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INLEIDING

Vandaag is het weer tijd voor onze Corona-

nieuwsbrief. Nieuwsgierig wat er deze week

allemaal in staat? Blader gerust verder en ontdek

het zelf. Maar niet te snel, we hebben eerst nog

enkele Corona-initiatieven van onze trefpunten

voor jullie in petto. Ontdek ze op deze pagina. 

 

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.

 

Heb je zelf nog leuke foto's 

van jouw OKRA-initiatief?

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

De bestuursleden van OKRA Vilvoorde Vithael gebruiken

de vrijgekomen tijd voor het ontwerpen van hun eigen

volksspelen.

OKRA Ternat bezorgt aan de personeelsleden van het

woon-zorgcentra in de buurt een dikke merci kaart. Om

hen te bedanken. #applausvoordezorg



Beste Okra vrienden, moedig en geduldig, 

 

Thuis. De kooi is open, maar we mogen niet vrij naar buiten. Onze vleugels kriebelen om naar

elkaar te vliegen. Voor wie het gewoon is steeds op stap te zijn, doet dat thuis blijven extra pijn.

We kunnen in onze living met de armen zwaaien en zo onze vleugels oefenen. Klaar voor het

moment? 

 

Wij hebben geleerd dat er essentiële en niet-essentiële verplaatsingen zijn. Schijnbaar is alles niet

even belangrijk in  het leven. Het virus dwingt ons naar het essentiële te gaan want vluchten kan

niet meer. Door de ervaring van onze broosheid, de nabijheid van ziekte en dood, waarderen wij

plots het in leven zijn, het samenzijn. Leven blijft ons hoogste goed. Indien wij ons kunnen

verzoenen met onze eindigheid, wetend dat aan alles een einde komt, zullen wij bewuster

leven. Nu, niet in het uitstel. Wie zwaar ziek geweest is, waardeert het dagelijkse leven meer dan

gelijk wie en is dankbaar om elk moment.  

 

De vraag die opborrelt in ons verstild hart is: heb ik bemind en ben ik bemind geweest. Al de rest

verdwijnt hierbij in het niet en telt niet mee. Ja, ik heb vrienden gehad en nog enkelen,  ik heb

een partner met wie ik kinderen heb. Het was niet altijd gemakkelijk, maar we hebben het

volgehouden en nu ben ik blij met hem/haar. Wij zijn verzoend en tevreden, in vrede. Alles is

goed gekomen. We hebben dat ook tegen elkaar gezegd. Ook de alleenstaande draagt

herinneringen aan een gedeelde liefde in zijn hart. De afwezige geliefde wordt in het hart

meegedragen. 

 

Er is nog niet veel goeds te melden voor ons senioren. Nog geen uitzicht, dus gaan we stillekes

voortdoen en ons houden aan de regels. Alleen afstand helpt! Alleen door ons aan de regels

te houden, kan het virus uitgeschakeld worden. Zolang er geen vaccin is, blijft onze positie als

senior zeer kwetsbaar. Voor ons gaan de regels langer gelden. Onze samenkomsten gaan

gebeuren onder strikte voorwaarden, maar het wordt beter. Het is nog te vroeg om plannen te

maken. Eerst moeten de scholen open, de bedrijven, de handel en dan is het onze beurt,

waarschijnlijk. Alles hangt af van de statistieken. Hoe kunnen wij samenkomen in afstand en met

een mondmasker?

 

Nooit hebben mensen zo genoten van de natuur, geluisterd naar de vogels, als dit jaar. Vroeger

zagen we dat niet, omdat we te druk waren met andere zaken. Een bloeiende boom, een bloem

vertelt ons dat het leven sterk is. 

 

Wat doet de quarantaine met ons, met jou? Ben je ook constant bezorgd voor je partner,  voor

je dierbaren, voor jezelf? Observeer je elk kuchje? Neem je elke dag je koorts? Kan je aan iets

anders denken? Kan je jezelf ontspannen? De ene volgt een dagschema, een andere beweegt in

zijn ‘kot’. Koken is een vorm van zorg voor jezelf en ook je huisgenoten. Er wordt meer gekookt

en gezocht naar afwisseling. Eten en rustig samen eten aan een mooi gedekte tafel wint aan

belang.

