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INLEIDING

We zijn ondertussen al in de maand mei
aanbeland en we zitten nog steeds in ons kot.
Maar ook nu zitten we niet stil. De trefpunten
van OKRA regio Brussel blijven zich ijverig
inzetten voor hun leden en voor hun
medemens. Hier vind je alvast een paar foto's
van 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 Itterbeek steek het zorgpersoneel van de

lokale woon- en zorgcentra een hart onder de

riem, in de vorm van een chocolade paashaas.

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

bezorg ze ons via gillian.demaegd@okra.be

OKRA Herne bedankt het zorgpersooneel van

woonzorgcentrum St. Felix met een

knuffelkaart  en een lekkernij.



Beste moedige Okra vrienden, 
 
Doet de lentezon deugd? Opstaan met een uitbundige zon, een zotte natuur, kwetterende
vogels verzacht de last van de quarantaine. Hond Erica is gelukkig, voor haar geen virus, geen
besmettingsangst, als zij haar baaske maar ziet, nu meer dan vroeger. Het zijn de mensen die
lijden en de dagen met moed oppakken. Wij zijn fier dat we al 6 weken met de maatregelen
het overleefd hebben en elke dag onze rugzak oppakken. Antoine de Saint-Exupéry vertelt in
een  roman hoe een piloot in de woestijn neerstortte en uren marcheerde: een stap, nog een
stap, steeds dezelfde stap. ‘ We gaan door en van het ogenblik dat we een tijdsperspectief
hebben, zullen we de dagen aftellen.  
 
LR is 82j en heeft vier kleinkinderen. Ze vertelt dat sinds Corona de relaties anders zijn. Mensen
durven hun gevoelens van gehechtheid, bezorgdheid en liefde uitspreken. Er is meer
hartelijkheid en openheid. Ik vind het fijn dat ze dat heeft opgemerkt en dat ze geniet van
deze nieuwe relatiecultuur. Blijft natuurlijk het gemis van een omhelzing en een knuffel.
Iemand noemde dat ‘huidhonger’. Prachtig woord. Lijfelijk contact versterkt onze
verbondenheid met elkaar. ‘Hij pakt me niet meer vast, dat mis ik hard!’ ‘Leg je armen om me
heen.’  
 
Het is een pijnlijk gegeven maar onder de senioren vallen de meeste slachtoffers in deze
Coronatijden. In mijn trefpunt al meer dan 5. Als we terug gaan samenkomen zullen onze
gevoelens verdeeld zijn tussen blijdschap en droefheid, tussen dankbaarheid en verdriet.
Vreugde om het elkaar terug zien en droefheid om hen die wij gaan missen, zonder afscheid te
hebben genomen. We zullen veel uit te wisselen hebben. Iedereen zal de quarantaine op zijn
manier beleefd hebben, met goede en slechte dagen, met dipjes, met zorgen voor zichzelf en
zijn medebewoners.  
 
Ze stond bij de afwas en keek naar hem die afdroogde. Ze dacht: wat ben ik blij met die man. 
Ik heb hem altijd leuk en goed gevonden. Het virus doet een nieuwe intimiteit ontstaan. Velen
klagen ook van het isolement. Onder onze leden zijn er  heel wat weduwen en weduwnaars die
voelen zich nog meer dan anderen afgesneden. Er zijn telefoontjes maar die verminderen met
de weken. De nood naar een nabije lijfelijk contact doet zich voelen. Zelfs de kappers zijn
gesloten. ‘Ik ging elke vrijdag bij de kapper, een moment van ontspanning en daarna voelde ik
me beter.‘ ‘Elke woensdag dronken we in de namiddag koffie en een glas wijn. Is ook weg
gevallen. ‘Vele kleine dingen die het leven aangenaam en dragelijk maakten, zijn weggevallen.
Nu proberen we wat meer met elkaar te bellen. Hou contact met elkaar. 
 
Nieuwe gewoonten, zoals het dragen van een mondmasker, geen hand geven, het bewaren van
afstand, moeten ons beschermen, ook in de toekomst, tegen het virus, dat onder ons voorlopig
blijft. We gaan dat leren, ze worden het nieuwe normaal. Van verschillende leden hoorde ik dat
ze gaan wandelen en als ze voorbij het huis van een medelid gaan, even aanbellen en op veilige
afstand een korte babbel hebben. Sommige gaan aan de overkant van de straat staan. 
 
Gillian, onze  jongste medewerker, presteert het om elke week een Corona Nieuwsbrief  samen
te stellen. We zijn heel tevreden dat hij bij ons is, een genereuze en bescheiden medewerker,
rijk aan talenten en die een hart heeft  voor ieder van jullie. Bedankt, Gillian.  
 
