voldoende geventileerd wordt zelfs
als dit ongemakken meebrengt.
• Zij houden rekening met de
kwetsbare medemensen want
zelfs als ze gevaccineerd zijn kan
men anderen besmetten.
• Zij vermijden te dichte contacten:
de sociale afstand van 1.5 meter
is geen verplichting meer maar
toch is het wijs om niet met
teveel deelnemers in een te kleine zaal samen te komen.

3. Communiceer, informeer,
motiveer de deelnemers
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1. Respecteer de geldende
wetgeving
2. Duid een COVID-coördinator
aan

4. Vermijd dat de deelnemers
in een kleine ruimte dicht
bij elkaar zitten
5. Hygiëne blijft super belangrijk
6. Reiniging en ontsmetting
helpt om besmetting tegen
te gaan
7. Verluchting (ventilatie) van
de binnenruimte
8. Persoonlijke bescherming
9. Beheer besmette personen
10. Zorg dat iedereen de regels
volgt
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CM voorziet tussenkomst bij eerste
lidmaatschap van OKRA
Uniek en sterk argument om senioren te laten kennis maken met OKRA
CM is volop aan het transformeren van ziekenfonds naar gezondheidsfonds. Als vrijwilliger binnen OKRA weet je heel goed welke meerwaarde
een lidmaatschap heeft op vlak van sociale contacten, mentale en zelfs
fysieke gezondheid.
CM gelooft ook volop in de meerwaarde die OKRA kan betekenen voor al
haar CM-leden. Daarom geeft het een financieel voordeel om hen te stimuleren lid te worden van OKRA.

Dat doen ze exclusief voor
OKRA.
CM betaalt met ingang van
1/1/2022 een tussenkomst in het
lidgeld van elk CM-lid dat het voor
het eerst aansluit bij OKRA : 10
euro per lid; 20 euro voor wie van
verhoogde tegemoetkoming (ziekteverzekering) geniet.
Sluit je met twee aan bij OKRA én
ben je beiden aangesloten bij CM?
Dan geniet je alle twee van deze
tussenkomst.

Deze tussenkomst wordt voorzien
vanaf 1/1/2022. Aangezien nieuwe
OKRA-leden, die aansluiten vanaf
september 2021, meteen al het lidgeld voor 2022 betalen, kan je deze
tussenkomst al vanaf september
volop uitspelen als extra wervingsinstrument.
Jawel… je leest het goed. Wie vanaf
1 september lid wil worden, krijgt
traditioneel de maanden tot en
met december cadeau. Wie CM lid
is, krijgt hier bovenop dus een
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financiële tussenkomst in het
betaalde lidgeld voor 2022. Kortom,
bijzonder sterke argumenten die je
als vrijwilliger kan uitspelen!
Deze CM-tussenkomst is er trouwens voor elke lidgeldcategorie,
voor leden, gezinsleden en bewoners van woonzorgcentra of hun
partner. Maar de tussenkomst van
CM is nooit hoger dan het te betalen lidgeld.
Uiteraard is CM-lidmaatschap geen
voorwaarde om lid te worden van
OKRA. OKRA is en blijft een vereniging voor en door 55-plussers, en
iedereen is welkom. De tussenkomst die CM nu voorziet voor haar
leden is een extra ‘troefkaart’ die
wij kunnen gebruiken om iemand
over de streep te trekken.
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Alle OKRA-leden betalen hetzelfde
lidgeldbedrag. Ook de CM-leden die
via deze weg instromen, maar zij
krijgen via hun
‘CM-gezondheidsfonds’ de tussenkomst.
Hoe kan jij nu weten of iemand die
aansluit een CM-lid is? Wel…dat
kunnen we niet weten.
Daarom ontwierpen we een ‘aansluitingsformulier’ waarbij de
betrokkene via ‘een verklaring op
eer’ aangeeft CM-lid te zijn, en nog
nooit eerder OKRA-lid. Let wel,
deze tussenkomst staat los van de
tussenkomst van ziekenfondsen op
het lidmaatschap bij OKRA-SPORT+.

