
OKRA NIEUWSBRIEF
O K R A  R E G I O  B R U S S E L

In OKRA Asse Ter heide worden
volop monmaskers gemaakt. 

INLEIDING

 

Het is vrijdag, dus vandaag worden
jullie weer getrakteerd op een
nieuwe Corona-nieuwsbrief. Het is
juni, een nieuwe maand, dus steken
we de nieuwsbrief in een nieuw
jasje. Maar niet gevreesd, de inhoud
is nog steeds even boeiend. En we
beginnen zoals steeds deze
nieuwsbrief met enkele Corona-
initiatieven van onze trefpunten.
 
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.

OKRA Vlezenbeek verrast hun
leden met een stoffen mondmasker,
een plexi veiligheidscherm, en een
bakje aardbeien als opkikkertje.

Wekel i jkse Corona-nieuwsbr ief

Heb je zelf nog leuke foto's van
jouw OKRA-initiatief, bezorg ze
ons via gillian.demaegd@okra.be

5 juni  2020



WOORDJE VAN DE VOORZITTER

 

Dag Okra vrienden, 
 
Dit is nr. 11. Gaan we nog door? We zullen doorgaan. Gillian heeft er nog zin in, maar het zou
beter zijn te kunnen stoppen omdat het virus verdwenen is en Okra normaal kan werken. Dat is
nog niet voor morgen. En dus komt er nog een nr. 12. Ik bewonder jullie moed en geduld.
Voelen jullie ook dat het de goede kant opgaat? Okra is in the air! Toch voorzichtig blijven. 
 
Okra Algemeen is zeer actief in de beleidskringen (commissies, werkgroepen), in de pers en in de
Vlaamse Ouderenraad. Onze adviserende rol wordt erg geapprecieerd. Okra heeft
geprotesteerd tegen de suggestie om de ouderen een Coronatax laten betalen. Daar is geen
sprake van. We gaan samen solidair de lasten van het herstel dragen. Ook werd er geprotesteerd
tegen de discriminatie op basis van leeftijd. Okra wil niet dat er speciale maatregelen komen
voor senioren. Onder ons zijn er kwetsbare leden, maar ook is er veel VEERKRACHT. Senioren
blijven als vrijwilligers actief in hun buurt. Oppas door 65+ moet kunnen. Natuurlijk volgen wij de
geldende beschermende maatregelen.   
 
Waarvan droomt Jo? Van langs de trefpunten te gaan, met dozen éclairs. Zet jullie, goede
vrienden, zal Jo zeggen, neem en smul,  vertel … Hoe is het geweest? Waarvan droom jij? Mail het
ons. Het wordt een mooi boeket van dromen. Klagen is opsommen al wat we niet kunnen, alles
wat weggevallen is, positief denken daarentegen is blij zijn over al wat we nog doen en nu
ontdekt hebben. Dat is nog veel. Tel je zegeningen. Het voornaamste is dat we nog leven, in
leven zijn. Het thuis zitten heeft ons dichter bij elkaar gebracht, door oprechte
telefoongesprekken. Telefonisch zie je elkaar niet en daarom vertellen we misschien ietsje meer
over ons leven, onze dagelijkse zorgen, ons verdriet. Okra-trefpunten hebben duizenden
mondmaskers gemaakt, met veel liefde gestikt en hebben geholpen bij de verdeling. Grote
inspanningen worden geleverd om de onderlinge contacten te bewaren. Ieder doet dat op zijn
manier, naar vermogen, afhankelijk van de vrijwilligers. Ik hoor dat iedereen blij is met een
gesprek, een gebaar, een attentie. OPKIKKERTJES! 
 
Een kleine moeite, een groot plezier. Zijn er leden waarvan je al weken niets gehoord hebt? Zijn
er die door de mazen van het netwerk gevallen zijn? Hoe zou het met hen gaan? Eens opbellen?
Gaan aanbellen met behoud van afstand? 
 
Hier en daar wordt er in, kleine groepjes, gewandeld en gefietst. Ook wordt er overlegd over de
mogelijkheid van petanque. In juni zullen enkele trefpunten starten met petanque en kubb-spel.
Dit is niet altijd gemakkelijk omwille van de regels en omdat er in een bestuur durvers zijn die
vooruit willen en zij die willen wachten. Niet te snel, jongens, zeggen zij. Veiligheid boven alles.
De regels zijn duidelijk en wij zijn oud en wijs genoeg om ze toe te passen. Zoek een compromis.
Niets moet, begin met enkelen, stuur bij,…
 
Telefoon, want ze verjaart: Ik ben verloren als ik niets onder handen heb. Ik ben een bezige bij,
werken is voor mij bezigheidstherapie. Voor kennissen heb ik mondmaskers gemaakt. Ik doe elke
dag met dezelfde vriendin een korte wandeling. Na 12 weken heeft iedereen leren leven met de
beperkingen die het virus oplegt. Plots ontdekken we dat het leefbaar is, mede dank zij het
zomerse weer. Het leven mag normaliseren, maar dat is nog teveel gevraagd. Angèle, 93j.: een
beetje met een keer, het gaat beteren. Hoopvol geduld. 
 
