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Deze vier werden alvast gespot in Wemmel.

INLEIDING

Jullie hebben nu reeds de achtste editie van

de Corona-nieuwsbrief in handen. En we

zien deze nieuwsbrieven steeds bij meer en

meer mensen terechtkomen. Wat ons zeer

veel plezier doet. Voel je vrij om deze

nieuwsbrief aan zoveel mogelijk mensen te

bezorgen. Ook vandaag zetten we weer een

Corona-initiatief 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.

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

bezorg ze ons via gillian.demaegd@okra.be

In de eerste editie van deze nieuwsbrief vonden

jullie een kleurplaat om aan je raam te hangen. 

Het bestuur van Okra Oudenaken-Sint-Laureins-

Berchem  liet bij al hun leden door een lokale

traiteur een ontbijt aan huis leveren, smakelijk!



Okra Vrienden, moedige senioren, 

 
Het overviel me dit weekend. Moe van het binnen blijven, de weken vliegen voorbij, maar soms

duren de dagen lang, geen vooruitzichten voor een uitstap, honger naar een gezellige babbel met

vrienden op een terras,… neen. Het is niet voor morgen. En toch, we zullen doorgaan, samen. Reeds

8 weken, het moet verder lukken.  

 

Niet weglopen van negatieve emoties als angst, moedeloosheid, vermoeidheid. Ze zijn er. In plaats

van ze weg te duwen of te ontkennen, neem ze mee en stap door. De wilde kastanjebomen staan in

bloei en geuren. Ik ontdekte dit voor de eerste keer. De geur van bloeiende lindebomen, kende ik,

maar kastanjebomen niet. Een ontdekking. Zondagmiddag zat een eekhorentje op het terras

nootjes te knabbelen. Tijdens een korte wandeling in mijn straat, zag ik een meikever. Dat was heel

lang geleden. In het dialect noemden wij dat een ‘harnong’ en als kind verzamelden wij hen in een

bokaaltje. De meiklokjes zijn uitgebloeid. Elke week valt er wat nieuws te ontdekken in de natuur.

Schouwend vertoeven in de natuur brengt rust en heelt de wonden die het virus geslagen

heeft in ons  hart. 

 

Telefoon met mijn schoonbroer. Ja, we houden ons aan de regels en we mogen niet buiten van de

kinderen. We missen onze kleinkinderen die we zo graag zouden knuffelen en verwennen. We zien

ze wel op een afstand, maar die afstand doet zeer. In het woord verlangen zit ‘langen’, dit wil

zeggen zien en er niet bij geraken. De afstand blijft. Zo blijf de mens verlangen naar contact, liefde,

rust, … Onrustig blijft ons hart, totdat het kan rusten in de armen van geliefden. 

 

Deze week kreeg ik een telefoon van een Libanese vrouw die ik leerde kennen tijdens de

burgeroorlog van 1975 in Beyroeth en sindsdien een trouwe vriendin geworden is. Zij vertelde dat

ook bij hen een quarantaine bestaat, de scholen en de religieuze gebouwen dicht zijn. Er waren

onlusten in Tripoli. Ja, een epidemie is erg, maar een  broederstrijd sinds decennia is veel erger. Een

burgeroorlog is haat en strijd om de macht, een epidemie is strijd tegen een virus. Oorlog doodt en

verdeelt mensen, een virus verenigt mensen om te overleven. Ons sociaal leven is een woestijn

geworden en toch bloeien er duizenden bloemen van solidariteit en dankbaarheid.

 

Veel gehoord: we hebben geen keuze, we moeten erdoor. Niet klagen, maar doorgaan. Klagen mag,

maar niet te lang en niet teveel zeuren. In de Bijbel staan er ook klaagliederen en de mooiste

muziek zijn ‘lamentationes’. ‘Lamenteren’ hoort bij de mens. Maar ook jubelen, juichen,

vreugdekreten slaken, blij zijn. MS vertelde me : 'Als je iets moeilijk doorgemaakt hebt, en later nog

en nog, dan is de vreugde ook blijvend. Dat is mijn ervaring.‘ 

 

Veel perspectief op de terugkeer van ons normale verenigingsleven kan ik niet geven. Maar het gaat

de goede kant op. Indien iedereen zich aan de regels houdt, wordt het virus ingedamd. Dit is een

vorm van burgerzin en solidariteit. Indien wij in de toekomst elkaar terug gaan ontmoeten, zal dat

enige moed vergen: de angst overwinnen. Uit onze bubbel komen, zal niet zo gemakkelijk zijn voor

sommigen althans. Leven is naar buiten komen. Dit zal komen, maar voorlopig niet. Jo en zijn team

denken al aan morgen, aan het najaar. Dat is een vorm van geloof in de toekomst. Het komt goed. 

