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Ook wij blijven in ons kot, maar ....

INLEIDING
We zitten vandaag al meer dan een maand in ons

kot. En we dragen allemaal ons steentje bij om

deze tijd voor iedereen zo aangenaam mogelijk

te maken. De trefpunten van OKRA regio Brussel

bruisen van de initiatieven om hun leden nabij te

zijn en de samenleving een hart onder de riem te

steken. Ook deze week zetten we één van deze

initiatieven in de kijker.

 

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 Merchtem schenken tijdens

de OKRA-zorgweek paaseieren aan hun lokaal

rusthuis. Lees het volledig verslag op p5.

Heb je zelf nog leuke foto's 

van jouw OKRA-initiatief?

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



Goede vrienden van Okra

 

Het is elke dag schrikken bij het begin van het nieuws van 13u. Op het eerste zicht zijn het koele

getallen en grafieken, over meer en minder. De statistieken confronteren ons met getallen maar

achter die getallen ligt een zee van ellende. Het gaat om mensen die geleefd, gewerkt en bemind

hebben. Getallen die vertellen over verlies en afscheid. Die getallen confronteren ons met de

permanente dreiging om besmet te geraken. Maar ook met de zekerheid dat er hard gezorgd

wordt voor al die zieken. Ik heb een mateloze bewondering voor die inzet. Ook bij hen komt het

hard binnen, ook zij staan machteloos, ook zij worden moe, ook zij moeten vechten tegen

moedeloosheid en wanhoop. 

  

Ik heb schrik, ik doe niet graag boodschappen, ik durf ook niet zeggen aan mijn huisgenoten dat

ik me soms zorgen maak. En ik weet dat spreken helpt omdat woorden als bruggen verbinden. 

 

Het zijn moeilijke tijden voor de zieken in een ziekenhuisbed en de ouderen thuis en in

rusthuizen. Bezoeken zijn verboden of zeer beperkt. Iedereen van het zorgpersoneel doet zijn

best om het leven dragelijk te maken, om zieken nabij te zijn, ondanks hun beschermende kledij.

Maar de pijn van het afgescheiden zijn blijft. De pijn van het niet bezocht en aangeraakt worden. 

 

Wij zijn zelf risicomensen en moeten dubbel voorzichtig zijn. Hoe, waar en wanneer doet ge een

besmetting op, vragen velen zich af. Wie zal het zeggen. De geleerden zeggen dat het hoesten en

niezen van anderen in je nabijheid gevaarlijk zijn voor besmetting.  Afstand houden en

regelmatig handen wassen zijn daarom belangrijk. Dat doen we zeer goed. Waakzaamheid  blijft

geboden. Boodschappen doen vraagt moed en een inspanning en kan soms een moment van

ontspanning zijn. Zoals iemand zei: "ik kom buiten onder de mensen en ik zie mensen!"

 

Nu ervaren we hoe belangrijk het is dat wij in Okra verlies en verdriet kunnen delen met elkaar. In

Coronatijden kan dit niet en dat doet velen pijn. "Ik blijf ermee zitten", zeggen de mensen. Ik

moet het eens kunnen zeggen tegen iemand, en nog eens zeggen. Telefoneren vervangt geen

lijfelijk gesprek en omarming, maar is iets. 

 

Er is een werkgroep opgericht om na te denken over de stapsgewijze afbouw van de

maatregelen. Hoe? Wanneer? Wie? Afwachten. Maar alleen al het feit dat men daar mee bezig is,

is een lichtpuntje. Ooit komt er een einde aan deze moeilijke tijden. Dat geeft hoop. We zitten in

een tunnel, maar die heeft een uitgang. 

 

 Zij is 80+, haar man is reeds drie maanden in het ziekenhuis. Thuis lukt het niet meer en hij zal

vandaar naar een rusthuis gaan. Het eerste wat ze zegt is: "ik mag niet klagen." De familie en de

buren zorgen goed voor mij. Ik heb al op een tablet met hem kunnen  praten. Dat deed deugd. Ik

probeer te bidden, maar dat lukt niet. Als ik dit hoor, word ik stil. Een gelaten en dankbare

maar ook weerbare vrouw.  

 

De uitbundige zotte natuur zegt ons: Het leven overwint. De wetenschap zal het virus

overwinnen. Sta op en kijk naar de horizon. Er komen betere tijden. 

