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Beste OKRA – reizigers,
Het Corona – virus heeft ons al een paar maanden in zijn greep. Aan ontmoetingen en
zeker reizen werd onmiddellijk een einde gesteld om de veiligheid te garanderen. Iets wat
bij vele mensen als een teleurstelling ervaren werd, want velen leven naar de jaarlijkse
vakantie toe.
Het reissecretariaat werd overstelpt met vragen waar ze in het begin zelf geen antwoord
op wisten. Ik wil bij deze Klaartje en Mieke van harte bedanken voor het geleverde werk in
deze moeilijke tijden.
OKRA Algemeen, de verkooppunten en de denktank reizen hebben een zo goed mogelijk
scenario uitgewerkt om uit deze impasse te geraken. Samen met de veiligheidsraad en
virologen werd besloten om de reizen stop te zetten tot eind juni. De toeristische sector,
in overleg met de overheid, zocht en vond een oplossing met vouchers, die ons de
gelegenheid gaven onze geboekte reizen om te zetten naar het najaar of zelfs naar
volgend jaar en zo onze reizigers een toekomstperspectief te bieden.
Stilaan komen wij uit de lockdown periode. Wij houden ons strikt aan de maatregelen
zodat de curve nog verder afneemt. Dit biedt hoop voor de toekomst. Wij en de
omliggende landen durven stilletjes te hopen dat wij dit jaar nog kunnen reizen, al is het
maar in eigen land.
Ik las vandaag in de krant: ‘Vakantieplan EU moet kakofonie stoppen’
Als alles goed gaat, presenteerde de Europese Commissie woensdag 13 mei een ‘roadmap’
voor het toerisme. Niets te vroeg, klinkt het in de sector. Want de huidige kakofonie,
waarbij elk land z’n eigen beslissingen neemt, maakt het plannen van een vakantie zo
goed als onmogelijk. Alle niet-essentiële reizen naar het buitenland blijven sowieso
verboden tot en met 7 juni. Maar als dat verbod opgeheven wordt, zullen onze
vakantielanden hun grenzen dan wel openstellen?
Ondertussen maken wij er het beste van en maken we al plannen voor de reizen in 2021.
Hopelijk ontmoeten wij mekaar terug op onze reisbeurs of op één van onze reizen.
Het ga jullie goed en hou jullie aan de regels.
Rita Van Impe, voorzitter reizen Oost- Vlaanderen

Maatregelen en beslissingen
De veiligheidsraad is op woensdag 13 mei opnieuw met nieuwe maatregelen in de
versoepeling van de lockdown naar buiten gekomen. Ook deze keer geven we jullie een
vertaling in functie van OKRA.
Aangezien de overheid besliste om culturele, sportieve, toeristische en recreatieve
evenementen te verbieden tot 30 juni, moeten we voor OKRA besluiten dat
bijeenkomsten, vergaderingen, feesten, ontmoetingsactiviteiten, daguitstappen en
reizen geannuleerd blijven tot en met eind juni
•

Op basis van de versoepeling om sporttrainingen toe te laten in open lucht met
maximaal 20 personen en met de in acht name van de afstandsregels, is er hoop om
enkele kleinschalige sportactiviteiten te kunnen organiseren. Stilaan blijken er toch nog
wel wat onduidelijkheden te leven omtrent deze versoepeling. We wachten nog even de
concrete richtlijnen af, die worden meegegeven in het ministerieel besluit dat
eerstdaags zal verschijnen. Zodra we het volledige en correcte kader kennen, bezorgen
we jullie onmiddellijk deze informatie met concrete richtlijnen. We vragen dus nog een
paar dagen geduld om een ‘valse start’ te vermijden.
•

Heb je vragen bij deze adviezen of is iets niet duidelijk, mag je ons altijd contacteren via
mail of telefoon naar Midden-Vlaanderen, naar je regioverantwoordelijke of naar
Geert Beullens.

Persbericht ‘Okra neemt aanstoot aan de coronataks voor ouderen! ‘
Na de uitzending van “Pano” op woensdag 13 mei deed de
gedragseconoom Jean-Emmanuel De Neve een opmerkelijk
voorstel in gesprek met VRT-nieuws, namelijk een
coronataks voor ouderen. Hij vindt dat vooral de jongeren
economisch slachtoffer zijn van deze crisis en dat de oudere
generatie daarom de kost moet dragen.