Uiteraard is CM-lidmaatschap
geen voorwaarde om lid te
worden van OKRA. OKRA is en
blijft een vereniging voor en
door 55-plussers, en iedereen is
welkom.

ambassadeur volop te kunnen
spelen.
• Een mooie ‘welkomstbox’ die je
naar hartenlust kan vullen met
magazine, infobrief, e.a. en die
de aansluiting bij OKRA extra
feestelijk maakt.

De OKRA-regio’s voorzien de
komende weken tal van vormingsen informatie-initiatieven. Het doel
is om je uitvoerig te informeren
over het ondersteuningsmateriaal
dat beschikbaar is om volop uit te
pakken met OKRA. We geven je
alvast een voorsmaakje van de
komende communicatiestappen:
• CM zal eind september in een
extra editie van Leef uitpakken
met dit nieuwe
CM-ledenvoordeel.
• OKRA zal in het najaar 2021 het
lidmaatschap van OKRA extra
ondersteunen via een mediacampagne.
• Er worden flyers aangemaakt
die je handig kan verspreiden
op tal van opendeurdagen,
marktacties of andere infomomenten.
• De brochure ‘Maak kennis met
OKRA’ steken we in een nieuw
kleedje.
• Op algemene vraag maken we
een ondersteunde map met tal
van tips, materiaal, vormingsfiches, … om je rol als OKRA-
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Kortom, we zetten met OKRA extra
in op ledenwerving. En via de
CM-tussenkomst hebben we een
unieke en sterke extra troefkaart in
handen!
Jij weet hoe waardevol OKRA is. De
voorbije coronacrisis onderstreepte
dat nogmaals.
Maar ook in jouw buurt zijn er nog
veel senioren die niet weten wat
jouw trefpunt of jouw club allemaal
te bieden heeft. Aarzel niet! Spreek
hen aan. Want OKRA-lid worden is
het beste wat je als senior kan
overkomen.
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Nieuwe monoloog Peter Lambert:
‘Zijn we nie gelukkig ?!’
Peter Lambert start in 2022 opnieuw met zijn, intussen wat
aangepaste, monoloog: een boeiende vertelling over ouderen hier en
elders in de wereld. Je kan dit verhaal als activiteit plannen met je
trefpunt vanaf februari 2022.
De levensverwachting stijgt overal ter wereld, en het aandeel van
ouderen in de totale bevolking zal alleen maar toenemen. Dat de
levensverwachting stijgt, is een goede zaak, maar brengt tegelijk ook
uitdagingen met zich mee. In Europa is dat al duidelijk en de
beleidsmakers zijn zich daar min of meer van bewust. Maar de rest van
de wereld zal moeten volgen om die uitdagingen aan te pakken.
Ondanks hun stijgende aandeel in de samenleving zijn ouderen vaak
geen politieke prioriteit. We willen met OKRA ouderen wereldwijd
versterken, zodat zij hun plaats in de samenleving kunnen claimen.
Uiteraard kan OKRA dat niet alleen, zo bescheiden zijn we wel. Maar
samen met ouderenverenigingen van over de hele wereld, kunnen we
dat wel.
In Bangladesh is de organisatie GK begonnen om ‘Elderlyclubs’ op te
richten. Hoe pril die ouderen-clubs ook mogen zijn, ze houden wel de
belofte in dat ze ouderen een zichtbare plaats in de samenleving
geven. Door verbondenheid wereldwijd wordt hun stem gehoord.
Dat klinkt als een ingewikkeld verhaal, maar daar heeft OKRA ook een
andere versie van. Peter Lambert schreef voor OKRA een boeiende
monoloog met een lach en een traan, over ouderen hier en in
Bangladesh. Denk niet: ‘pfff, wat een zwaar thema.’ Peter verstaat de
kunst om een moeilijk onderwerp op een amusante manier aan te
brengen. Een lach en een traan, liefde en rivaliteit, een knipoog naar
OKRA, een verrassend einde én... stof tot nadenken!

