
 
 

CORONA-initiatieven 

Vlaanderen wordt overspoeld door een golf van solidariteit na het uitbreken van de 

coronacrisis. Het bulkt van initiatieven om elkaar verder te helpen. Ook OKRA blijft niet 

stilzitten. Hier vind je een overzicht wat OKRA kan doen in coronatijden. Deze lijst is 

uiteraard niet volledig. Er gebeurt zoveel moois overal. Daarnaast geven we een overzicht 

van andere corona-initiatieven. 

 

- Belactie: Vergeet ouderen niet, een telefoontje extra doet wonderen (OKRA-

Brussel - algemeen gedeeld)  

 

- Week van de dikke merci (20-26 april) 

 

 We passen de communicatie aan in coronatijden. 

 Dikke merci-kaarten: Verspreiding via de OKRA-magazines 20-26 april  

 vanaf 15 april digitaal beschikbaar via www.weekvandedikkemerci.be  

 Liedjes aanvragen voor al wie hulp of luisterend oor biedt of gewoon 

betrokken is. Via merci@vbro.be . te beluisteren via VBRO van 20-24 

april van 13-16u www.vbro.be  

 promotie via social media 

 

- mondmaskers maken: trefpunten die extra mondmaskers maken voor 

zorgverleners 

- Verspreiding OKRA-zorgmagazine; ditmaal zonder warme hand maar gewoon 

bussen. Gespreid in de tijd vanaf wanneer het mogelijk is.   

- Massale telefoonrondes om activiteiten te annuleren 

- CORONA-nieuwsbrieven 

- OKRA-woordzoeker  

 

 

Nog enkele ideeën die leven: 

- Schrijfactie 

o Schrijf ze blij’! - OKRA schrijft ze blij! Jij toch ook? 

o Vergeet ouderen niet, een telefoontje extra doet wonderen…  maar ook 

eenzaamheid kan je verwijderen door je familie te schrijven (OKRA Limburg) 

- OKRA in beweging - Gym of bewegingsoefeningen voor senioren’.– youtube-kanaal 

of via Facebook live 

 

 

 

http://www.weekvandedikkemerci.be/
mailto:merci@vbro.be
http://www.vbro.be/


 
 

Bundeling Corona initiatieven vanuit Vlaamse Ouderenraad 

Initiatieven van organisaties of van individuele mensen om meer contact te houden tijdens 
Corona. Deze lijst geeft een indicatie van de soorten initiatieven die genomen worden. De 
lijst is zeker niet limitatief, aangezien de initiatieven niet (nu al niet meer) te overzien zijn.  

Briefacties 

Heel wat woonzorgcentra riepen op om brieven te schrijven naar hun bewoners.  

 Het Prieelshof (Lede) 

 De Groene Verte (Merkem) 

 Woonzorggroep GVO 

 Studenten AP Hogeschool: dubbele briefkaartjes zodat ontvangers ook iets kunnen 
terugsturen (dubbeltje kan afgescheurd worden) 

 WZC Orelia (Balen) lanceerde in samenwerking met het Huis van de Mens ‘nationale 
briefschrijfactie’ waarbij wordt opgeroepen om elke komende zondag een brief te 
schrijven naar bewoners van woonzorgcentra of naar thuiswonende ouderen, onder 
de noemer #zorgbrief. 

 Zorg-Saam organiseert in hun 20 WZC’s de actie 'Wees lief en schrijf een brief’ 
 

Digitaal contact (videobellen, whatsapp, …) 

Digitaal contact houden met familie en vrienden, vooral in WZC’s. 

- WZC Prinsenhof (Koersel): spoedcursus Skype  
- WZC Heydeveld (Opwijk)  
- Sint-Vincentius (Kalmthout): directie wil in elke afdeling een smartphone of lokaal te 

voorzien om te Skypen of Whatsappen. 
- WZC De Bron (Zottegem) WhatsApp geactiveerd: familieleden kunnen persoonlijke 

berichten, foto’s en videoboodschappen doorsturen naar de bewoners. Een 
ergotherapeut zorgt dat de berichtjes bij de juiste persoon terechtkomen en helpt de 
bewoners om het bericht te beantwoorden. 

Facebookpagina 

Vanuit WZC communiceren naar de ‘buitenwereld’ via foto’s filmpjes, … 

- Woonzorgcentrum Ter Lembeek (Wielsbeke)  
- Woonzorgcentrum Prinsenhof (Koersel): muziekactiviteit live streamen 

Een praatje via de parlofoon 

- WZC Aurora (Tongeren): parlofoon installeren aan het raam zodat bezoekers een 
praatje kunnen maken met de bewoners.  

 

https://www.facebook.com/groups/1479847952050566/
https://www.facebook.com/degroeneverte/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/03/12/bewoners-van-rusthuis-in-koersel-dat-in-quarantaine-is-leren-sk0/?linkId=vrtnws|radio2|/regios/limburg|main


 
 

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.  