Gechoqueerd door deze uitspraak lanceerde OKRA volgend persbericht:
OKRA, de grootste ouderenvereniging in Vlaanderen, nam tot haar verbazing kennis van het
idee om via een coronataks bij ouderen de corona-uitgaven deels in te dekken. Dit idee
lanceerde gedragseconoom Jan Emmanuel De Neve.
Ouderen zijn vandaag reeds de grootste slachtoffers van deze coronacrisis, niet alleen op
vlak van de hoge sterftegraad maar ook op psychosociaal vlak is de impact van deze crisis
immens. Je leeftijdsgenoten zien sneuvelen, je kinderen en kleinkinderen niet
mogen ontmoeten, plotseling behoren tot een kwetsbare doelgroep… dit hakt al stevig in op
deze bevolkingsgroep. De signalen die OKRA hierrond ontvangt zijn bijzonder duidelijk. Nu
ook nog de factuur van deze coronacrisis naar hen doorschuiven is niet ernstig.
Ouderen krijgen de laatste jaren maar al te vaak de zwarte piet toegewezen. In het
vergrijzingsdebat wijzen sommige jongeren naar ouderen als diegene die de
pensioenkassen aan het opsouperen zijn. In het klimaatdebat krijgen ouderen het verwijt
dat ze door hun vroegere levenswijze aan de basis liggen van deze ecologische
verschuiving, terwijl de beweging ‘grootouders voor het klimaat’ net aantoont dat de
ouderen bijzonder zorgzaam zijn op dit vlak.
En nu de coronafactuur doorschuiven naar de ouderen? Dat kan niet!
Niemand, ook OKRA, trekt in twijfel dat er een stevige coronafactuur te betalen valt in de
nabije toekomst. We gaan dit echter niet opvangen met een ‘taks’. Het kernwoord hier is
‘solidariteit’.
Het idee van het belasten van ouderen zet generaties tegen elkaar op. OKRA wil in dit debat
niet meegaan. We willen er geen ‘wij-zij’ verhaal van maken. Wie toch in dit debat wil
stappen zal dan ook rekening moeten houden van de verdiensten van de huidige ouderen
in de realisatie van de welvaartstaat en in hun economische waarde vandaag (door
kinderopvang, door vrijwilligerswerk, door mantelzorg enzovoort).
De welvaartstaat waarin wij vandaag leven rust op solidariteit. Solidariteit tussen de
generaties, zodat jonge gezinnen kinderbijslag kunnen ontvangen, zodat de jeugd kan
studeren, zodat ouderen pensioen kunnen ontvangen, zodat wie werkloos of ziek wordt een
vervangingsinkomen heeft.
Ook op vlak van fiscaliteit en tussen de vermogens, vraagt OKRA solidariteit, waarbij de
sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Wie meer heeft mag meer bijdragen. Dat
staat echter niet gelijk met het belasten van één specifieke doelgroep.
Solidariteit is net het antwoord.
De wijsheid van een samenleving merk je aan de wijze waarop men omgaat met ouderen.
OKRA hoopt dat Vlaanderen en België wijs blijft!

Enquête ‘jouw trefpunt in corona-tijden en verwachtingen naar Okra’
Na de paasvakantie lanceerden we een enquête om na te gaan hoe de trefpunten zich door
deze moeilijke periode heen werken en welke verwachtingen jullie koesteren voor een
heropstart. Deze enquête werd door alle regio’s doorgestuurd naar de bestuursleden met
emailadres.
1.676 bestuursleden in heel Vlaanderen hebben de
enquête volledig ingevuld. Voor Midden-Vlaanderen
waren het er exact 300, sommigen individueel, maar
anderen ook na overleg binnen een trefpuntteam. Een
dankjewel voor jullie inbreng!
Wat ons erg opvalt in de enquête is dat er niet alleen antwoorden kwamen over de
praktische aanpak van de huidige crisis of de te verwachten aanpak van de toekomst, maar
ook heel veel reacties over de manier waarop mensen dit beleven. Doorheen de enquête
merken we een aantal thema’s die steeds weerkeren en die duidelijk aangeven waar de
noden bij de trefpuntmedewerkers liggen:
Er is veel vraag naar informatie en duidelijke communicatie, zowel tijdens de
huidige crisis als in het vooruitzicht van een heropstart. Deze nieuwsbrief wordt door
jullie in dit kader zeer gewaardeerd.
• Uit de antwoorden blijkt ook dat mensen aandacht en zorg vragen voor de
emotionele beleving van deze crisis en de onzekerheid over hun veiligheid bij de
heropstart van de activiteiten.
• Trefpunten snakken ook naar die heropstart. Ze vragen aan ons team om prioritair
aandacht te hebben voor concrete begeleiding van trefpunten, een goede methodiek
voor de heropstart en creatieve ideeën voor activiteiten die veilig kunnen doorgaan.
•

