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Voorwoord
2020 is een jaar dat we niet snel
zullen vergeten. Het jaar waarin ons
leven plots overhoop werd gegooid
door het Coronavirus.

soms misbruik van je willen maken.
Ze beloven je de hemel, zeggen dat je
veel geld gewonnen hebt...en daarna
blijkt dat dat niet zo is.

We moesten ons allemaal aanpassen.
Ook in Oikonde veranderde er veel.
Waarom heeft Oikonde sommige
beslissingen genomen? Wat vonden
de begeleiders en de vrijwilligers
daarvan? En wat betekende dat voor
jullie? Daarover vertellen we iets in
deze nieuwsbrief.

We hebben toen goede tips gehoord
om te zorgen dat je niet in de
problemen kan geraken. Al deze tips
zijn samen gezet op één blaadje. Dat
kan je thuis omhoog hangen op het
prikbord. Je vindt dit blaadje in deze
nieuwsbrief. Het is gemaakt door
Jens, die ook onze nieuwsbrief zo
mooi maakt.

We gaan het hier wel niet alleen
hebben over Corona. Er zijn
immers ook nog leuke dingen te
vertellen. Over het talent van Nerma
bijvoorbeeld. Of over onze nieuwe
facebookgroep!
En we hebben ook nog een
extraatje! Vorig jaar zijn we in
september samengekomen in Lier
en in Mechelen. We praatten over
situaties waarin anderen mensen

En dit is niet het enige. We maken
voor ieder van jullie een koffiemok
met daarop één van de tips: ‘Neem
steeds je tijd’. Daarmee is immers
alles gezegd: laat je hoofd nooit zot
maken!
Hou het gezond, draag zorg voor
elkaar.
Leen Quadflieg
Directeur

samen zelfstandig
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diensten mochten nog wel op huisbezoek gaan. ‘Waarom komen zij wel en jullie
niet? ‘is een vraag die we geregeld kregen. Wel, we mochten niet van het VAPH.
We hebben dan met iedereen proberen te bellen, Whatsappen, videobellen enz.
Gelukkig bestaat dat allemaal, maar het was niet altijd gemakkelijk, ook voor
jullie niet! Af en toe hebben we uitzonderingen gemaakt en kwamen we
toch uit ons kot, omdat we dat echt nodig vonden.
Dan kwamen we aan de deur voor de (wekelijkse) babbel, kwamen we papieren ophalen om de tijdelijke werkloosheid in orde
te maken of kwamen we andere dringende dingen regelen.
We waren toen zelf ook wel heel voorzichtig. We hadden
weinig of geen beschermingsmateriaal (mondmaskers,
handgel).

In maart gebeurde er iets dat we nooit eerder meemaakten: een lockdown in België!
België ging op slot. Veel winkels gingen dicht. We mochten niet meer reizen,
moesten zoveel mogelijk thuis blijven en afstand houden van andere mensen.

Vanaf mei hebben we beslist om stilaan weer normaal
beginnen te werken. We kochten voldoende beschermingsmateriaal. Onze kantoren in Lier en Mechelen maakten we ‘corona
proof’ = zo veilig mogelijk om er te werken.

Alle bedrijven en organisaties moesten van de regering een ‘crisisteam corona’
oprichten. In Oikonde zitten de 3 leidinggevenden in dat crisisteam: Ines (de
teamcoördinator van Lier), Katja (de teamcoördinator van Mechelen) en Leen
(de directeur)
Zij beslissen hoe iedereen moet werken in Oikonde zolang het coronavirus in
het land is. Het crisisteam kan niet zomaar beslissen wat ze willen. Ze moeten
met heel veel dingen rekening houden:

•

De beslissingen van de Federale Overheid, voor heel Belgïe

•

De beslissingen van de Vlaamse Overheid, voor heel Vlaanderen

•

De beslissingen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een
Handicap = VAPH, voor alle instellingen die door hen betaald worden, dus ook Oikonde
De vragen van de medewerkers
De vragen van de vrijwilligers
De vragen van jullie, onze cliënten

•
•
•

Dat was niet altijd gemakkelijk.