Telefoonlijn 

Een telefoonlijn opstarten voor mensen die graag een praatje maken of hulp nodig hebben.  

- Oostende: sociale noodlijn waarbij mensen met beperkt netwerk kunnen vragen 
stellen bij bepaalde noden 

Boodschappen 

Er worden verschillende platformen opgezet waabij mensen zich engageren om 
boodschappen te doen voor anderen die dat nu moeilijker kunnen.  

- Covid-Solidarity: platform waarbij boodschappenlijstjes aan raam worden 
opgehangen en buren gaan voor jou naar de winkel  

- Scouts en Gidsen Vlaanderen lanceren buitenDIENST, om boodschappen te doen, 
een praatje te slaan, … 

Maaltijden aan huis 

Verschillende LDC zorgen ervoor dat hun bezoekers de dagelijkse warme maaltijd niet 
moeten missen en organiseren maaltijdbedelingen aan huis.  

- Willebroek  
- Oostendse ontmoetingscentra  

Ook heel wat restaurants en traiteurs zorgen nu voor thuisleveringen. 

Radio 

Via radio (of podcasts) kan je mensen heel wat bieden om de Corona-tijd door te komen. 
Plaatjes aanvragen voor anderen, maar ook verhalen brengen van mensen, … 

- Halle: stadsradio wordt woonzorgradio 

Affiches, briefjes in de bus, … 

Briefjes of affiches kunnen voor communicatie tussen buren zorgen. Je kan er je hulp mee 
aanbieden of je kan er hulp mee vragen.  

https://www.focus-wtv.be/nieuws/corona-oostende-lanceert-sociale-noodlijn
https://covid-solidarity.org/nl.html
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/nieuws/2020/03/13/buitendienst-voor-wie-binnen-moet-blijven?fbclid=IwAR0ymLauD4lvUkC6SzJK-KOpdmWJ1IUjnwALa_wZGwIsBJk_mhBdY4Sa1_0
http://www.willebroek.be/nl/press/6938/ldc-de-wilg-sluit-tijdelijk-de-deuren.html?fbclid=IwAR0vAZ_YACOWOsX5LwHGRH7nRPzao_HSSuo0UtpR7BpfmY9EZWh3o35t9l8
https://www.oostende.be/Corona-ontmoetingscentra-woonzorgcentra?fbclid=IwAR3UKLQsSIZ3R-pZubw71wS7DdJd4Xqzp3O_VQe6h_qkKfWeckqwifimlEQ
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200315_04890159


 
 

- ‘Verspreid solidariteit, geen virus’: affichecampagne Samenlevingsopbouw Vlaams-
Brabant: iedereen die een helpende hand wil bieden, hangt een affiche voor zijn 
raam  

- Just Goe: maakte een postkaartje dat je bij mensen in de bus kunt werpen.  
- ‘Beste Buren-flyer’: Radio 2 ontwikkelde kaartjes die je bij de buren in de bus kan 

stoppen om hulp aan te bieden 
- ‘Boodschappendienst Sint-Niklaas voor kwetsbare personen’: in alle stadswijken is 

iemand coördinator om mensen te bereiken. Er worden samen met een 
communicatiebureau briefjes/boodschappenlijstjes ontwikkeld die bij de mensen in 
de bus worden gestopt.  

(Huis)dieren 

AAP vzw is een organisatie die met opgeleide vrijwilligers en hun huisdier (AAI-team) 
bezoekjes brengen aan woonzorgcentra of therapeutische centra. Omdat deze bezoekjes nu 
niet kunne plaatsvnden, maakten ze leuke filmpjes van de dieren en doorgestuurd naar het 
WZC/TC waar het AAI-team komt.  

Grootouders willen zich engageren 

Verschillende grootouders die nu niet op kleinkinderen kunnen passen, willen toch iets doen 
voor hun familie. Er wordt gekookt, de strijk wordt gedaan, … zodat de ouders hun 
familieleven tijdens het thuiswerken én op de kinderen passen meer op ‘orde’ kunnen 
krijgen. 

Ludieke actie 

- Reclamebureau Friendship ontwikkelde ‘The Corona Jar’: elke keer het woord 
‘Corona’ valt, stop je een muntje in de ‘Corona Jar’ 

Vrijwilligers-platform 

Verschillende gemeenten en steden lanceerden een platform waarop je je hulp kan 
aanbieden of hulp kan vragen. De mogelijkheden om te helpen zijn vaak divers. 

- Stad Mechelen lanceert platform waarop je je kan aanmelden als vrijwilliger, er zijn 
allerlei zaken waarbij je kan helpen. 