Met de resultaten van deze enquête en de verwachtingen die worden uitgesproken gaan we
in OKRA op twee fronten aan de slag. Nationaal is er een ‘taskforce’ (=werkgroep) opgericht
die de opdracht kreeg om de heropstart van de activiteiten voor te bereiden op korte en
middellange termijn. De vraag naar ideeën, methodiek, emotionele begeleiding proberen
we over heel Vlaanderen op een gelijke en gelijkwaardige manier te introduceren. In
Midden-Vlaanderen gaan we binnenkort terug van start met vergaderingen voor de raad
van bestuur en de regioteams, online welteverstaan. Daar zullen we afspraken maken over
onze trefpuntbegeleiding bij de heropstart. Ondertussen zullen we via deze nieuwsbrief en
via telefonische contacten of e-mails, jullie blijven begeleiden.

Verschillende trefpunten verrassen de
leden met extra kruiswoordraadsels en puzzels.
In Sint-Jan Bentille is er ook een wedstrijdelement
aan verbonden: de leden kunnen de ingevulde
kruiswoordpuzzels elke keer terugbezorgen in de
brievenbus van hun wijkverantwoordelijke. Wie er op
het einde van de rit de meeste juiste antwoorden
binnenbracht wordt verrast met een
geschenkje.

Wist je dat je ook zelf puzzels kan maken? Dat doe
je via https://www.woordzoekers.org/kruiswoordpuzzel-maken/. Zo kan je een
puzzel maken met woorden die met je trefpunt of met OKRA verband houden. Je geeft de
woorden in die je in de puzzel wil inpassen en de computer doet de rest! Het enige waar jij
nog voor moet zorgen is een goede beschrijving.

De vier trefpunten van Lochristi plaatsten samen een betalende advertentie in ‘Nummer
9080’, een gemeentelijk magazine, met een woord van dank aan iedereen die zijn steentje
bijdraagt in deze periode. In ruil kregen ze een artikel van 2 pagina’s om hun werking toe te
lichten.

Namen jullie met het trefpunt zelf ook een leuk initiatief? Laat het ons zeker
weten en stuur een mailtje naar middenvlaanderen@okra.be of de
educatief medewerker van jouw regio en we nemen het op in de volgende
nieuwsbrief. Doen!

Elke week houden we koffieklets met een OKRAvrijwilliger en leggen we hem of haar vier vragen voor.
Deze week hadden wij een afspraak met Marlies
Hofman. Zij is teamleider in Bavegem (regio Aalst), een
klein en fijn trefpunt! Ze vertelt hoe ze deze periode zelf
ervaart, en hoe ze ook nu nabij proberen zijn voor de
leden.