 

Okra zal er staan, denkt reeds aan morgen. Jo en zijn team zijn ongeduldig, jullie ook. 

Ik groet ieder van jullie en bewonder jullie moed en geduld.

 

Op het leven. 

Jan Rolies, regiovoorzitter.
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WOORDJE VAN DE VOORZITTER



 

Pasen in tijden van Corona.

Pasen in een tijd van binnen blijven

en alleen en soms eenzaam zijn.

Pasen in een tijd dat zieken,

hun ziekte alleen moeten dragen,

dat armen hun armoede alleen moeten oplossen,

dat ouderen in quarantaine geplaatst worden.

Pasen in een tijd waarin alle perspectief

weg lijkt te zijn.

 

Pasen in …

 

En toch!

 

Pasen is ‘en toch’.

 

En toch, na de menselijke mislukking van Goede Vrijdag.

Want uit het mostaardzaadje geloof  bij 

de rouwende vrouwen en bij de hartsvriend Johannes,

uit de hoop van leerlingen en ongekende vrienden

groeit een boom van vertrouwen en liefde

die tijd en ruimte overspant.

 

Mag vandaag ook ons vertrouwen opleven,

samen met vele anderen met wie we in dezelfde boot zitten,

dat er ondanks ongerustheid en ziekte en dood

een nieuw samenleven groeit

met sterker leven in grotere verbondenheid

vanuit het hart en de inzet van vrouwen en mannen,

jongeren en ouderen.

 

Want, ja: er is leven mogelijk.

Vandaag en zeker ook morgen.

Dat heeft Jezus ons voorgeleefd.

 

Een zalige Paastijd voor u allen.

 

 

Het paasweekend is achter de rug.  

Tijd voor een nieuwe beweegsessie.

 

Op dinsdag en donderdag kan je mee

bewegen met de beweegsessies van

OKRAsport+ 

 

Je vindt de filpmpjes op youtube op het

kanaal van OKRAvzw of via volgende link.

 

https://www.youtube.com/

channel/UChhXXql0dzIZWvs2yxowz5A

 

Of op de website van OKRa sport+:

www.okra.be/beweeginuwkot

 

Beweeg jij ook mee? Wil je ons tonen hoe

jij onze sessies beleeft? Upload dan je

filmpje op je facebook, instagram, ... en

vergeet zeker niet

#beweeginuwkot #eenlevenlangsporten! 

 

VOLG ONS OP FACEBOOK
 
WWW.FACEBOOK.COM/OKRAREGIOBRUSSEL

BEWEEG MEE! EN STUUR
ONS GERUST EEN FOTO
DOOR VAN JOUW
BEWEEGMOMENT!

EN TOCH! BLIJF FIT IN JE KOT!
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In deze corona-tijden is er ongetwijfeld wel iemand die jij wil laten weten dat je

aan hem denkt, een (klein)kind, een goede vriend of vriendin, een buur.Of

misschien wil jij iemand bedanken?Niets is leuker om dit te doen met een

zelfgemaakt kaartje. OKRA Kortrijk stuurde een leuk idee, haalbaar voor

iedereen! 

 

Materiaal:

•kaarten of tekenpapier

• prikpen (fijn)

• prikmatje

• fijne borduurnaald of touwtje

• plakband

• borduurgaren en stikgaren.

• lijm

 

 

Werkwijze:

1. Kopieer de tekening op de kaart. Of teken gewoon een hart

2. Prik het patroon in op de aangeduide punten.

3. Naai de kaart: begin en einde van de draad vastkleven met plaklint.

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

CREATIP VAN DE WEEK , MAAK JE EIGEN KAARTJE

OKRARARA
Wat is er beter om je te amuseren in je kot dan een paar doordenkers. Ooit al gehoord van

droedels?  Dit zijn letters en tekening waarin een woord verborgen zit. De eerste krijgen

jullie, als voorbeeld, alvast cadeau.  Voor de twee andere rekenen wij op jullie. 
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DE WEEK VAN DE DIKKE MERCI
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OKRA Merchtem zet zich in voor de week van de dikke merci.

 

Okra- Merchtem, Brussegem en Peizegem hadden voor de

week van ‘De dikke Merci’ van 20 - 26 april heel wat activiteiten

voorzien in het Merchtemse woon-  en zorgcentra. 