- Stad Antwerpen lanceert platform 
- Brugge lanceert platform 

 

 

  

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/03/13/ook-veel-solidariteit/?linkId=vrtnws|radio2|/regios/vlaams-brabant-brussel|main
https://www.justgoe.be/bestebuur/
https://radio2.be/corona/download-onze-beste-buren-flyer-en-help-waar-nodig
https://www.impactdays.be/mechelenmeldjeaan/
https://www.impactdays.be/antwerpenhelpt/
https://www.brugge.be/coronavirus/brugge-solidair


 
 

Bijlage 1: belactie 

 

 

OKRA heeft uit bezorgdheid om zijn leden, die de kwetsbaarste doelgroep zijn voor 

het Coronavirus, reeds beslist om voorlopig alle activiteiten te stoppen. Hierdoor 

verliezen heel wat ouderen hun (soms enige) sociale contacten. We vrezen dat 

vereenzaming en isolement om de hoek loeren! Daarom doen we met OKRA aan 

iedereen de dringende oproep om even na te denken over ouderen in hun omgeving 

en hen even te bellen! Een telefoontje en wat aandacht kunnen wonderen doen! 

 

Daarom... grijp je telefoon en bel! 

 

Wij zijn je heel erg dankbaar! 

OKRA 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bijlage 2: Week van de dikke merci (20-26 april) 

Vlaanderen wordt overspoeld door een golf van solidariteit na het uitbreken van de 

coronacrisis. Het bulkt van initiatieven om elkaar verder te helpen. Van belrondes en 

schrijfacties tot alle mogelijke digitale platformen om elkaar op te zoeken. En veel respect 

voor de zorgmedewerkers die dag en nacht het beste van zichzelf geven. Al jaren vraagt 

OKRA aandacht voor het belang van de zorg voor elkaar. Al die betrokkenheid verdient altijd 

een dikke merci! Maar dit jaar komt het wel heel sterk in beeld! 

Tijdens de ‘Week van de dikke merci’ kan je iemand bedanken voor zijn of haar hulp, warme 

woorden of gewoon betrokkenheid. Jouw dankbaarheid werkt aanstekelijk en je motiveert 

bovendien elkaar om goed te blijven zorgen voor een ander. Wie verras jij met een dikke 

merci?  

Wil je nog iets extra doen?  

Vraag dan een liedje aan voor de persoon die je wil bedanken via merci@vbro.be. De 

verzoeknummers kan je beluisteren tijdens het programma ‘Radio Merci’. ‘Radio Merci’ zal 

van maandag 20/4 tot vrijdag 24/04 van 13u-16u te beluisteren zijn op radio VBRO. 

Dit is een initiatief van OKRA 

i.s.m. VBRO en Familiehulp 

 

 

mailto:merci@vbro.be
https://www.vbro.be/
https://www.okra.be/


 
 

Bijlage 3: werkbeschrijving mondmaskers 

 

 

 

Deze actie start vanuit Stad Hoogstraten en is opgemaakt i.s.m. de huisdokters! 

 

In dit pakketje vind je al het materiaal om minstens 12 mondmaskers te naaien met filter! 

Wat heb je nodig: 

- Patroon 

- Stof (zowel buitenkant als filter) 

- Rek 

- Met de aangeleverde handleiding maak je in een wip een mondmasker! 

Het WZC is jullie alvast héél dankbaar, het is 5 voor 12. 

Waar lever je in het materiaal? 

- Brievenbus OCMW – Jaak Aertslaan 7, 2320 Hoogstraten. 

- In plastic zakken  

 

Was steeds je handen voor je aan de slag gaat! 

 

De medewerkers van het WZC wassen deze nog op 60° voor ze in gebruik worden 

genomen! 

 

 

 



 
 

 

 

Handleiding maken mondmasker met filter 

 

Voorbereiding: 

1. Knip het patroon 4x uit de buitenstof  

 teken 0.7 cm naad bij 

 zorg ervoor dat je ze 2x gespiegeld knipt 

2. Knip het patroon 2x uit de vlieseline H640 (= filter)  

 Teken 0.7 cm naad bij 

 zorg ervoor dat je ze 2x gespiegeld knipt 

3. Knip 2x een rek van 15 cm 

 

 

Naaien: 

1. Leg de goede kanten van de buitenstof op elkaar 

 Naai de ronde kant op elkaar 

 Knip de rondingen met een schaar in 



 
 

 

2. Keer open en strijk met je vingers de naad open 

3. Draai met de goede kanten naar buiten en stik door op 2mm van de rand 

 
 

4. Herhaal stap 1 t.e.m. 3 voor het andere stukje van de buitenstof en voor de filter 

 

5. Leg de stoffen van de buitenkant met de goede kanten op elkaar en de filterstof 

daaronder 

 



 
 

 

6. De rek leg je tussen de 2 stukken van de buitenstof met de uiteinden naar buiten en 

de lus naar binnen. Als je dit gedaan hebt, zie je in principe de rek niet bij het naaien! 

Zoals op bovenstaande foto. 

 

7. Stik rondom door en laat onderaan een keergat van 10 cm open 

 

8. Knip de puntjes van de 4 hoeken af 

 

 

9. Keer om door het stikgat en stik door 

 

10.  Je mondmasker is klaar 

 

 

Nog eens 1000x en meer dankjewel! 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Bijlage 4: OKRA-woordzoeker 

 


