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Dag allemaal,

Vergaderingen waren niet meer
toegelaten, komen werken naar
Oikonde ook niet. Ondertussen
gooide Corona zowat heel ons leven
overhoop.
Wat is dat nu, dat coronavirus? Wat
moeten we doen om ervoor te zorgen
dat we niet ziek worden? Wat mogen
we wel nog doen? En hoe kunnen we
deze rare tijden toch ook nog wat
plezant houden?
We hebben ervoor gekozen om deze
Oiko Nieuws volledig te wijden aan
Corona.

We zijn goed bezig in België. De regels
worden goed nageleefd en dat is wat
we met z’n allen moeten blijven doen.
Omdat we dit allemaal nog wel even
moeten volhouden, vinden jullie in
deze editie nuttige informatie en tips
om deze periode door te komen.
Ondertussen proberen we bij Oikonde
ons werk zo goed mogelijk verder
te doen. Maar ook wij voelen dat
begeleiding via telefoon of mail niet
hetzelfde is.
We kijken er met z’n allen naar uit om
jullie weer gezond en wel, in levende
lijve, terug te zien!

Leen Quadflieg
Directeur

samen zelfstandig
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Corona is een virus, waar je ziek van kan worden. Als je ziek wordt, heb je Covid -19.
Eigenlijk is dit een soort griep. De meeste mensen met Covid -19 worden beter, maar
we moeten wel voorzichtig zijn!

Wat is Corona?
Corona verscheen de eerste keer
in december 2019, in China, op een
dierenmarkt. Sommige dieren op de
markt waren besmet met het virus. En
omdat er op deze markt natuurlijk ook
mensen waren, hebben deze het over
gekregen van de dieren. De mensen
die besmet waren, hebben dit doorgegeven aan andere mensen.

Sommige landen als Italië en Spanje
zijn spijtig genoeg al erg getroffen.

Hoe maakt het ziek?

Omdat mensen over de hele wereld
reizen, is Corona meegereisd en
uiteindelijk ook in ons land terecht
gekomen. Aangezien onze grenzen op
dit moment gesloten zijn, kan het virus
zich niet meer verder verspreiden.

Mensen die besmet zijn met het coronavirus moeten hoesten en niezen.
Het virus zit in de druppeltjes. Als die
druppeltjes op jou terecht komen of
op een klink zitten die jij vastneemt,
kan je ziek worden.

Maar er is ook goed nieuws! In China
is ondertussen zo goed als alles achter
de rug.

De regering heeft een aantal regels gemaakt waar
we ons allemaal moeten aan houden. Als we dat
doen zal Corona ons land verlaten en zullen minder
mensen ziek worden. Zo zorgen we er tegelijk ook
samen voor dat er altijd genoeg ziekenhuisbedden
zijn voor de mensen die toch ziek worden en hulp
nodig hebben.

Blijf thuis!
Als je niet ziek bent, mag je
enkel naar buiten om naar de
winkel te gaan, naar de dokter,
de post, de bank...of om een
kleine wandeling te doen.
Geen familiebezoeken meer,
niet naar vrienden. Je spreekt
met niemand af!

Houd afstand!
Als je toch iemand tegenkomt,
laat je genoeg afstand van
elkaar.
Minstens 1,5 meter.
2 meter is nog beter.
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Geen handen
schudden, ook
niet kussen!

Je wast je handen
dikwijls, met zeep en
lang genoeg.
Zo was je het virus van je
handen en spoelt het door de
gootsteen weg.

Als je moet niezen of
hoesten, gebruik je een
papieren zakdoek die je
achteraf weggooit.
Daarna was je
onmiddellijk je handen.
Je moet niezen of hoesten
en hebt geen papieren zakdoek bij de hand? Dan hoest
je in je elleboog!
Zo vliegen er geen druppeltjes
in het rond!
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Heel veel werd afgelast
omdat het coronavirus
niet om mee te lachen is.
Maar er zijn nog genoeg
dingen die wel kunnen:

Stukje wandelen niet afgelast
Filmpje kijken niet afgelast
Spelletjes spelen niet afgelast
Uitgebreid koken niet afgelast
Muziek luisteren niet afgelast
Een boek lezen niet afgelast
Online gamen niet afgelast
Uitslapen niet afgelast
Tijd voor elkaar niet afgelast
Lachen niet afgelast
Zingen niet afgelast
Dankbaar zijn niet afgelast
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Corona is een virus dat niemand voordien al kende.
Maar hij lijkt wel erg op
een gewone verkoudheid
of griep. Ook blijkt iedereen er een beetje anders op te reageren. De ene wordt er doodziek van, de andere voelt het bijna niet.