In augustus waren er weer veel besmettingen in de provincie
Antwerpen, dus ook in regio Lier en regio Mechelen.
•

De baas van de provincie, de gouverneur Kathy Berckx, besliste dat
we weer thuis moesten werken.

•

Het VAPH zei dat we in sommige gemeenten geen huisbezoeken
mochten doen. In andere mochten we buiten wandelen.

Omdat dat een beetje ingewikkeld werd, zijn we daar mee gestopt na een
paar weken. Sindsdien komen we weer overal, zo voorzichtig mogelijk.

Tijdens de lockdown in maart en april hadden we geen keuze. We moesten zoals
iedereen thuis blijven. Het VAPH liet ons immers weten dat we geen huisbezoeken meer mochten doen. Dat was niet wat we zelf wilden. Sommige andere
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De ministers hebben veel geleerd dit jaar en wij ook. We gaan dan ook in
Oikonde zo lang als mogelijk en zo veel als mogelijk ons werk blijven doen. We
hebben nu voldoende beschermingsmateriaal. We weten wat we moeten doen
om zo veilig mogelijk te werken. Als er te veel besmettingen zijn, zullen we minder huisbezoeken doen, maar we gaan er niet mee stoppen. De begeleiders zullen met jullie goed afspreken wat wel nog kan.
We hopen dat het coronavirus snel ons land verlaat. Maar we vrezen dat het nog
lang zal duren. We gaan dus nog vele maanden op deze manier moeten werken.
Wat kunnen wij doen om het virus buiten te krijgen? Zoveel mogelijk een mondmasker dragen. Onze handen dikwijls wassen. Ver van elkaar blijven. Als we dat
allemaal zo veel mogelijk doen, kunnen we elkaar sneller weer zien. Als het allemaal achter de rug is, geeft Oikonde een groot feest voor iedereen!

•

Alle begeleiders vonden het heel lastig dat ze hun cliënten niet
meer live konden zien. Er werd wel veel getelefoneerd, maar dat is
toch niet hetzelfde;

•

We zijn wel blij dat we bijna met alle 320 cliënten van Oikonde contact konden houden;

•

De begeleiders misten hun collega’s ook erg... Samenkomen op het
bureau kon niet meer, vergaderingen moesten via de computer,
maar ook dat is toch ook niet hetzelfde als elkaar echt kunnen zien;

•

Er was veel bekommernis voor de mensen die pas in begeleiding
waren in Oikonde. Voor hen moet het wel heel moeilijk geweest
zijn om de begeleidster minder of niet te kunnen zien;

•

Toch nog iets positiefs: door het thuiswerk moesten we niet meer
in de file staan met de auto

‘Doordat alles door mekaar loopt, en in
dezelfde ruimte moet gebeuren nl. thuis werken, telefoontjes, mails, voor kleine kinderen
zorgen, ... had ik het gevoel niets meer goed te
kunnen doen.’

De begeleiders van Oikonde vulden een
enquête in. We stelden hen vragen over
wat zij van die strenge lock-down vonden,
toen ze niet meer op huisbezoek mochten
van de minister.

‘Door jullie (cliënten) niet meer in het echt te kunnen zien, creëer je een afstand, en kom je tot weinig
nieuwe dingen in die zin van; “dat doen we als de
corona voorbij is”. Feit is jammer genoeg dat we daar
nog lang niet zijn... Ik hoorde mij dit wel vaak zeggen’

En wat blijkt? Niemand vond dit een leuke
periode!
En het is nog niet voorbij
Ondertussen zijn we weeral verder, moeten we opnieuw beter oppassen...we
zullen ons allemaal samen door een moeilijke winter moeten slaan.
‘We mogen elkaar niet vastpakken, maar we laten elkaar niet los’!
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De coronamaatregelen hebben ook een effect op de mensen die
in Oikonde vrijwilligerswerk doen. Afstand houden, mondmaskertjes opzetten, handen veel wassen en geregeld
ontsmetten is ook hier de regel.
Sommige vrijwilligers kunnen gewoon
verder doen als ze deze regels goed
naleven. Zij kunnen van Oikonde het
nodige beschermingsmateriaal krijgen
(mondmasker, gel, handschoenen).

cliënten die lid zijn van hun kookgroep
nog een brief om- voor een tijdje afscheid van hen te nemen. Als de
omstandigheden beter worden, hopen
ze terug te kunnen starten.