 

Ooit las ik bij een dichter: ‘De lente doet pijn, de pijn van het open bloeien.‘  Zich openen voor de

anderen en het leven. Pluk de dag, in dankbaarheid en vertrouwen. 

 

Wij blijven verbonden en zijn er voor elkaar. Op het leven!

 

Jan Rolies, regiovoorzitter. 

0495 255 114 - jan.rolies@gmail.com
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WOORDJE VAN DE VOORZITTER



BLIJF FIT IN JE KOT!
laat ons voelen

laat ons denken

laat ons bezinnen

laat ons spreken

 

laat ons hopen

laat ons vertrouwen

laat ons bidden

laat ons verbinden

 

laat ons zorgen

laat ons werken

laat ons beminnen

laat ons dansen

 

laat ons ademen

laat ons groeien

laat ons bloeien

laat ons geloven

 

in herstel en genezing

van onszelf en de anderen

de wereld

en de kosmos

 

laat ons stilletjes ontwaken

laat ons stilletjes bewust

worden

laat ons langzaam heropleven

laat ons elkaar opnieuw en

anders ontmoeten

 

van veraf naar dichtbij

van essentieel naar

niet-essentieel

van onszelf naar de anderen

 

[Luc Legrande]

 

Beweeg in uw kot met OKRA(-SPORT+)

 

Gooide jij vrijdag ook de benen los op de

muziek van Hannah Mae om samen met ons

te lijndansen?

 

Heb je nog meer zin gekregen om te

bewegen? Haal dan maar alvast alles uit de

kast voor onze gymoefeningen op dinsdag en

vrijdag. Trek je beste Aerobics outfit aan of

hou gewoon je pyama aan! Het kan

momenteel allemaal.

 

Iedereen kan meedoen met deze

laagdrempelige beweegsessies, jij dus ook.

 

Afspraak elke dinsdag en vrijdag om 10u.

 

Alle beweegsessies kan je (her)bekijken via

okrasportplus.be, okra.be of blijfsporten.be 
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VOLG ONS OP FACEBOOK
 
WWW.FACEBOOK.COM/OKRAREGIOBRUSSEL

VAN LOCKDOWN NAAR WAKE UP



Zorg dat er geen te grote

openingen zijn tussen de

knopen

Materiaal:

 

- Allerhande knopen (verschillende vormen en kleuren)

- Kadertje  

- Lijm of lijmpistool

Een foto als souvenier is iets heel waardevol. Maar ook de fotolijst mag zeker

in het oog springen. In deze creatip van de week laten we je zien hoe je een

saaie fotokader kan omtoveren naar een persoonlijk en creatief designstuk.
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CREATIP VAN DE WEEK, PIMP JE FOTOKADER

Werkwijze:

 

Men kan het kadertje eventueel

voordien schilderen in een kleur

passende bij de knopen

Plaats de knopen op de kader

en verdeel volgens afmeting en

kleur van de knopen

Kies de kleuren en de

afmetingen van de knopen.

Wil je graag nog meer creatips? Neem dan gerust contact op

met OKRA regio Brussel en wij helpen jou met plezier verder

WEG MET SAAIE

FOTOKADERS!

OKRA regio Brussel, 02 244 28 93 - brussel@okra.be

Lijm nu de knopen op de

kader.