Wanneer is het dan Corona, en wanneer niet?

Het kan zijn dat je je ziek voelt. Je bent niet zeker of het een verkoudheid, griep of
Corona is. En misschien is het nog wel iets anders. Wat moet je dan doen?

Wat doe je beter wel?
Je blijft thuis.
Je komt niet meer buiten, ook niet om
boodschappen te doen. In je tuin of op je
terras mag je zeker nog komen.

Vertel het aan familie,
vertrouwenspersoon of begeleider
Belangrijkste tekenen:

Droge hoest / Koorts / Vermoeidheid

Dit kan in gesprek, via telefoon, met WhatsApp of langs
e-mail. Samen kan je dan bepalen wat er moet gebeuren. En
een babbeltje doet ook veel deugd.

Je belt naar je huisarts
(als dat nodig is). Of je laat dit doen door
je begeleidster. De huisarts zal je advies
geven over wat je moet doen.
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Tips tegen Corona-verveling
Als we allemaal braaf en plichtsbewust ‘in ons kot’ blijven, gaan we ons misschien wel
vervelen. Dat mogen we niet laten gebeuren. Vrije tijd is tijd om dingen te doen die al
lang op ons liggen te wachten. Daarom hier wat tips voor thuis.
Het kan zijn dat je je ziek voelt. Je bent niet zeker of het een verkoudheid, griep of
Corona is. En misschien is het nog wel iets anders. Wat moet je dan doen?

Wat doe je beter niet?
Panikeren
Dat is nergens voor nodig. Blijf er niet alleen mee zitten. Bel
iemand op waar je even mee kan praten. Stuur een berichtje
naar iemand die je graag ziet. Een gesprekje doet wonderen.

Zelf naar de dokter gaan
Als je zelf naar de dokter gaat, kan het zijn dat je andere
mensen gaat besmetten. Als het nodig is, zal de dokter bij jou
langskomen, of je naar het ziekenhuis sturen. Ga ook nooit
zelf naar het ziekenhuis zonder eerst de dokter te bellen!
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Bakken
Bakken hoeft niet moeilijk te zijn. Een simpele cake of
heerlijke zandkoekjes, meer moet dat niet zijn. Bakken
heeft heel wat voordelen.
1. Het is fijn om iets met je handen te doen. Even weg
van tv of computer.
2. Je kan je bakkunsten nadien opeten. Een heerlijke
beloning na het harde werk.
3. De heerlijke geur van het bakken blijft nog een tijdje
in huis hangen.

Klussen en schoonmaken
Geen poetshulp meer? Steek zelf de handen uit de
mouwen! Goed om je huis op orde te krijgen. Maar ook
om je hoofd even leeg te maken. En op het einde van de
dag kan je lekker genieten van een schoon en
opgeruimd huis. Heerlijk toch!

Bewegen
Dit is misschien wel de beste tip van allemaal. Bewegen!
Dat kan ook thuis. Mensen met internet en een
computer vinden online heel wat lessen en work-outs.
Laat je niet afschrikken en neem elke dag een 30tal
minuutjes tijd om te bewegen. Als het kan, ga dan zeker
ook buiten, in de frisse lucht. Kies er enkel voor om op
je eentje, met je huisgenoten of met 1 vriend erop uit
te trekken. Weetje: een half uurtje per dag wandelen of
lopen heeft heel wat voordelen. Hart en longen worden
er sterker van, je geheugen wordt beter. En het is heel
goed voor je humeur.
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Filmavond

Eenzaamheid

Maak van je woonkamer een eigen mini-bioscoop.
Nestel jezelf op de zetel, doe een klein lichtje aan en
kijk naar een supergoede film. Deze kan je terugvinden
op Netflix of tv-theek. Of om nog wat meer nostalgie in
huis te brengen, zet je een dvd op. Heerlijk knus genieten van de gezelligheid.