 

MB is 85j en sinds jaren weduwe. Ik doe rondjes in de garage, zegt ze en doe de stoelgymnastiek

die ik bij Okra geleerd heb. Mijn dochter doet mijn boodschappen. Met Pasen heb ik

lamskoteletjes gegeten. Ik had er goesting in. Ik zou graag nog enkele jaartjes leven en mijn

vriendinnen bij Okra terug zien. 

 

Elke dag heeft genoeg aan zijn zorgen en heeft ook zijn goede momenten. Vandaag leven, met en

voor elkaar, goed zorgen voor onszelf en onze huisgenoten,  morgen is een andere dag. 

 

Op het leven!

Jan Rolies, regiovoorzitter.
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WOORDJE VAN DE VOORZITTER



 

Hoop is

dat gevangen zitten

niet het laatste is;

dat honger hebben

niet het laatste is;

dat je werk verliezen

niet het laatste is;

dat macht die triomfeert

niet het laatste is;

dat terreur die blindelings 

moordt en doodt

niet het laatste is;

 

Hoop is

dat iemand zien sterven

niet het laatste is;

dat schuld hebben

niet het laatste is;

dat ‘het kan me niet schelen’

niet het laatste is;

dat uit je land moeten vluchten

niet het laatste is;

dat in de steek gelaten worden

niet het laatste is;

dat er geen zin meer in zien

niet het laatste is;

dat het allerlaatste wat we zien

van een mens

en zijn bestaan hier op aarde

toch niet het laatste

is ...

 

[Geert Dedecker]
 

 

HOOP! BLIJF SPORTEN! 

 

We horen het overal, we moeten blijven

bewegen vanuit ons kot. Het is van groot belang

dat we blijven bewegen en sporten tijdens de

Coronacrisis zodat we fit en gezond blijven. Maar

hoe doe je dat nu op een verantwoorde manier?

 

Hiervoor is er geen beter adres dan sporza.be.

Sporza lanceerde hiervoor de webpagina "blijf

sporten".

 

Blijf sporten wil de bevolking een

wetenschappelijk correcte houvast bieden over

hoe (niet) te sporten in deze Corona-tijden. Blijf

sporten en bewegen, hou je fit.

 

Je vindt alle informatie terug over hoe correct en

verantwoord bewegen via volgende website:

https://sporza.be/nl/categorie/blijf-sporten/

 

 

 

 

 

Op dinsdag en donderdag kan je mee bewegen

met de beweegsessies van OKRAsport+ 

 

Je vindt de filmpjes op youtube op het kanaal

van OKRAvzw of via volgende link.

 

https://www.youtube.com/

channel/UChhXXql0dzIZWvs2yxowz5A

 

 

VOLG ONS OP FACEBOOK
 
WWW.FACEBOOK.COM/OKRAREGIOBRUSSEL

BLIJF FIT IN JE KOT!
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PODIUM AAN HUIS

Ook de theater- en cabaretliefhebber

blijven tijdens de Coronacrisis niet op

hun honger zitten. Via podium aan huis

kan je gratis opnames van straffe

podiumvoorstellingen bekijken vanuit je

kot. Geen nood dus want als jij niet naar

de voorstelling kan komt de voorstelling

gewoon naar jou. Veel kijkplezier!

 

 

 

Ga op reis vanuit je kot. We moeten allemaal binnen blijven, maar dat wil

daarom niet zeggen dat we niet op reis kunnen. Als we niet naar het buitenland

kunnen dan halen we het buitenland tot bij ons. En hoe kunnen we beter op reis

gaan dan met onze smaakpapillen?

 

Deze week zoeken we het niet te ver van huis, we gaan namelijk taart eten in de

Provence. Breng de Provence in je kot met dit overheerlijk dessert.

Laat de druiven 1 u. weken in de rum.
Olie een ronde vorm (met antiaanbaklaag –
ong. 20 cm diameter) in.
Klop suiker, olie en vanille samen op.
Voeg er de eieren een voor een aan toe,
daarna de melk en de gezeefde bloem met
bakpoeder en zout.
Laat de druiven uitlekken, haal ze door de
bloem en meng ze door het deeg.
Giet dit alles in de vorm. Bestrooi met het
gekonfijte fruit.
Laat 50 min. bakken in een warme oven op
stand 6 (180° C).
Laat lauw worden, ontvorm en dien koud op.

Bereiding:

 
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.
 

