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INLEIDING

Beste OKRA vrienden, hij is er, de tweede Corona-

nieuwsbrief. De eerste editie was zeker een

succes. Dus wij gaan verder op het zelfde elan. En

ook onze trefpunten en onze OKRA leden zitten

niet stil en doen onvermoeibaar verder. Zo zien

we het graag. We lijsten in deze nieuwsbrief dan

ook enkele initiatieven op die deze week onze

aandacht trokken. 

 

Heb je zelf nog leuke foto's van jouw 

OKRA-initiatief? Bezorg ze ons gerust via

gillian.demaegd@okra.be, en wie weet staan

jouw foto's te blinken in onze volgende

nieuwsbrief. 

 

Daarnaast vind je ook in deze nieuwsbrief tips en

tricks over hoe je de Coronaverveling kan

tegengaan onder het motto #blijfinuwkot. De bestuursleden van OKRA Ganshoren maken

zelf mondmaskers. Zin om ook zelf

mondmaksers te maken?  Op deze website vind

je hoe het moet www.maakjemondmasker.be.

OKRA Humbeek biedt in de nieuwsbrief op hun

website en via e-mail een puzzelpagina aan

waar de leden thuis zich mee kunnen amuseren.

Heb je zelf nog leuke foto's van jouw OKRA-initiatief?

Bezorg ze ons via gillian.demaegd@okra.be.



Goede vrienden van Okra

 

Waar ben je? Wat dacht je? Ieder in zijn huis of appartement afgezonderd. 

Afstand houden, handen wassen en binnen blijven zijn daden van burgerzin, solidariteit,

naastenliefde. 

 

Reeds de  derde lockdown-week. Lukt het een beetje? Iedereen vindt wel zijnen draai,

zeggen de mensen. Alhoewel, niet iedereen heeft dezelfde veerkracht. Er zijn die veel

buiten moeten zijn, actief zijn en veel mensen om zich heen willen. Voor hen is de

aanpassing aan deze ongekende tijden moeilijker. Hoogbejaarden hebben geleerd alleen

te zijn en aanvaard dat ze minder mobiel zijn, als ze maar helder van geest mogen blijven.

Maar als het lang duurt, valt voor iedereen het binnenblijven zwaar. Een telefoon brengt

dan licht en troost.  

De traditionele kerkelijke veertigdaagse vastentijd is vervangen door coronatijd.

Quarantaine betekent ook veertig dagen. Binnen blijven, afstand bewaren, geen handen

schudden, geen knuffels, … veel verstervingen. Vandaar dat het woord ‘gemis’ overal

opduikt. Gemis aan nabijheid, gemis aan uitstappen, gemis aan Okra. Het is een ander

leven, maar toch leven. 

Soms kan ik mijmeren over wat gaat komen na de epidemie. Terug naar vergaderingen,

activiteiten organiseren, en veel meer.  En de startdag van oktober? De eerste algemene

ledenvergadering na Corona? Hoe gaat de heropstarting gebeuren? Geen idee. Wanneer?

We zullen zien en goed  luisteren naar de adviezen en maatregelen van de overheid.

Voorlopig blijven we thuis, maar we mogen en moeten dromen. 

In mijn agenda lees ik: uitstap Lens, dagelijks bestuur Dilbeek, werkgroep zingeving, werf

structuren, … neen, dus. Toch is mijn hart bij jullie, de trefpuntteams, onze leden. 

 

Gisteren belde ik een lid van mijn trefpunt ( +80, vrouw thuis licht dementerend) . ‘ We

pakken het zoals het komt en we moeten daardoor.  We hebben niet te kiezen. Opstaan en

voort. Wij wachten op nieuws van Okra. We zullen er zijn .’ De zoon komt elke dag langs en

doet hun boodschappen. ‘ Ja, we hebben nog geen telefoons gehad.’ In zijn stem klonk

gelatenheid. We doen wat we kunnen. Zich 100% beschermen kan niet, maar zijn bezorgd. 

 

Op TV volgen we de evolutie van de epidemie. Dalen de cijfers? Hoe zit de curve eruit?

Iedereen is een beetje viroloog- epidemioloog geworden. We observeren ons lichaam. Ben

ik niet koortsig? Misschien moeten we ook leren vertrouwen. Er zijn veel genereuze en

competente mensen om ons te helpen en te verzorgen.  Indien het moet, zullen wij in hun

handen veilig zijn en ze gaan alles doen om ons erdoor te halen. Vertrouwen uitspreken

brengt rust en sereniteit in hart en geest.

 

De statistieken op de tv zijn abstract. Wat betekent dat 69 doden? Wie is dat? Achter de

cijfers echter, schuilen mensen die bemind en gewerkt hebben, met een familie en

vrienden. Unieke levens. Welnu, een Okra-lid van Pamel is vorige week overleden aan het

virus.  Als seniorenbeweging zijn wij een risicogroep. Het kon gebeuren, nu is het gebeurd

in onze regio. Het raakt ons.  Wij denken aan zijn echtgenote die plots alleen komt te staan.

Onze oprechte deelneming, Mevrouw. Afscheid nemen van een geliefde is hart-

verscheurend.  Moge zij in haar trefpunt een meelevende groep van vrienden vinden.  