Variant:

 Heeft u nog een oude puzzel liggen? Ook daar

kan je een mooie kader mee maken

Zorg dat de kader vetvrij is

Laat het geheel drogen



1. Blijf in beweging

Nood aan beweging? Trek er in je eentje of met een gezinslid op uit met de fiets of ga

wandelen: dat is goed voor je lijf, en voor je hoofd. Want even in het groen doet wonderen voor

je gemoed. Hou wel rekening me de huidige maatregelen: ga niet in groep, alleen in

gezinsverband. En hou voldoende afstand. Klaar om te vertrekken? Zoek je manieren om thuis

meer te bewegen? Perfect! Want zelfs daar zijn die 10.000 stappen (8.000 voor 65+-ers) binnen

'voet'bereik. Las af en toe beweegpauzes in en zoek mogelijkheden om actief te zijn. Er zijn er

meer dan je denkt! Dringend schoonmaak-tijd? Haal die stofzuiger uit de kast en zet je

dagelijkse aantal stappen. Woon je in een huis met verdiepingen of in een

appartementsgebouw? Loop niet voorbij de trappen: ze brengen je beweegmomentjes naar

een hoger niveau. Als je naar buiten moet voor boodschappen: ga te voet als het kan of neem

de fiets. 10 minuutjes fietsen staat gelijk aan 1.500 stappen! Elke stap, elke trap telt.

 

 2. Eet én drink gezond

Gezond eten volgens de voedingsdriehoek is belangrijk om je weerstand te onderhouden (je

vindt de voedingsdriehoek hier onder). Verspil je geld niet aan hippe superfoods of dure

voedingssupplementen. Wat je wél gemakkelijk in huis kan halen is vitamine D. Deze wordt je

namelijk gratis aangeboden door de zon. 

 

3. Blijf sociaal & doe de 'burencheck'

Sociaal blijven terwijl we verplaatsingen moeten beperken en samenkomsten vermijden: het

kan! Organiseer een video call met een groep vrienden of je familie. En neem wat meer de

telefoon om te bellen: alleen al de stem horen van je kenissen, medebestuursleden, vrienden

doet wonderen. Check af en toe hoe het met je buren gaat. Hebben ze hulp nodig met de

boodschappen? Zorg voor jezelf én voor elkaar! Schrijf bewoners van woonzorgcentra een brief,

stuur een kaartje naar de mensen die je liefhebt, bel zeker die vriend die alleen woont af en toe

op. Samen overwinnen we makkelijker deze periode!

 

4. Laat af en toe los

Er komt veel info op ons af en we willen weten hoe het gaat met de wereld: maar non stop het

nieuws checken is ook geen oplossing. Je angstig voelen is niet abnormaal: praat erover met

anderen. Maar waak erover dat je dit niet constant doet. Je hoofd heeft ook rust nodig. Praat

over wat er gebeurt met vrienden en familie, lucht je hart, maar praat daarna over andere

positieve dingen. Deel bijvoorbeeld de tips die je net las. Anderen hebben er vast ook iets aan. 

 

5. Train je brein

Je hoort het overal, bewegen is gezond en zeker in tijden van lockdown en Quarentaine. Maar

niet enkel fysiek bewegen is nodig ook je brein in beweging houden is absoluut noodzakelijk.

Daarom hebben we op de volgende pagina enkel breinbrekers voor jullie geselecteerd. Veel

denkwerk gewenst!

GEZONDLEVEN.BE

Je vindt extra tips voor een gezond leven vanuit je kot! 

op de website van LOGO 
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BLIJF GEZOND IN UW KOT IN VIJF TIPS!



Knip/zaag holle stengels van bijvoorbeeld jasmijn, vlier, bamboe of

riet op een lengte van 15-20 cm. 

Boor gaten tot 15 cm diep met breedte van 2 tot 8 mm in blokken

van hard hout zoals eik, kastanje of zacht hout zoals wilg en vlier.

Verwijder het schaafsel en scherpe randen. 

Vul hiermee een wijnkistje, conservenblik, opengesneden tetrabrik

of timmer zelf een huisje. Zorg dat de stengels goed vast zitten. 

Hang het hotel aan een op het zuiden gerichte muur en zorg dat

de slagregen niet in de pijpjes kan. Vermijd dat water in de pijpjes

blijft staan.

Bescherm je insectenhotel als laatste stap met een kippengaasje.

Zo voorkom je dat spechten en andere dieren het insectenhotel

vernielen.

1.

2.

3.

4.

5.
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OKRARARA
DE OKRA WOORDZOEKER

Je vindt de woorden verticaal

horizontaal en diagonaal.

Vul het rooster in zodat in elk

vierkant, elke rij en elke kolom

alle nummers van 1 tot 9 één

keer voorkomen. Veel succes!

MAAK ZELF EEN INSECTENHOTEL
Breng de natuur in je tuin met je eigen

insectenhotel!

DE SUDOKRA