Op welke activiteiten heeft de lockdown allemaal invloed voor jou en hoe breng je je tijd
nu door?
Alle activiteiten zijn eigenlijk stil gevallen. Zo ben ik een beetje werkloos op sociaal vlak.
Zowel als voorzitter van OKRA Bavegem, als koorlid (geen wekelijkse repetities), lid van
parochiale werkgroep, lid van KWB, van Oudercomité Levensvreugde Aalst, opvang van
kleinkinderen voor en na school… De enige dagelijkse activiteit buiten mijn kot is ’s
morgens de kerk gaan open doen en ’s avonds weer gaan sluiten en het doet mij goed als
ik zie dat er kaarsjes branden, dat er bezoek geweest is.
Ik durf niet klagen, er zijn er zovelen die het veel moeilijker hebben. Ik ben blij dat mijn
gehandicapte dochter sinds 13 maart bij mij is en niet in de instelling verblijft (want ze zou
in de weekends niet meer naar huis mogen komen). Ik ben ook blij met mijn groot huis en
grote tuin (durf niet klagen dat het nu te groot is). Verder vul ik de dag met onderhoud van
huis en tuin. Alle werkjes worden traag gedaan en gespreid, nu moet niet alles afgewerkt
zijn op dezelfde dag want morgen moeten we ook nog iets te doen hebben. Ik lees ook
veel. Zo las ik o.a. het boek “Wij melaatsen” waarin ik veel gelijkenissen vond met de tijd
waarin we nu leven. Ik ga ook bijna elke dag met mijn dochter wandelen en zo ontmoet ik
op afstand sommige leden.
Hoe hou je contact met familie en vrienden?
Mijn broers en zus nemen telefonisch contact of sturen eens iets door. Mijn 3 andere
kinderen wonen niet ver en komen regelmatig met de boodschappen. Ik kook af en toe
eens voor hen en zij komen dan afhalen; alles wordt in de garage gezet zodat we niet te
dicht bij elkaar komen. Ik mis wel de knuffel, maar we blijven op afstand.
Naar vrienden bel ik regelmatig eens of via e-mail houden we contact.

Hoe houden jullie contact met de leden? Namen jullie al bepaalde initiatieven?
We hebben 1 lid dat alleen woont en kinderloos is. Ik heb haar gebeld om te vragen of bij
haar alles lukte en of er iemand haar boodschappen doet en heb daarbij mijn diensten
aangeboden voor boodschappen. Ik belde ook naar een lid wiens enige zoon in Antwerpen
woont en heb haar ook mijn diensten aangeboden.
In de Goede Week heb ik de wijkverantwoordelijken gevraagd hun leden eens op te bellen,
hen te vragen hoe ze het stellen, hen te zeggen dat tot einde mei binnen Okra alles afgelast
is en hen meteen een Zalig Pasen te wensen. In mijn wijk waren de leden blij en dankbaar
om iemand te horen. Zij vonden het een zeer mooi initiatief.
Vorige week heb ik de wijkverantwoordelijken gevraagd hun vrouwelijke leden eens
te bellen en te vragen hoe ze het stellen en hen proficiat te wensen met
hun moederdagfeest en hen ook te laten weten dat er tot einde juni geen activiteiten
doorgaan.
Deze week krijgt elk lid een mondmasker, verpakt in plastiekzakje en een begeleidend
briefje waarin vermeld wordt dat we liever een ander geschenkje zouden geven voor hun
moeder- en vaderfeest maar dat dit nu wel nuttiger is, dat ze misschien zullen kunnen
gebruiken als de maatregelen voor senioren versoepeld zijn, dat we hopen dat ons
volgende briefje er één met beter nieuws is.
Welke wens heb je voor Okra en voor vrijwilligers?
Voor OKRA wens ik dat er zo veel mogelijk contact gezocht wordt met de leden en
vrijwilligers, dat er veilige initiatieven uitgedacht worden, dat er qua sport iets veilig kan
georganiseerd worden (ik dacht voor Bavegem al aan petanque maar het speelpleintje is
nog niet opengesteld). Maar vooral hoop ik dat iedereen gezond blijft, dat we zorgdragen voor elkaar en er alles aan doen om anderen nabij te zijn. We ondervinden dat
verenigingen mensen gelukkig maken.

De bestuursleden van OKRA
Bavegem
(pre-corona!)

‘

’

Kan jij raden waar de foto
genomen werd? Stuur een mailtje
naar middenvlaanderen@okra.be.
Vermeld zeker ook jouw
adresgegevens. Elke week trekt
een onschuldige hand één winnaar
uit die we verrassen met een
cadeaubon van Standaard
Boekhandel ter waarde van 20
euro. Je kan je antwoord mailen
tot dinsdag 19 mei 19u.

Succes!