Niet iedereen woont samen met iemand, dus kan eenzaamheid erg lastig worden. Vergeet niet dat er tal van
opties zijn om toch contact te houden met je familie en
vrienden. Uiteraard kennen we allemaal de telefoon en
computer. Maar wat nog leuker is... Schrijf nog eens een
brief of een kaartje naar diegene die je zo hard mist. Zij
schrijven er zeker en vast wel eentje terug!

Creatief
Vond je het als kind ook zo fijn om te kleuren? Grote
kans dat je dat nu ook nog steeds leuk vindt. Pak alles
erbij wat je kan gebruiken (stiften, kleurpotloden, nagellak, verf, …) en maak je eigen kunstwerk. Misschien kan
je wel leuke kaartjes maken om op te sturen naar je
vrienden en familie? Wedden dat zij hier superblij mee
zullen zijn?

Gezond eten
We moeten er, nu zelfs meer dan ooit, voor zorgen
dat we sterk en gezond blijven. Kies dus voor gezonde
maaltijden en experimenteer eens met je kookkunsten.
Misschien kruipt er wat meer tijd in het maken van een
maaltijd. Maar, tijd hebben we, toch?
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Verveling is niet zo erg
Tot slot geven we ook nog graag mee dat verveling niet
zo erg is. Volgens psychiater Dirk De Wachter is het
zelfs het perfecte moment om ons nog eens te vervelen.
De maatschappij gaat tegenwoordig zo snel, dat het
gezond is om even wat minder prikkels binnen te krijgen. Dus als je besluit even niets te doen, weet dan dat
dat kei-gezond is.

Lezen of puzzelen
Pak nog eens een goed boek vast. Op die manier kom
je even in een andere wereld terecht en moet je niet
denken aan dat Corona-virus. Ook zijn erg veel mensen
aan het puzzelen gegaan. Hoe meer stukjes, hoe langer
je zoet bent.
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1. Speel buiten of maak een wandeling
2. Ga op Berentocht en zet een kruisje voor elke beer die je achter het
venster ziet zitten
3. Speel spelletjes
4. Leer iets koken met mama en papa
5. Verstop iets in je tuin en je broers en zusjes moeten het zoeken
6. Maak een tekening voor de juf en breng ze mee als we terug naar
school mogen
7. Voor wie graag knutselt: vele ideeën op Pinterest
8. Kies een afbeelding in een boekje of tijdschrift, beschrijf het en de
andere moet het zoeken. Je kan eventueel timen wie de snelste is
9. Beluister verhalen (op de computer vind je er veel)
10. Maak samen met mama of papa een to-do lijstje per dag. Breng
voldoende variatie in leuke en nuttige dingen
11. Beschilder een laken met “dankjewel” en hang het uit je raam
12. Vertel mopjes (lachen is gezond)
13. Speel het memory spel dat je in dit boekje vindt
Surf naar:

https://bit.ly/knaplabcoronaboekje
https://www.zitdazo.be/post/kinderfilmpje-legt-coronavirus-uit

https://www.koko-noko.com/nl/blogs/adventure-kit/de-coronas-op-gezinsvakantie/
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Vragen over Corona?
Het ministerie van Volksgezondheid
heeft een telefoonnummer waar je
met al je vragen terecht kan:
0800 14 689

Je voelt je ziek en de huisdokter heeft gezegd dat je een week moet binnen blijven.
Maar er moeten wel boodschappen gedaan worden of je hebt medicijnen nodig.
Bel je begeleidster van Oikonde als je ziek bent. We bekijken samen wat er moet gebeuren zodat je
verder kan.

Je kan bellen van 8 uur ‘s morgens tot
8 uur ‘s avonds Als je beschikt over
een computer en toegang hebt tot
internet kan je ook je vraag stellen op
www.info-coronavirus.be

Er is iets gebeurd en je hebt dringend hulp nodig

112
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bel
voor dringende medische hulp
(ziekenwagen of brandweer)

bel
voor dringende politiehulp
Het mooie aan Corona is dat we ons
allemaal verbonden voelen.

Je voelt je ziek in het weekend of op een feestdag
Tijdens het weekend of op een feestdag kan je je eigen huisdokter niet bellen. Als je kan wachten
tot je je dokter wel kan bereiken, wacht je en bel je je eigen huisdokter.