 

Tot volgende week. Op het leven!

Jan Rolies, regiovoorzitter.
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WOORDJE VAN DE VOORZITTER



 
Corona gewoon zes letters één woord,
waar we vroeger nog nooit van hadden gehoord!
Een virusje reukloos en onzichtbaar klein,
maar hoe groot zou de invloed niet zijn!
 
Na China heel ver hier vandaan,
kan nu ook België de virus niet weerstaan!
Ongrijpbaar voor ons allemaal,
zonder medicijnen zijn maatregelen maximaal!
 
Het gevaar voor besmetting is erg groot,
daarom dit briefje als redder in nood.
Enkele woorden een kort bericht,
hopelijk tovert het een glimlach op je gezicht!
 
Zes letters het zet iedereen even stil,
binnen blijven in maart en straks ook april.
Niemand weet echt hoe lang het echt duurt,
daarom hebben wij dit kaartje gestuurd!
 
We wensen je ook in deze moeilijke tijd,
het allerbeste in de Corona strijd.
We denken aan je iedere dag,
dat dit alles goed aflopen mag!
 
 

Blijf fit en gezond in tijden van Corona.
Bewegen is belangrijk, en zeker nu we

allemaal binnen moeten blijven. Onze

noorderburen ontwikkelden filmpjes

met beweegoefeningen voor senioren.
Kom in beweging en blijf Lekker actief
met deze filmpjes.
 
Je vindt de filmpjes op onderstaande
website.
 
https://www.npostart.nl/nederland-in-
beweging/POW_03108318
 
 
 
 
 
 

CORONA BLIJF FIT IN JE KOT!

VOLG ONS OP FACEBOOK
 
WWW.FACEBOOK.COM/OKRAREGIOBRUSSEL
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DANS MEE MET OKRA!
 
Wist je dat je kan mee dansen met

OKRA vanuit je kot?  Op de website van
OKRAsport+ vind je  beweegfilmpjes 
maar ook enkele filmpjes met

danspasjes die je thuis kan mee volgen.
 
Je vindt ze terug via 
www.okra.be/beweeginuwkot

 
 
 
 
 



#STOP DE VERVELING
LEES HET OKRA MAGAZINE DIGITAAL

Heb je door de coronamaatregelen je

OKRA magagzine nog niet in de bus

gekregen? Niet getreurd, je kan namelijk

het OKRA-magazine digitaal lezen via

onze website www.okra.be. Ken je

mensen die nog wel wat leesvoer kunnen

gebruiken? Stuur hen naar onze website

en laat hen kennismaken met het OKRA-

magazine.

Maak je bloempot schilderklaar:

 

- Reinig je bloempot eerst met water en zeep

- Spoel hem schoon en laat goed drogen

 

De meeste bloempotten kan je gewoon schilderen met waterverdunbare verf,

zoals muurverf of lakverf. Heb je nog restjes verf staan, dan zijn deze ideaal om

hiervoor te gebruiken.

 

Breng de verf gelijkmatig aan. Wil je nadien nog eens een ander kleurtje

gebruiken? Na het reinigen kan je de pot gewoon weer overschilderen.

 

CREATIP VAN DE WEEK , VERSIER JE BLOEMPOTTEN

Wil je graag nog meer creatips? Neem dan gerust contact op

met OKRA regio Brussel en wij helpen jou met plezier verder

OKRA regio Brussel, 02 244 28 93 - brussel@okra.be
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OKRA SUDOKU

CORONA LEESTIPS

Als je aan het OKRA-magazine niet genoeg leesvoer hebt, dan

vind je op de website van de VRT enkele (voor)leesinitiatieven,

van een voorleessessie van onze koningin Mathilde en Jan

Decleir tot hoorspelen en Shakespeare. Je vindt deze initiatieven

via volgend webadres :

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/03/25/laat-je-voorlezen-in-

coronatijden/



Een palmtak is symbool van ons geloof.

Herinnering aan Jezus die dienstbaar werd tot in de dood.

Herinnering aan de onberekenbare mens

die takken sneed om Hem toe te juichen 

en 's anderendaags: "Kruisig Hem" riep.

 

Christelijk geloven is, zoals een palmtak,

gewijd, gezegend en naar huis gebracht ...

Want christen zijn is dienstbaar worden als de Heer,

in grote en kleine dingen.

 

Dit jaar zullen er evenwel geen palmtakjes uitgedeeld worden.

We zullen geen palmen hebben om Jezus te verwelkomen

in ons huis, in ons leven.

De enige palmen die we hebben zijn onze handpalmen.

 

Zegen, God, onze handpalmen,

dat ze in dienst staan van onze medemensen.

Laten wij ze gebruiken om te klappen voor

al die mensen die doen wat moet gedaan worden

en soms nog wat meer.

 

Laten wij zo God eer brengen

die in deze mensen ons nabij wil zijn.

 

Met heel ons hart leven we in de komende Goede Week

mee met allen die een kruis te dragen hebben.

 

Het groen van de (digitale) palmtakjes

mag nu reeds een teken van hoop worden

dat het dorre hout van het kruis niet dor zal blijven,

maar tot leven zal komen,

in ons huis,

in onze liefde,

in onze wereld.

PALMZONDAG


