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INLEIDING

Joepie! Het is vrijdag, en dat betekent dat

het weer tijd is voor een nieuwe Corona-

nieuwsbrief van OKRA regio Brussel.

Vandaag hebben we voor jullie enkele foto's

van corona-initiatieven van twee van onze

trefpunten in de aanbieding. Wil je meer

van deze foto's zien neem dan gerust eens

een kijkje op onze facebook-pagina. 

 

In deze nieuwsbrief vind je ook 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 gerust via

gillian.demaegd@okra.be, en wie weet

staan jouw foto's te blinken in onze

volgende nieuwsbrief.

 

Het bestuur van OKRA ST Kwintens Lennik liet voor

al hun leden een echt OKRA-mondmasker maken. 

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

bezorg ze ons via gillian.demaegd@okra.be

OKRA Buizingen  leverde maar liefst 150 planten

aan de bewoners van het rusthuis Lucie Lambert.



Okra Vrienden, moedige senioren, 

 
We zitten in fase 2, dat is een versoepeling, maar geen normalisering, we blijven uitzien naar andere

tijden en we blijven erin geloven. We gaan nog samenkomen, we gaan elkaar nog ontmoeten. Ik kan

het nog niet geloven hoe wij in twee maanden in een andere wereld terecht gekomen zijn. Het liep

allemaal vrij lekker en nu dit. Stilstand en isolement. Ik heb de eerste jaren van de burgeroorlog 

(1975-1993) van Libanon meegemaakt, maar dat was anders. Raketten vlogen door de lucht, maar dan

waren er weer enkele weken van normaal leven. Nu leven we permanent in een quarantaine en we

zijn een risicogroep. Soms valt dat zwaar. Maar vroeger zeiden de mensen: opstaan en voortdoen. We

kunnen niet anders en we hebben geen keuze. 

 

Nu en dan heb ik een dipje. Niet elke dag is even leuk. Als de zon schijnt, voel ik me beter. 

Jullie ook? Alles gaat voorbij. Morgen een nieuwe dag, dan een nieuwe week. Het gaat de goede kant

op. Allemaal samen en dan lukt het. Het vraagt zelfdiscipline, dat wel. De meesten onder ons hebben

in het leven veel meegemaakt. 99j en ze zegt: ‘ Veiligheid is belangrijk, het duurt al zolang, we kunnen

nog wel wat wachten'. Ik moet toegeven dat veel senioren heel taai en geduldig zijn. Zij volgen de

maatregelen zonder morren en klagen. Veel respect. Als ik het moe-ilijk heb, denk ik aan de vele die

ouder zijn en volhouden. 

 

Ons team is begonnen aan digitale babbelmomenten. Het is een plezier onze teamleiders op scherm

terug te zien en te luisteren naar hun verhalen. Ofschoon Okra plat ligt – geen bijeenkomsten, geen

reizen en daguitstappen, geen sport, geen academies, geen bedevaarten,…- gebeurt er veel. Velen

gaan de straat op in de hoop leden tegen te komen, er wordt veel getelefoneerd, geskypt. Op alle

manieren wordt er  gecommuniceerd. Een nieuwsbrief, een tekst, een postkaartje, in de bus. Op FB

kan je het volgen. Er telt maar één zaak: mekaar ontmoeten en ondersteunen en dat kunnen we nu

langs de media. J. werd opgebeld door Okra: Hoe gaat het met J.? Ik was daar enkele dagen gelukkig

van, vertelde ze achteraf. Ik bel ook elke dag enkele leden op. Jo, Ingrid en Gillian doen dat ook vanaf

de eerste dagen van de epidemie, tot tevredenheid van allen. Okra is niet verdwenen, maar werkt

nu anders . 

 

Natuurlijk zouden we graag elkaar ontmoeten en omarmen, vertellen en babbelen. Hij is 80j. en

slecht ziende. Ik loop rond de tafel en dan leg ik me neer. De namiddagen zijn vreselijk. Geen sport op

tv. Van mijn kinderen mag ik niet buiten, want ik heb zwakke longen. Zij blijven ook buiten staan.

Moeilijke tijden. Maar ik denk aan wat gaat komen: samen in de zaal, de draad terug opnemen , onze

coronatijd vertellen, lachen en een traan laten voor wie overleden zijn. Het komt allemaal hard aan.