Vele van onze leden hebben geen e-mailadres. Hier ligt een toekomstige uitdaging voor ons
vormingswerk. Het is gemakkelijk dat we leden langs digitale wegen kunnen bereiken. Nu we 12
weken thuis zijn, is kunnen surfen op internet een verruiming van onze horizon. Iemand vertelde
me dat hij bij de krant in slaap valt, maar het nieuws op de pc volgt. Herken je dat? Na de
Coronacrisis toch eens proberen met e-mail? computer? Iphone? Hierin kunnen wij elkaar ook
helpen. 
 
In het leven blijft niets hetzelfde. De wereld verandert, wij veranderen, onze partner en onze
kinderen veranderen. Er gebeuren allerlei dingen, tegenslagen en leuke verrassingen, die ons
dwingen onze plannen en verwachtingen te wijzigen. Corona was een breuk in ons leven. We
passen ons aan, als een buigend riet, laten oude zekerheden vallen, herpakken ons en gaan met
vertrouwen en moedig verder. De Grieken zeiden al: panta rei. Alles stroomt. Het leven wordt
anders , met nieuwe mogelijkheden, maar het oude komt niet terug.  Samen gaan we werken aan
een post-Corona Okra. Het hart van Okra is ontmoeting en dat zullen we bewaren. 
 
Goede vrienden, wij zullen samen doorgaan, zorg voor jezelf en je naasten, op het leven,  
Jan Rolies, regiovoorzitter.
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Velen van ons voelen zich in deze dagen
machteloos.
Het leven – het onze en dat van onze
geliefden – lijkt zo kwetsbaar, bijna niets.
We vechten tegen een virus,
maar met ongelijke wapens, 
met een tekort aan middelen.
 
Ook Maria weet wat het betekent 
niet op te kunnen tegen overmacht.
Ze zag haar zoon ten onder gaan, 
en kon niets doen. Tenzij aanwezig zijn. 
Een moeder die haar kind niet verlaat.
 
Onze wetenschappers en zorgverleners
kunnen veel. We zijn zo dankbaar voor hun
inzet en hun onvermoeide strijd.
Sommigen zijn eraan ten onder gegaan. 
Anderen geven niet op en verliezen nooit de
moed. Onze politici doen wat ze kunnen om
de situatie te beheren.
Maar niemand kan alles. En in sommige
gevallen heel weinig. Of niets.
 
Maria leefde daar waar ze was, ze leefde
haar realiteit,
Zeg maar eenvoudigweg: haar leven,
het leven zoals het haar gegeven was.
Ze moest veel dromen loslaten.
Ze liet zichzelf los, om open te blijven
en aandachtig haar zoon te volgen, 
te beschouwen, in het geloof dat ze in Hem
Gods liefde werkzaam zag.
Dat kunnen wij ook, in haar spoor.
 
Maar sinds Jezus uit de dood is opgestaan,
staan we met Hem op.
En we zien zijn kracht opwaarts 
in vele mensen rondom ons:
moedige mensen, lichtende mensen, 
die nog blij kunnen zijn ook als het moeilijk
is. Zij zijn als een zon die iets van God
afstraalt: 
iets van de vader die liefde is,
iets van de zoon die gegeven is,
iets van de Geest die leven geeft.
 
[bisschop Lode Van Hecke]

Meer en meer vinden we
allemaal onze weg terug naar het
sporten in openlucht.
 
Daarom heeft OKRAsport+ beslist
om de filmpjes "beweeg in je kot"
niet meer op facebook te laten
verschijnen. Maar niet getreurd, je
kan wel nog steeds wekelijks
nieuwe filmpjes ontdekken op het
youtubekanaal van OKRA.
 
Heb je een aflevering gemist in de
afgelopen weken? Of wil je graag
nog eens een sessie opnieuw
doen? Dan kan je dus nog steeds
samen met ons sporten vanuit je
kot! Via youtube.
 
Veel plezier en hou het veilig.

MEDITATIE BIJ  HET
BEELD VAN MARIA

BLIJF FIT IN JE KOT!

VOLG ONS OP FACEBOOK
 

WWW.FACEBOOK.COM/OKRAREGIOBRUSSEL

Je vindt de filmpjes op Youtube,
via het kanaal OKRAvzw
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Kleef de wasspeld in haar
geblokkeerde toestand aan de foto of
kaart. Indien je de kaart of foto
nadien nog wilt bewaren gebruik
dubbelzijdig plakband.
 