Is er al een perspectief op meer vrijheid om samen te komen? Neen. We moeten nog een tijdje
met binnen blijven doorgaan. De statistieken geven aan dat er dagelijks nog teveel
besmettingen zijn. Dus geduld. Met heropflakkeringen zijn we ook niet gebaat. Intussen groeit
de contacthonger en het gemis naar vrienden en familie, ook de Okra familie.  
 
Vrienden, na 7 weken, zullen we doorgaan. Hou contact met elkaar. 
NU hebben wij de steun van elkander nodig. 
 
Elk telefonisch contact is een OPKIKKER . Bedankt.  
Jan Rolies, regiovoorzitter.
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WOORDJE VAN DE VOORZITTER



BLIJF FIT IN JE KOT!

Het sociale leven ligt al een tijdje
stil. Het coronavirus overheerst de
gesprekken en legt het land, Europa
en de wereld stil. Toch mag
dit sociale isolement geen reden
zijn om jezelf op te sluiten of je aan
de zetel vast te kluisteren. Blijf
bewegen, gezond eten en goed voor
jezelf en anderen zorgen is de
boodschap. Bewegen kan
door te wandelen, te fietsen of met
de “Blijf in je kot”- beweegsessies
van OKRA-SPORT+.

En de mensen bleven thuis.
En ze lazen boeken, en luisterden, en
ontspanden. 
En deden oefeningen, en maakten kunst, 
en speelden spelletjes. 
En leerden nieuwe manieren van zijn, en waren
stil. En ze luisterden met meer aandacht.
 
Sommigen mediteerden, sommigen baden,
sommigen dansten.
Sommigen kwamen hun schaduwen tegen.
En de mensen begonnen anders te denken.
 
En de mensen genazen.
En in de afwezigheid van mensen die 
onwetend, gevaarlijk, en harteloos leefden, 
begon de Aarde te helen.
 
En toen het gevaar geweken was, 
en de mensen weer samenkwamen, 
rouwden ze om hun verlies.
En maakten ze nieuwe keuzes, 
en droomden ze nieuwe dromen.
 
En creëerden ze nieuwe manieren 
om de Aarde volledig te helen,
omdat ze zelf geheeld waren.
 
We hopen dat na de coronacrisis 
niet alleen het virus overwonnen wordt, 
maar dat er ook een nieuwe manier van leven
mogelijk wordt, 
dat er een politiek kan groeien 
in dienst van de mens en niet van de winst.
 
Dat zou nog eens goed nieuws zijn,
een nieuwe verrijzenis.
 
[naar Kitty O’Meara]

Ook de sportdienst van de Brusselse
overheid zit niet stil. Op hun
facebookpagina kan je heel wat
filmpjes vinden om te bewegen vanuit
je kot, maar ook tips en tricks over hoe
en waar te bewegen in de stad Brussel.
Neem gerust eens een kijkje op
facebook.com/sportinbrussel/
 
Ook op hun website sportinbrussel.be
vind je allerhande tips en tricks om fit
en gezond te blijven tijdens de corona-
lockdown.
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VOLG ONS OP FACEBOOK
 
WWW.FACEBOOK.COM/OKRAREGIOBRUSSEL

SPORT IN BRUSSEL 

 

Je vindt de filmpjes
op het youtube
kanaal van OKRA Vzw
of op onze FB pagina.

VERRIJZENIS



En ook de Vlaamse ouderenraad merkt het belang van telefonisch contact met
ouderen. Ze lanceerden dan ook samen met al de ouderenverenigingen in
Vlaanderen de campagne "Geen Belet". Met "Geen belet!" willen de verenigingen
vooral ouderen bereiken die niet digitaal actief zijn. Veel initiatieven die vandaag
de dag ontstaan, zijn virtueel en vereisen enige kennis van computer of
smartphone. Niet alle ouderen hebben dat in de vingers. Daarom kiezen de
ouderenverenigingen en de Vlaamse Ouderenraad met Geen belet! voor een
niet-digitale manier om contact te houden. Zij bereikten daarmee al meer dan
100 000 ouderen. 
 
Je vindt al de informatie over dit project terug op de website van de Vlaamse
Ouderenraad https://www.vlaamse-ouderenraad.be/. 

GEEN BELET?

Heel wat van onze trefpunten organiseren belacties onder vrijwilligers, om hun
leden even op te bellen en hen een hart onder de riem te steken. Ook met ons
regiosecretariaat nemen we geregeld contact op met de bestuursleden. 
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WEES ALERT IN JE KOT!
Wees alert! Want ook tijdens de coronacrisis zitten cybercriminelen helaas niet stil. 