 

Onder onze leden zijn er velen die schrik hebben, zij wachten gelaten af. Anderen zijn overmoedig en

willen vooruit. Deze laatsten moeten we afremmen want het is nog te vroeg. Moelijker is het voor hen

die angstig en doelloos zijn. ‘Ik heb in niets goesting. Ik heb geen doelen meer. Waartoe nog? Wat en

wanneer? ‘ Het hart is leeg en droog als de woestijn. Zij missen contacten en perspectief. In het gemis

ontdekken we nu wat ons doet leven, wat zin geeft. Elke versoepeling geeft hoop en uitzicht. Het zijn

kleine stapjes, lichtpuntjes, want in de nacht is één kaars beter dan de pikkedonker.   

 

Ik denk aan alle leden die een dierbaar iemand verloren hebben en hun verdriet moeilijk kunnen

delen, aan allen die met schrik thuis alleen zijn. Aarzel niet een seintje te geven aan iemand uit het

team, of bel het regioteam. We zijn allemaal kwetsbaar en niemand hoeft beschaamd te zijn dat hij

het nu en dan moeilijk heeft. ‘ik kan soms de muren oplopen‘ vertelt hij. Okra was altijd al een

zorgzame vereniging, in coronadagen nog meer. We mogen elkaar, vanop afstand, besmetten met

goedheid en vriendelijkheid. Aandacht geven aan elkaar is een goed vaccin tegen ontmoediging. Er

komen betere tijden.

 

De Nationale Veiligheidsraad heeft het licht op groen gezet voor sportbeoefening, onder strikte

voorwaarden. Het regioteam Brussel zal jullie daarover informeren. Het is een aanbod, geen

verplichting. 

 

Lieve leden van de regio Brussel, we geven om elkaar en hebben elkaar nodig. OP HET LEVEN! 

Jan Rolies, regiovoorzitter.
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WOORDJE VAN DE VOORZITTER



Starthouding: 

Plaats de handen op

schouderhoogte tegen

de muur.

Oefening 2: PUSH-UP

BLIJF FIT IN JE KOT!
Gisteren was het een feestdag: 

Ons-Heer-Hemelvaart.

Het Hemelvaartverhaal 

is altijd een beetje een vreemd verhaal:

Jezus is weg, afwezig, maar tegelijk

worden we aangespoord Hem onder een

nieuwe vorm te ontdekken,

zijn aanwezigheid als het ware te

herontdekken. 

Precies zoals in een rouwproces beseffen

de leerlingen nu pas dat Jezus voorgoed

weg is,

maar tegelijk spoort Jezus hen aan: 

Blijf niet bij de herinnering, maar sta op. 

Met andere woorden, ze worden

aangemoedigd een andere nabijheid van

Jezus te ontdekken, in zichzelf, in de

anderen, in de wereld. 

Het zijn de engelen die het ons zeggen.

 

Blijf niet staren naar de hemel,

maar ga kijken, horen en voelen hoe Jezus

van Nazareth verder leeft in mensen.

Kijk in de ogen van hartelijke mensen 

die tijd maken voor medemensen 

en je zal Hem zien.

Luister naar de woorden die ze spreken

en je zal Hem horen.

Zoek de vreugde en de kracht die ze halen

uit zijn manier van leven en je zal zijn

aanwezigheid voelen.

Kijk, luister en voel en je zal merken:

Hij leeft verder, niet alleen bij God, 

maar ook onder ons.

Beweeg in uw kot met OKRA(-SPORT+) 

met deze oefeningen kan je alvast aan de slag
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VOLG ONS OP FACEBOOK
 
WWW.FACEBOOK.COM/OKRAREGIOBRUSSEL

HEMELVAART

Starthouding: 

zittend op het puntje

van de stoel. Voeten 

op heupbreedte, tenen

wijzen naar voor.

Uitvoering: 

Strek de knieën tot

staande positie. Ga

nadien rustig weer

zitten.

Uitvoering: 

Buig de ellebogen

en strek nadien

weer uit.

Oefening 1: SQUAT

GAAN MET DIE

BANAAN!