1733

Als je niet kan wachten, bel je het nummer
Dan kom je terecht bij de wachtdienst van de dokters en zullen zij je verder helpen.

Je bent bang, hebt veel stress of je voelt je heel eenzaam en triestig door
die Corona. Je wil er met iemand over praten, maar kan niemand bellen
bel
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Dan kom je terecht bij iemand van Tele-onthaal. 24u op 24u, dus dag en nacht,
is er iemand die naar je luistert.
Je kan ook met hen chatten op www.tele-onthaal.be

Over heel het land zoeken mensen
manieren om toch met mekaar in contact te komen.
De algemene opdracht is: blijf in je
kot! Maar er zijn nog wel vele mensen
die moeten buiten komen en die heel
hard aan het werk zijn. Denken we
aan alle dokters, verplegers, hulpverleners, maar ook mensen in de
supermarkt, vrachtwagenchauffeurs,
huisvuilophalers, …
Sommigen onder ons applaudisseren
iedere avond om 20 u, andere mensen hangen lakens uit de ramen met
bedankingen, … Ook de kerkklokken
luiden hiervoor!

Op het einde van het VTM nieuws laat
men een drone (een klein toestelletje
dat vliegt zonder iemand aan boord)
zien die iedere dag over een andere
gemeente vliegt. VTM vraagt aan de
mensen om boodschappen op spandoeken te plaatsen, om te zwaaien, of
om andere boodschappen bekend te
maken.
Op VRT laten ze voor en na het nieuws
filmpjes zien van families die hallo
zeggen aan mensen die ze nu even niet
mogen zien.
Zo brengt Corona toch ook nog goede
dingen naar boven.
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Alle begeleidsters van Oikonde blijven op post. Als een begeleidster ziek wordt, zorgen
we voor vervanging, zoals we dat altijd doen. We houden contact met al onze cliënten.
Alleen gaat dat nu niet meer op dezelfde manier dan we gewoon zijn.

Tijdelijk afgeschaft:

Samen in groep dingen doen, is verboden
door de regering. Dus ook geen familiebezoeken of op bezoek gaan bij vrienden.
Iedereen blijft in zijn/haar kot. Als je
familie/vrienden mist, kan je hen bellen.
Deze regel is zeer belangrijk. Als iedereen

blijft doen zoals hij gewoon was voor
Corona, gaan de ziekenhuizen snel vol
liggen met zieke mensen en zijn er te
weinig bedden om iedereen te verzorgen.

Wat doen we in de plaats?

We komen voorlopig niet meer op huisbezoek.
Wanneer je persoonlijke begeleidster ondervindt dat dit
toch nodig is, bespreekt zij dit met de coördinator. Samen
beslissen zij of er een uitzondering wordt gemaakt. Dit is
nooit een beslissing van de cliënt zelf.

Je kan voorlopig niet meer op dienstbezoek komen.
We organiseren geen groepsactiviteiten meer voor cliënten: geen kookgroepen voor september, geen zomeruitstap, geen spelletjesnamiddagen.

We hebben ook geen vergaderingen of overleg met andere diensten meer.
Toch niet aan een tafel samen, wel via de computer.

Waarom is dat?
We moeten met z’n allen de richtlijnen van
de regering goed naleven. Dat is de enige
manier om te zorgen dat we snel weer van
die Corona af zijn.
Als je begeleidster op huisbezoek komt,
is het mogelijk dat zij je ziek maakt of dat
jij haar ziek maakt. Dat willen we natuurlijk niet. Daarom komen enkel nog die
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We begeleiden jullie nu per telefoon,
sturen berichtjes, sturen mails, ...

ook blij zijn als binnen enkele weken alles
weer normaal wordt.

Of we proberen wat moderne dingen uit:
skypen, bellen met beelden

Dank je wel voor jullie begrip als het nu
even wat lastiger gaat.