 

In het openbaar woon- en zorgcentrum ‘Ter Stelten’ hadden zij

volgende activiteiten vooropgesteld: Cupcakes bakken en

versieren met de bewoners, een individueel bezoekje met een

plantje, marktbezoek,  een dans- optreden van onze Okra-

dansgroep, gym- namiddag en als slot een aangepaste

eucharistieviering in het teken van ‘Dikke Merci’. 

 

In het private woon- en zorgcentrum ‘Martinas’ zou hun Okra-

dansgroep ‘Mobilé’ een uitgebreid optreden verzorgen voor alle

bewoners. 

 

Gezien de corona crisis vallen al deze plannen letterlijk in het

water. Als alternatief mogen zij in het  woon- en zorgcentrum

‘Martinas’ aan al de bewoners en de zorgverstrekkers Paaseitjes

aanbieden. De pakjes staan klaar, in de week van de dikke

merci gaan zij de pakjes bezorgen aan de directie van het

woon- en zorgcentrum. Op hun beurt zullen zij deze bezorgen

aan de bewoners en de zorgverstrekkers. Een kleine boodschap

werd aan elk pakje aangemaakt voor de bewoners, en een

aparte boodschap voor de zorgverstrekkers.

 

Willy Verspecht

Wie verras jij met een dikke merci?

 

Al jaren vraagt OKRA aandacht voor het belang van de zorg voor elkaar. Al die betrokkenheid

verdient altijd een dikke merci! Tijdens de ‘Week van de dikke merci’(20-26 april) kan je iemand

bedanken voor zijn of haar hulp, warme woorden of gewoon betrokkenheid.  Wil ook jij iemand

speciaal bedanken? Verras hem of haar met een ‘dikke merci’-kaart, je vindt deze kaartjes in het

OKRA magazine van de maand april. Je kan ook een digitale "dikke-merci" kaart sturen  via de

volgende website www.weekvandedikkemerci.be.

 

MARIE-JEANNE THERTHOLEN
HEEFT ER AL VAST HAAR WERK

VAN GEMAAKT



Ook muziek is zeer belangrijk in deze tijden. Daarom  hebben wij hier voor jullie een

lijstje gemaakt met enkele tips voor muziek in je kot!

 

- Operafans kunnen terecht op: Het gratis onlineplatform OperaVision. Hier kan u de

beste opera's van het moment gratis beluisteren vanuit uw kot.

 

-Houdt u van klassieke concerten? Dan kan u terecht op: de digitale concerthal

 https://www.digitalconcerthall.com/en/concerts zij stellen al hun concerten gratis ter

beschikking.

-Ook op de website van de AB kan u deze maanden terecht voor gratis concerten vanuit

uw living. https://www.abconcerts.be/

 

Dus u hoeft de komende weken zeker niet in stilte door te brengen.

 

 

VERVELING IN TIJDEN VAN CORONA

Voor de geschiedenis fans, is Bart van Loo's boek 'De Bourgondiërs' nu ook

te vinden als te podcast op de webiste van Klara.

https://klara.be/debourgondiers

 

Liever een reeks kortverhalen? Dat kan, in de podcast Zandman worden

kortverhalen voorgelezen door de mooiste stemmen uit de Vlaamse

culturele wereld. Je vindt deze podcast op de website van radio 1.

https://radio1.be/podcast-zandman

 

Tot slot iets speciaal, elke dag kan je op ITA.nl een nieuwe episode, uit

Boccaccio's Decamerone horen, verteld door Nederlandse acteurs.

https://ita.nl/nl/episodes/itas-decamerone/765119/

MUZIEK IN JE KOT!

We moeten allemaal in ons kot blijven, maar dat wil daarom niet zeggen dat het stil moet
zijn. op deze pagina geven we tips en tricks over hoe je de stilte doorbreekt vanuit je eigen
kot.

PODCASTS IN JE KOT!
Hou je van verhalen en boeken, dan is dit zeker iets voor jou. Heel
wat organisaties bieden gratis vertelverhalen en podcasts aan waar
je super gemakkelijk vanuit je kot naar kan luisteren. We lijsten er
hier enkele op:

P.S.: de oplossing van de droedels op pagina 4: 1 onderzeeër, 2 honderd, 3 donderwolk