#STOP DE VERVELING

DE WERELDKEUKEN VANUIT JE KOT
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Je kan podium aan huis vinden via
podiumaanhuis.be

Taart met druiven en gekonfijt fruit.

Ingrediënten:

 
- 200 g witte druiven zonder pit
- 15 cl bruine rum
- 15 cl zachte olijfolie + voor de vorm
- 150 g fijne kristalsuiker
- 2 koffielepels vanille-extract
- 2 eieren
- 3 cl melk
- 200 g bloem + 2 extra eetlepels
- 2 eetlepels bakpoeder
- 100 g gekonfijt fruit in blokjes1 
- mespunt zout

Bron: De Leeuw (tijdschrift van
Delhaize) – juli-augustus 2005



Materiaal:

- Verschillende kleuren garen (katoen resten). Groen, bruin, roze enz.

- Aangepaste haakpen nr 3, 3,5  

- Naaigerief 

- Vulling (papieren zakdoeken, toiletpapier (we gebruiken hier maar een klein beetje van dus                 

hamsteren is zeker niet nodig). 

- Bloempotjes doorsnede 7 cm bovenaan. 
 

Werkwijze:

Bodem: bruin

Opzetten magische ring 

Rij 1: Haak daarin 6 v=6

Rij 2: Haak in iedere v 2 v= 12

Rij 3: 1 v, 2 v in de volgende steek = 18

Rij 4: 2 v, 2 v in de volgende steek = 24

Rij 5: 3 v, 2 v in de volgende steek = 30

Rij 6: 4 v, 2 v in de volgende steek = 36

Tot je een rondje hebt dat perfect past in het bloempotje.
 

Ronde cactus:

Opzetten: ketting 41 losse.

Bij de volgende toeren enkel de lus achteraan nemen.

Ronde 1: * 1 losse om te keren en vasten haken tot het einde. 

Ronde 2: Draai je werk * 1 vasten in de volgende vaste haken *,

en haken tot het einde.

Ronde 4-39: Herhalen van rond 1 tot ronde 2.

Naai de gehaakt rechthoek dicht.

Trek aan de openingen een draad, zowel aan de boven als aan

de onderkant.

Trek de draad dicht bovenaan en stop de draad in.

Vul de cactus op en trek de draad onderaan dicht.

Naai vast op de aarde. Werk verder af.
 

Wil je graag nog meer creatips? Neem dan gerust contact op met OKRA regio Brussel 

en wij helpen jou met plezier verder

Hou je van groen in je interieur? Maar heb je geen zin om elke week je planten water te geven?
Wil je je interieur een frisse look geven maar kan je geen planten houden omdat je vaak op
vakantie bent? Dan hebben wij voor u de ideale oplossing. Namelijk gehaakte cactussen, mooi
groen en extreem gemakkelijk in onderhoud.

CREATIP VAN DE WEEK , HAAK JE EIGEN CACTUSSEN

#STOP DE VERVELING

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

24  april  2020 Volume  5  

LAAT JE PRI
KKE

LEN
!



Hou je van de natuur? Maar heb je geen natuurgebied bij jou in de buurt voor je dagelijkse

wandeling? Niet getreurd, er zijn heel wat natuurgebieden die de natuur tot bij jou

brengen.

 

Zo kan je op youtube live het ooievaarskoppels volgen aan de ooievaarstoren in het Zwin

Natuur Park. Je hebt zicht op de twee nesten aan de ooievaarstoren, waar er twee koppels

verblijven. 

 

je vind de livebeelden rechtstreeks via https://www.youtube.com/watch?v=FZXHeMAfAfc of

op de website van het Zwin, zwin.be.

Wat is er beter om je te amuseren in je kot dan een paar doordenkers. In deze rubriek

trakteren we jullie op enkele raadsels en doordenkers. Zou hou je ook je brein fit tijdens de

lockdown.

 
Ooit al gehoord van droedels?  Dit zijn letters en tekeningen waarin een woord verborgen

zit. De eerste krijgen jullie, als voorbeeld, alvast cadeau.  Voor de twee andere rekenen wij

op jullie. 

 

OKRARARA
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INKTVIS

BRENG BUITEN BINNEN EN GENIET VAN DE NATUUR IN JE KOT

oplossing droedels: 1. inktvis, 2. eindpunt, 3. tweeling.