Anderen moesten van de dokter stoppen met vrijwilligerswerk omdat ze
zelf risicopatiënt zijn of samenwonen
met een risicopatiënt.

Ook Ronny kan momenteel de
kookgroep niet verder doen, niet
op een veilige manier in onze kleine
keuken, niet volgens de regels…ook
deze gezellige kookavonden worden
gemist.

Voor de kookgroepen was het al
snel niet meer mogelijk om samen te
komen.
In een gesloten ruimte met verschillende mensen samen komen, is geen
goed idee zolang het coronavirus
rondwaart. Samen in een gesloten
ruimte koken en eten, is nog een
slechter idee.
Magda en René, die al meer dan 10
jaar met hart en ziel de kookgroep
in Mechelen organiseren, besloten
met pijn in het hart om de kookgroep
op pauze te zetten. Ze stuurden alle
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We hopen met z’n allen dat we in
2021 terug samen kunnen koken!

Het is voor iedereen lastig werken in
Oikonde. Ook voor jullie is het niet
fijn.
Niet naar activiteiten kunnen gaan,
vrienden en familie niet kunnen zien,
misschien ben je wel technisch werkloos geworden. Daar wordt een mens
niet blij van. Gelukkig kan er buiten
gewandeld worden. Gelukkig kunnen
we telefoneren met elkaar. Of videobellen. Het is niet hetzelfde als een
livegesprek, maar beter dan niets.

die nog persé naar de winkel wilden
gaan voor de tweede lockdown en
dicht bij elkaar liepen, die zouden allemaal eens op de covid afdeling van een
ziekenhuis moeten gaan werken, vindt
Rick. Laat ons allemaal goed oppassen
zodat we niet ziek worden en geen
andere mensen ziek maken!

Rick Sermeus, die in normale tijden
mee deze nieuwsbrief maakt, doet
alvast een oproep aan iedereen om de
regels zo goed mogelijk na te leven.
Rick heeft enkele facebookvrienden die in de zorg werken. Zij weten
goed hoe hard corona kan toeslaan.
Ondertussen zijn ook al patiënten van
België naar ziekenhuizen in Duitsland
gebracht. Zover is het al
gekomen. Al die mensen
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Zo veilig mogelijk voor jou én je begeleider.

Als je ziek bent of moet getest
worden of je moet in quarantaine,
laat je dit meteen weten aan je
begeleider!

We beperken de huisbezoeken binnen. Er zijn ook andere
mogelijkheden. Je spreekt met je begeleider
af hoe je dit gaat doen:
•
•
•
•

Jij komt naar Oikonde
Jullie bellen, chatten of mailen met elkaar
Jullie wandelen of zitten buiten
Je begeleider gaat met jou naar je bewindvoerder, OCMW, dokter, ziekenhuis, rechtbank, winkels, …. als het echt dringend is. Je begeleider komt je
halen of jij gaat zelf naar de afspraak.

Je begeleider zal voor en na het huisbezoek de handen wassen met een gel die
ze altijd bij hebben.
Je begeleider draagt een mondmasker en geeft een mondmasker aan jou, gratis
en voor niets. Jullie dragen dit tijdens de gesprekken binnen en buiten.
•
•
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Indien je ver genoeg van elkaar blijft, kan je je mondmasker afzetten.
In een klein lokaal, houd je je mondmasker op als er geen verluchting tegelijk
mogelijk is.