De foto van vorige week werd genomen in Gentbrugge, op het bankje aan het parkje aan
Meersemdries. Wie naar het programma ‘Gentbrugge’ keek, herkende het bankje waar Joris
Hessels geregeld een praatje maakte met de inwoners van Gentbrugge. Uit de juiste
inzendingen trok een onschuldige hand Hubert V. uit Destelbergen als winnaar. Hij ontvangt
heel binnenkort zijn geschenk in de bus!

Creatief aan de slag
Deze week een ideetje voor de meer geoefende creatieveling: een gehaakt
ziekenhuisbeertje voor het zorgpersoneel. Het resultaat mag er zijn! Wat heb je nodig?
Garen in kleuren naar keuze, een haaknaald, een stopnaald en knuffelvulling.
De volledige werkbeschrijving is te uitgebreid om hier op te nemen, dus we sturen ze mee
met de nieuwsbrief in een apart document

Stuur je ons een foto van je resultaat als je aan de slag gaat om een beertje te haken?

uistertips

LINC vzw en Eclips TV slaan de handen in elkaar. Sinds vorige week kan je elke dag om 9.45
uur een nieuw verhaal horen, voorgelezen door Sanne van LINC vzw, dat is een
vormingsinstelling die enthousiast werkt rond Lezen, INformatie en Communicatie. Ze
hopen hiermee verstrooiing te bieden tijdens de quarantaine én nieuwe
voorleesvrijwilligers te vinden. Meer info vind je hier.

Jullie moeten de boeiende voordrachten van OKRA-Academie tijdelijk missen. Maar daar
vond Beweging.net iets op:
De coronacrisis verhindert dat we fysiek kunnen samenkomen. Dit mag echter geen
argument zijn om onze kennis niet te verdiepen en onze visie niet aan te scherpen.
Beweging.net Academie biedt een gratis online vormingsprogramma aan over boeiende
thema’s met sterke inleiders, toegankelijk voor iedereen. Je kan enkele sessies volgen of de
hele reeks. Op het programma:
Webinar 14 mei 20u
Roel Desyn en Paul Verhaeghe (advocaten www.jus-tax.be)
Belasten in moeilijke tijden: wie betaalt de rekening?
Webinar 27 mei – 20u
Geert Van Hootegem en Lander Vermeerbergen (HIVA – KUL)
De coronacrisis heeft een kleine schokgolf door het (gezondheids-)zorgsysteem gestuurd.
Op korte tijd werden innovaties doorgevoerd die lange tijd onmogelijk waren. Vraag is
welke innovaties we meenemen naar het post-coronatijdperk?
Webinar 2 juni – 20u
Erik Schokkaert (hoogleraar faculteit economie)
Onze sociale zekerheid bestaat 75 jaar! Reden voor een feestje? Zeker wel, maar er is ook
nood aan een nieuw fundament...Welke toekomst voor onze pensioenen en onze
gezondheidszorg? Welke (politieke) keuzes liggen voor?
Webinar 10 juni - 20u
Jean Hermesse (Vice-voorzitter CM)
Het verhaal van het geneesmiddel Zolgensma. Waarom zijn innoverende geneesmiddelen
zo duur? Is het gezondheidszorgbudget uit evenwicht door de farmacologische industrie?
Webinar 16 juni – 20u05
Sien Winters (Onderzoeksleidster Thema Wonen HIVA)
De coronacrisis heeft ons allemaal in ‘ons kot’ geduwd. Hoe dat ‘kot’ eruitziet, en waar het
ligt, bepaalt nu heel erg ons dagelijks leven. Meer dan reden genoeg om na te denken over
dat ‘kot’, dat zo kan verschillen, en waarmee ook de crisis voor de ene veel erger is dan
voor de andere.
Deze vormingen zijn gratis, maar er wordt wel gevraagd om in te schrijven
via academie@beweging.net. Nadien ontvang je een e-mail met daarin alle relevante
informatie en een link om aan de vorming te kunnen deelnemen.

Hoe donker ook
de nacht
die ons bevangt,
toch komt de morgen
met handenvol licht,
om te bevrijden
en te verwarmen.
Zolang je blijft hopen
kan iedere stap
in het donker
alleen maar een stap
naar het licht zijn.
(Kris Gelaude)

