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INLEIDING

Beste OKRA vrienden het zijn vreemde tijden.

De lente is in het land, de natuur ontwaakt en er

schijnt een stralende zon aan de hemel. En toch

moeten we allemaal binnen blijven omwille van

een onbekend virus dat momenteel heel de

wereld platlegt. Alle OKRA-activiteiten zijn

geannuleerd, we kunnen geen bezoek meer

brengen aan zij die het het meest nodig hebben

en we moeten allemaal in ons kot blijven. Maar

ook vanuit ons kot blijven we als OKRA leden

met elkaar verbonden. Dit zien we aan de vele

initiatieven die vanuit onze trefpunten naar

buiten worden gebracht. In deze wekelijkse

nieuwsbrief lijsten we telkens enkele van deze

initiatieven op ter inspiratie. Daarnaast geven

we in deze nieuwsbrief ook tips en tricks over

hoe je de Coronaverveling kan tegengaan onder

het motto #blijfinuwkot.
OKRA Dilbeek Ambrosius fleurt de dag van

de rusthuisbewoners in Dilhome op met 

een boeketje bloemen.

OKRA Londerzeel Sint Kristoffel organiseert

dagelijks een fotoquiz via Facebook voor de

leden thuis.

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

bezorg ze ons via gillian.demaegd@okra.be



Lieve leden van onze regio,

 

Wat denkt ge ervan? Onverwachts, niet gepland, algemene stilte in de

trefpunten. Geen activiteiten, voorlopig toch. Wanneer zien wij elkander weer? 

Ik droom van een knuffelnamiddag om de herneming van ons verenigingsleven ,

den Bond, te vieren. Ik droom al van een daguitstap. Maar wanneer? Maggie en

Mark zullen ons het sein geven : de weg is veilig. Groen licht. Vooruit. Nu is het

nog rood, dan oranje? We missen elkaar. 

Een telefoon is goed, maar samen zitten is anders. Nu weten we pas hoe goed

het is bij elkaar en dat we een plek hebben waar we thuis mogen zijn en onszelf

zijn. Bedankt Okra en al zijn leden die samen een warme beweging maken. 

 

Lukt het? Eigenlijk hadden wij al de gewoonte meer dan andere leeftijden van

binnen te blijven. Maar als het van moeten is, is het moeilijker. Als risicogroep

moeten we dubbel voorzichtig zijn. Afstand bewaren, overal. Wie kijkt niet een

beetje wantrouwig naar wie voor en achter jou in de rij staat. Soms lees je in een

blik: wat doet jij hier nog? Iedereen is bevreesd om besmet te worden. Het gaat

om leven en welzijn. Plots ontdekken wij hoe wij gehecht zijn aan het leven en

aan elkaar. Wie wil niet het einde van de epidemie meemaken, mekaar in de

armen vliegen en terug deelnemen aan onze ontmoetingen en activiteiten? 

Geduld en veerkracht. Vroeger zeiden de mensen: U niet laten gaan. Opstaan en

voort doen. Niet elke morgen is dezelfde. Ik, zoals ieder van jullie, probeer ook

elke dag zinvol bezig te zijn. Voor stedelingen is dat moeilijker. Voor wie recent

alleen is komen te staan, zijn het extra moeilijke ogenblikken. 60j. getrouwd en

nu weduwe zegt ze: ik kan niet binnen blijven. Ik moet buiten. Ik zag haar dan

ook voortdurend onderweg en op de bus. 

En nu? Vluchten in drukte en ‘buiten’, kan niet meer. Dan maar thuis er het beste

van maken en mekaar daarin steunen. Een telefoon is nu een levenslijn. 

 

Het regioteam probeert met de mogelijkheden die ons resten in deze

uitzonderlijke omstandigheden te doen wat ze kunnen om verbindingen te

blijven maken. Vandaar deze eerste vrijdagbrief onder de redactie van Gillian.

Bedankt Jo, Ingrid, Gillian, Nathalie en Hilde. Er komen betere tijden. Wij zullen

doorgaan. 

Op het leven.

 

Jan Rolies , regiovoorzitter.

27  maart  2020 Volume  1

WOORDJE VAN DE VOORZITTER



Een beter wij 

begint bij iets minder mij. 

 

En dus. 

Raak mij niet aan. 

Wees mij nabij.

 

Hoe vreemd is het om elkaar 

niet te mogen aanraken. 

Beter worden, doen we vandaag door

 minder aan onszelf te denken.

Geen handdruk, geen omhelzing, of zoen.

We houden afstand. 

 

En toch. 

er van elkaar zijn we elkaar nabij. 

Deze tijd van verwarring brengt ons samen. 

We hebben mekaar broodnodig. 

Sommigen hebben ons meer nodig dan 

anderen. 

Laten we daarom doen wat we kunnen. 

Laten we méér doen dan we kunnen. 

 

Laten we thuis blijven én naar elkaar zwaaien. 

Laten we elkaar bellen én kaartjes schrijven naar wie

geen

bezoek meer krijgt. 

Laten we boodschappen doen én delen wat we

hebben. 

 

Laten we dankbaar zijn. 

Dankbaar om deze kans tot verstilling. 

Dankbaar voor wie naar buiten gaat om zieken te

beschermen en te

genezen. 

 

Ik raak jou niet aan. 

Maar ik ben je nabij.

 

[BZN]

EEN BETER WIJ

BEWEEG IN JE KOT!
Wist je dat OKRA zijn eigen YouTube

kanaal heeft? Op dit kanaal post OKRA

elke dinsdag en vrijdag om 10 u een

laagdrempelig beweegfilmpje. Waar je

perfect mee kan bewegen vanuit je kot.

Je vindt OKRA op YouTube onder de

naam okravzw, ga gerust eens een

kijkje nemen. 

 

PSSST: je kan ook altijd de Facebook

pagina van OKRA regio Brussel volgen,

deze beweegfilmpjes vind je hier ook

terug.

 

 

 

 

VOLG ONS OP FACEBOOK
 
WWW.FACEBOOK.COM/OKRAREGIOBRUSSEL
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#STOP DE VERVELING
MAAK EEN VIDEOBOODSCHAP

Op de website van zender Eén kan

iedereen een persoonlijke boodschap

insturen gericht aan de mensen die zij

moeten missen. En dat onder het motto

#éénvoorallen. Met de smartphone

een video maken, uploaden en Eén zendt

dagelijks zo veel mogelijk van deze

boodschappen uit rond 17 uur.

CREATIP VAN DE WEEK , HERBRUIK JE OUDE SOKKEN

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 WOORDZOEKER

STEEK DE ZORGVERLENERS EEN HART ONDER DE RIEM

Geef onderstaande kleurplaat wat kleur, hang hem aan jouw

raam en steek de zorgverleners een hart onder de riem.

Tijdens deze Coronacrisis zijn er heel wat mensen druk in de

weer om de coronacrisis in te dijken. Zij verdienen onze steun.