Materiaal:

 

- Oud pocketboek

- Karton 

- Potlood

- Snijmes

- Lijmpistool

- Snijmat

- Waterverf

- Een taktje voor de afwerking

Ondanks al de zon en het mooie weer zouden we haast vergeten dat het nog

maar lente is en dat de zomer nog moet komen. Met deze creatie breng je

de zomer alvast een beetje in je kot. 

Werkwijze:

 

2

3

4

5

6

7

Herhaal nu het proces aan de linkerkant

Laat een kraal lijm langs de kant lopen

en vouw ze samen.

Houd uw boekpagina's bij elkaar en gebruik

aquarelverf om de randen rood te schilderen

Zodra uw randen zijn geverfd.

Waaier de pagina's uit. Gebruik

hete lijm om een takje en een

(uitgeknipt) blaadje te bevestigen.

8

CREATIP VAN DE WEEK, SIERAPPEL IN PAPIER

AN APPLE A DAY

KEEPS THE

DOCTOR AWAY!
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Verwijder de omslag van het boekje.

En teken met behulp van de

omslag een sjabloon voor uw appel

zoals afgebeeld en knip deze uit

Zoek het middelpunt van je boek

en open het zodat het plat ligt.

Gebruik de sjabloon en trek er aan

de rechterkant omheen.

Snijd met een mes voorzichtig op

de appelomtrek. zodra u de omtrek

hebt afgesneden, verwijdert u de

rest van de boekpagina.

Ga door met dit proces tot je alle

pagina's hebt doorgesneden.

1



IS JE KOT NA AL DEZE TIPS NOG NIET PROPER?

OF WIL JE NOG MEER RAAD VAN TANTE KAAT?

Als er iets is wat nooit immuun is voor vlekken, is het wel

een badkamerspiegel. Een glanzende spiegel (of glazen wand), zonder

strepen? Gewoon schoonmaken met lauw water met azijn en nadien

afdrogen met krantenpapier.

Door de lockdown en de leuze 'blijf in uw kot' zijn we allemaal massaal

aan het kuisen geslaan. Maar af en toe stoten we op vlekken en vuil dat

zelfs de grootste kuisfanaat niet proper krijgt. Meer geen paniek want

tante Kaat weet raad.

Is je gereedschap aan het roesten? Geen nood! Om roest op gereedschap

weg te krijgen kan je het een nachtje in de cola of petroleum leggen. Een

andere doeltreffende methode is wrijven met vochtig zout. Vet alle ijzer

en staal daarna in met was, vaseline of vet.

Met tandpasta maak je niet enkel je tanden en je muur wit, ook je witte

schoenen zullen weer blinken. Poetsen met die tandenborstel! Ook met

azijn krijg je je schoenen terug rein. Drenk een propere doek in azijn en

wrijf ermee over de vlekken en de vlekken zijn snel verleden tijd. Ook 

afwasmiddel kan je hiervoor gebruiken. Mengen met wat lauw water en

een druppeltje azijn en wrijven met een sponsje. Droog je schoenen

nadien wel goed af met een doek. Heb je vuile zolen? ook deze krijg je

weer kraaknet met nagellakremover.

Vlekken op het behang of de muur zijn eenvoudig te verwijderen. Je

kunt dit doen met een vochtig babydoekje, een stukje kneedgom of wat

tandpasta. Ja ja, je leest het goed, tandpasta. Probeer het maar eens

EEN VUIL KOT? TANTE KAAT WEET RAAD.
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HOE KRIJG JE WITTE SCHOENEN TERUG PROPER?

WWW.TANTEKAAT.BE

WEG MET ROEST!

KIJK EENS IN DE SPIEGEL!

VLEKKEN OP DE MUUR?
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O K R A Om jullie verder te helpen hebben we

alvast het woordje OKRA ontcijfert.
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OKRA REGIO BRUSSEL MIST JULLIE!

Wij missen jullie allemaal en daarom namen we met de medewerkers van

OKRA regio Brussel een Corona-filmpje voor jullie op, in de hoop dat we

mekaar heel snel terug kunnen zien! We zijn er ook in deze corona-tijden

onverminderd voor jullie!

www.facebook.com/okraregiobrussel

Je kan het filmpje bekijken op onze facebookpagina

OKRARARA!
Kunnen jullie de cijfercode kraken en te weten komen wat we jullie nog

willen vertellen? Elk cijfer komt overeen met een letter. Veel puzzel-plezier!

WAAR WACHT

JE NOG OP?