Peter verstaat de kunst om een
moeilijk onderwerp op een amusante manier aan
te brengen. Een lach en een traan, liefde en
rivaliteit, een knipoog naar OKRA, een
verrassend einde én... stof tot nadenken!
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Interesse?
Hierbij de nodige praktische informatie:
• De voorstelling is te boeken vanaf februari 2022, het
is een namiddagvoorstelling.
• De meeste zalen zijn geschikt voor de monoloog want
het speelvlak moet maximaal 6 op 4 meter zijn.
• Vanaf 100 personen wordt er best een podium
voorzien (zelfs aangeraden vanaf meer dan 50
personen).
• Het speelvlak is goed algemeen verlicht, de zaal
hoeft niet duister te zijn.
• Een draadloze micro - headset - is nodig vanaf 150
deelnemers.
• De voorstelling duurt 75 minuten. Een korte pauze
kan, maar hoeft niet.
• Drank kan worden aangeboden voor de voorstelling
en tijdens een eventuele korte pauze.
• De kostprijs voor deze voorstelling is 175 euro (enkel
voor OKRA-trefpunten) en verplaatsingskosten (0,25
euro per km, vanuit Zulte).
• Peter Lambert is ongeveer anderhalf uur voor de
start aanwezig en blijft nog een uurtje na.
• Er is een kleine ruimte nodig voor het omkleden.
• Aanvragen? Stuur een mailtje naar piet.elsen@okra.
be of bel naar 0473 88 31 35 (niet op vrijdag) met
volgende gegevens: trefpunt, datum (met
reservedatum), plaats met adres en uur van
optreden, contactpersoon (liefst met e-mailadres).
• Je kan op dit mailadres of telefoonnummer ook
terecht met vragen.
• De aanvraag moet minimaal twee maanden voor de
voorstelling gebeuren.
• Via de contactpersoon wordt de datum zo snel
mogelijk bevestigd, er volgt dan een klein
vragenlijstje voor enkele bijkomende gegevens.
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OKRA-KERSTHUISJES
Beste teamleider,
Beste trefpuntvrijwilligers,
Omdat trefpunten steeds op zoek
zijn naar een origineel cadeau voor
hun leden om te presenteren bij
Sinterklaas of Kerstmis willen wij
jullie dit jaar de kans geven om
OKRA-Kersthuisjes te bestellen.

Kostprijs en inhoud
De Huisjes zijn vervaardigd uit
cardboard, dikke karton,
en bevatten 100 gram chocolade.
(11 chocolaatjes)
We hebben de winkelprijs van € 5
kunnen halveren tot € 2,50 per
stuk (incl. BTW) voor onze OKRA
trefpunten.
Met de opbrengst zullen onder
meer scholen gebouwd worden in
Tanzania via het project:
www.cocoaforschools.be

Bestellen
De bestelling dienen ten laatste op 22 oktober 2021 te gebeuren
via het regiosecretariaat.

Afhalen
Bestellingen kunnen vanaf eind november afgehaald worden op
het regiosecretariaat. (per 12 huisjes in een doos)
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OKRA

kwam weer uit zijn kot

DE VRIJWILLIGERS VAN DE WERKGROEP
ZINGEVING REGIO OUDENAARDE ZITTEN
SAMEN OM DE PLANNING VOOR HET
NAJAAR EN 2022 OP TE MAKEN.

OKRA-HASSELT RUNKST FIETSTE DOOR
HET WATER

DOORSTART VAN DE WANDELINGEN
IN LOVENDEGEM NA MEER DAN
ANDERHALF JAAR.

OKRA-MAASEIK KNOOPT WEER AAN MET
TRADITIE

EEN WELVERDIEND IJSJE NA EEN FIKSE
FIETSTOCHT BIJ OKRA WELLE

OKRA REGIO BRUSSEL

OKRA-OPGLABBEEK AAN DE PLAS IN
HOUTHALEN

OKRA REGIO BRUSSEL

31

SCHAKEL 3 OKTOBER 2021 - JANUARI 2022

Foto van de 32

De regen kan de lijndansers van OKRA Knesselare niet tegenhouden!
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