We zoeken naar de best mogelijke manier
om jullie te ondersteunen. Maar we zullen

diensten aan huis die echt niet anders
kunnen: familiehulp en gezinszorg bijvoorbeeld. Oikonde valt daar niet onder.
Op dienstbezoek komen, kan om dezelfde
reden, niet meer. Ook hier is de kans te
groot dat we elkaar ziek maken en dat
wij op onze beurt andere mensen in onze
omgeving ziek maken.
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contact hebben met hun familie via skype of
telefoon. We moeten nu dagelijks propere
werkkledij en eigen kledij aandoen als we
komen werken. Ook moeten we regelmatig
onze handen wassen en ontsmetten. We
moeten ook extra contactpunten zoals leuningen, klinken, lichtschakelaars, ... poetsen.
We dragen verplicht mondmaskers en we
moeten ook overal nakijken of er voldoende
zeep, handontsmetting en papieren handdoeken zijn. Als er tekort is, moeten we
zorgen dat onze bazin Leona op tijd kan
bijbestellen.
We hopen allemaal dat het snel voorbij
is want het is veel te rustig en stil in het
rusthuis.

K.S. uit Bonheiden stuurde haar
begeleidster een leuk bericht:
‘Ook al bent u nu met vakantie, ik heb
meegedaan aan de actie. Ipv witte lakens,
witte handdoeken aan mijn ramen laten
wapperen om mensen zoals u die zorgen
voor andere mijn dankbaarheid wil meedelen en heb om 12u geapplaudisseerd
voor jullie en andere blijvende hulpverleners xxx ‘
Maria Frison, gekend om haar mooie handwerk, voorziet zorgverleners van zelfgemaakte mondmaskers

20

‘ En voor alle alleenstaanden:
you never walk alone ‘

Ik ben Jessica Bouchier. Ik werk als
poetsvrouw al bijna 16 jaar in het wzc
Hof van Egmont. We poetsen leefruimtes en kamers en andere ruimtes.
We moeten alles één keer per week
grondig gepoetst hebben. We poetsen
5 tot 7 kamers per dag, naargelang het
aantal uren dat je werkt. De rest van de
kamers worden de dag nadien gedaan.
1 keer per maand doen we extra taken ,
zoals de ramen, deuren, verwarmingen
poetsen. Maar nu met het coronavirus
hebben we ook extra maatregelen en
extra taken.
Zo mag er geen bezoek van familie en
vrienden mee binnenkomen voor onze
bewoners, om hen te beschermen. Als
ze iets nodig hebben van de winkel of
vuile/propere was moeten de bezoekers dit komen halen/brengen aan
het onthaal. De bewoners kunnen wel

Ik ben Gwinessa. Ik werk
als logistieke in wzc Hof van
Egmont te Mechelen. Ik verzorg voor de mensen zowel
het ontbijt als het middageten.
Voor zowel de bewoners als
mezelf te beschermen tegen
het coronavirus, dragen wij
een mondmasker. We wassen
ook heel veel onze handen
en gebruiken constant desinfecterende handgel. Op de afdeling waar ik
werk, de maneblussers, zijn er al veel mensen komen zeggen dat ze blij zijn dat ze me
terug zien en dat ik heel lief ben. Ze zijn me
dankbaar voor de kleine dingen die ik voor
hen doe, zoals hun naar de kiné of het restaurant brengen met de rolstoel.
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OPENINGSUREN
MAANDAG

09:00 - 12:30

DINSDAG

13:00 - 17:00

WOENSDAG

09:00 - 12:30

DONDERDAG

13:00 - 17:00

VRIJDAG

09:00 - 12:30

ZATERDAG

GESLOTEN

ZONDAG

GESLOTEN

Daarnaast kan je ook een afspraak maken en kan je je begeleider/ster tijdens de werkuren bellen
op hun gsm.

SLUITINGSDAGEN
WOENSDAG 1 januari
MAANDAG 13 april
VRIJDAG 1 mei
DONDERDAG 21 mei
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NIEUWJAAR
PAASMAANDAG
DAG VAN DE ARBEID
OH HEMELVAART

VRIJDAG 22 mei

BRUGDAG

MAANDAG 1 juni

PINKSTERMAANDAG

MAANDAG 20 juli
DINSDAG 21 juli
MAANDAG 2 november
WOENSDAG 11 november
VRIJDAG 25 december

BRUGDAG
NATIONALE FEESTDAG
ALLERZIELEN
WAPENSTILSTAND
KERSTDAG