Neem het patroontje over op het
karton

CREATIP VAN DE WEEK,  KAART- OF FOTOHOUDER

We kregen mooie kaartjes en foto's tijdens deze tijd hier in ons kot. En hoe
laten we deze kaartjes beter tot hun recht komen dan door ze uit te stallen op
onze kast? En hoe zorgen we ervoor dat deze kaartjes en foto's niet telkens om
vallen? Wel wij hebben voor u de ultieme oplossing!

Materiaal:
 
- 1 wasspeld per kaart of foto
- Lijm of dubbele kleefband
- De prachtige kaart of foto
 

Blokkeer de wasspeld zoals op de foto

Je kan ook een steuntje knippen uit karton of een oude verpakking!
 

Werkwijze:

Materiaal:
 
- Karton of oude verpakking
- Potlood en patroontje
- Schhaar
- De prachtige kaart of foto
 

Werkwijze:

Knip uit en plooi in het midden dicht.
Doe terug open en plaats de kaart op
de houder.
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Plant wat je gelukkig maakt. 
 
Denk goed na over welke gewassen en zaden je wil planten, en volg daarbij je
eigen smaak. Misschien ben je verzot op aardbeien, of wil je vergeten
groenten tot leven wekken of misschien droom je gewoon van een kleurrijk
bloementapijt. Als je weinig ervaring hebt, begin dan met groenten die makkelijk
te kweken zijn, zoals radijzen of rucola (die je prima in een pot kan doen groeien),
of courgettes (die zeer productief zijn in volle, zonnige grond).
 
Ga op zoek naar inspiratie. 
 
Vervolgens kan je je tuin beginnen plannen. Een ontwerp met vakjes helpt straks
om het geheel overzichtelijk te houden, maar laat je creativiteit de vrije loop. En
laat je inspireren door andere tuinen, waarom maak je eens geen wandeling langs
de mooiste voortuinen bij jou in de buurt?
 
Verzamel je materiaal. 
 
De tuincentra zijn weer open, en in heel wat supermarkten kan je ook terecht voor
courante zaden, plantenschepjes en potgrond. Of misschien heb je wel een lokale
boer die jou kan helpen aan wat zaden of stekjes.
 
Combineer met maten. 
 
Sommige planten houden niet van elkaar. Tomaten en wortelen zijn
bijvoorbeeld slechte buren: ze belemmeren elkaars groei. En wat je ook doet: zet
nooit zomaar munt tussen de andere kruiden. Het is een notoire woekerplant, die
binnen de kortste keren je hele kruidentuin overneemt. Andere
plantencombinaties versterken elkaar dan weer. Courgette en sla doen het
bijvoorbeeld uitstekend samen, net als erwten en radijzen of aardbeien en
spinazie. 

We zitten nu al enkele maanden in ons kot, maar ook
vanuit ons kot kunnen we genieten van de natuur. Als
wij niet naar buiten kunnen dan brengen we buiten
naar binnen. In deze rubriek vind je alvast enkele tips
om zelf een moestuin te beginnen in je eigen tuin, op
je terras, je balkon of gewoon in een bloempot op je
vensterbank.

BRENG BUITEN BINNEN, BEGIN JE EIGEN MOESTUIN!

Moestuinier met plezier.
 
Vergeet vooral niet te genieten van al je
planten en je moestuin. Het belangrijkste is dat
je moestuiniert met plezier.
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Spelregels
 
1. Elke cel moet een nul of een
één bevatten.
 
2. Er mogen niet meer dan
twee dezelfde cijfers direct
naast elkaar of direct onder
elkaar worden geplaatst.
 
3. Elke rij en elke kolom moet
evenveel nullen als enen
bevatten.
 
4. Elke rij is uniek en elke
kolom is uniek. Een
willekeurige rij mag echter wel
hetzelfde ingevuld worden als
een willekeurige kolom.Elke
binaire puzzel heeft een
unieke oplossing. Deze
oplossing kan altijd gevonden
worden zonder te gokken.

OKRARARA

OKRA BEHARTIGT UW BELANGEN!

Binairo
 
Voor de elfde editie van deze nieuwsbrief mag het eens iets speciaals zijn. Wie heeft er al
ooit gehoord van de Binairo? Een puzzel op basis van eentjes en nullen. Veel puzzelplezier.

Ook OKRA zit niet stil tijdens de Coronacrisis. Wist u dat OKRA actief de belangen
van alle ouderen behartigt? Zo reageerde OKRA op enkele straffe uitspraken in de
media van een Coronataks voor ouderen, ouderen als kwetsbare doelgroep,... tot
leeftijdsdiscriminatie bij het ontvangen van je kleinkinderen. Op de website van
OKRA vindt u alle standpunten en acties van OKRA om uw belangen te behartigen.

www.okra.be
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