De Federale Politie en het Centrum voor Cybersecurity waarschuwen voor mails
met virussen of berichten die lijken te komen van banken of organisaties die
informatie geven over het coronavirus. In werkelijkheid zitten er oplichters achter.
Ook worden er pogingen gedaan om mensen op te lichten met valse
geneesmiddelen en medische hulpstukken. 

Uitgebreide info lees je op www.safeonweb.be/nl. Je leert er niet alleen alles over
internetfraude. Maar ook hoe jij internetfraude kan herkennen door middel van
praktische tips zodat je niet (meer) in een phishingval trapt.

belangenbehartiging@okra.be

Heb je hier nog vragen over dan 
kan je steeds terecht bij 



Nu dat we met z'n allen massaal aan het opruimen
zijn geslaan, gebeurd het wel eens dat je je afvraagt
wat gedaan met al mijn oude kleren? Wel voor jouw
oude t-shirts hebben we alvast een oplossing om
hen een nieuw leven te bezorgen. Je kan er namelijk
heel gemakkelijk een trendy plantenhanger mee
maken. 
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CREATIP VAN DE WEEK, PLANTENHANGER UIT EEN OUDE T-SHIRT

EENVOUDIG

EN TRENDY

Materiaal:
 
- oude t-shirt
- schaar
- bloempot

Werkwijze:
 

knip de onderkant van
het T-shirt in 8 stroken 

knoop de stroken
bovenaan aan elkaar

knoop nu al de strookjes
twee aan twee aan elkaar.
Zorg dat de knopen op
dezelfde hoogte komen
 

knoop nu wisselend
twee strookjes aan elkaar

Herhaal dit nog een
derde keer.

maak nu een stevige
knoop met alle
stroken samen en
shuif de bloempot in
de constructie



We moeten allemaal binnen blijven, maar dat wil niet zeggen dat we allemaal
moeten stil zitten. We zien dat tijdens deze periode onze leden zeer creatief
zijn in het vinden van een tijdsbesteding. We zien heel wat leuke initiatieven
passeren op sociale media en in de kranten. Maar wij willen ook graag weten
waar u zich dezer dagen zoal mee bezig houdt.
 
Vandaar deze oproep. Bezorg ons gerust een foto van wat u allemaal bezig
houdt tijdens deze corona crisis en wie weet gebruiken we jouw foto in één van
onze volgende nieuwsbrieven, of op onze Facebookpagina. Dus niet aarzelen,
neem die foto en stuur hem op naar gillian.demaegd@okra.be.
 

BEZORG ONS EEN FOTO VAN WAT JOU BEZIG
HOUDT TIJDENS DEZE CORONA-PERIODE
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SOLIDAIR IN JE KOT! MAAK EEN MONDMASKER VOOR JE BUREN

NAAI MEE TEGEN CORONA!

MAAKJEMONDMASKER.BE

#STOP DE VERVELING
WAT HOUDT U BEZIG IN DEZE IN DEZE PERIODE?

GILLIAN.DEMAEGD@OKRA.BE

Ook stad Halle start een uniek initiatief waarbij de verenigingen worden opgetrommeld
om zelf zoveel mogelijk mondmaskers te produceren. Ze moeten dit niet gratis doen.
Want voor elk mondmasker dat voldoet aan de kwaliteitsnormen betaalt de stad 1,5 euro
aan een lokale vereniging Ben je lid van OKRA in Halle? En wil je meedoen aan deze actie? 
Neem dan gerust contact op met het bestuur van jouw trefpunt in Halle. Je vindt alle info
op de website van stad halle, halle.be.

Vanaf 4 mei moeten we verplicht mondmaskers dragen op
het openbaar vervoer. De overheid adviseert zelfs van ze te
ook op andere plekken te dragen. Maar waar vinden we
die mondmaskers nu? 
 
We zouden via deze weg een warme oproep willen doen,
aan iedereen die graag naait. Om je mee in te zetten voor
je buurt en voor je mede OKRA leden, om voor hen een
mondmaskertje te maken. Want zorgen voor mekaar, ook
in Corona-tijden, dat is OKRA. 
 
Wil je zelf aan de slag? Je vindt alle info op de website
maakjemondmasker.be.

Hier vindt u alvast een
voorsmaakje. Voorzitster Catherine
van OKRA Overijse Centrum Jeugd
Van Vroeger maakte voor ieder van
haar leden een maskertje.