Je zet een raam of deur open tijdens
het huisbezoek.
Tijdens het gesprek mag er geen
extra bezoek in huis zijn.
Er wordt niet gerookt, gegeten of gedronken tijdens
de gesprekken.
Samen in de auto: je begeleider kan 1 persoon vervoeren. Je zit dan schuin achter je begeleider, je
draagt altijd een mondmasker.
Je gebruikt je eigen balpen. Handen worden ontsmet
als papieren worden doorgegeven.
Als jij je niet aan deze afspraken kan houden, zal de
begeleider vertrekken of niet komen.
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Nerma is graag creatief bezig. Tekenen,
schilderen, …
Ze doet het allemaal graag!
De laatste tijd werkt ze vooral met
sjablonen die ze via internet bestelt. Ze
gebruikt verschillende vormen die ze
natekent en nadien inkleurt met
verschillende kleuren verf. Zo krijg je steeds
mooie effecten.

Oikonde
heeft ondertussen al

een facebookpagina.

Nerma kreeg in 2018 de smaak te pakken. Ondertussen heeft ze
al verschillende kaften vol kunstwerken liggen.

Sinds enkele maanden hebben
we ook een facebookgroep voor
cliënten van Oikonde.

Afspraken waar we ons op de facebookgroep aan houden:

En ze denkt nog lang niet aan stoppen!

•

Gebruik jij Facebook?

•

•

Ben je cliënt van Oikonde?

•

Wil jij via deze facebookgroep
leuke nieuwsjes krijgen?

Wees aardig en beleefd. Behandel
iedereen met respect. Een stevige
discussie is toegestaan, maar houd
het netjes

•

Wil jij zelf misschien iets laten
weten aan de andere leden van
de facebookgroep?

•

Geen haatdragende taal of pesten:
Zorg ervoor dat iedereen zich veilig

Dan kan je lid worden van onze
facebookgroep!

voelt
•

Respecteer ieders privacy: Voor
lidmaatschap van deze groep is
wederzijds vertrouwen nodig. Wat
er in een groep wordt gedeeld, mag
daarbuiten niet worden besproken

Je vindt ons op https://www.facebook.com/oikondemechelen/
Vind je het niet direct terug? Vraag dan hulp aan je begeleider!
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Je krijgt ineens een mail waarin staat dat er een bepaald probleem is.
Meestal zijn het mails waarin gezegd wordt dat je computer niet
veilig is, dat je dringend een boete moet betalen, dat je kastje van de
bank niet meer werkt, …
In die mail staat ook altijd dat je op een link moet klikken om het probleem op te lossen.
Als je daarop klikt, en zeker als je daarna ook nog een wachtwoord
ingeeft, dan is de truc gelukt en kunnen ze aan je gegevens.
Als je niet op die link klikt en je doet die mail gewoon weg, dan is er
niets aan de hand.
‘Phishing’ is het Engels woord voor ‘vissen’.
De mensen die zich hiermee bezighouden, vissen
naar informatie die niet voor hen is bedoeld.
Ze proberen bijvoorbeeld de code van je bankkaart
te leren kennen, of het wachtwoord om in je
computer ter geraken. Eens ze dat weten, maken ze
er misbruik van.
Ze halen dan geld van je bankrekening. Of ze nemen
je computer over en zorgen dat je er niets meer mee
kan doen, tenzij je hen eerst 500 euro of zo betaalt.
Die phishing mensen zijn dus eigenlijk criminelen.
Ze doen dingen die absoluut verboden zijn en waar
zware straffen op staan als ze de daders vinden.
Toch komt phishing heel veel voor. Als je phishing
herkent op het moment dat je er mee te maken
krijgt, is er geen probleem. Dan krijgen ze je niet te
pakken.

Iemand belt je op en vraagt persoonlijke gegevens aan jou die normaal niet aan de telefoon gevraagd worden.
Ze vragen bijvoorbeeld je nummer van je bankkaart, codes die je
gebruikt. Soms belt er ook iemand die zegt dat hij van Microsoft is,
dat er een groot probleem is met je computer en dat hij je zal helpen.
Soms is dat in het Engels, soms in het gebroken Nederlands.
Als je zo’n telefoontje krijgt, hang je gewoon op. Dan kunnen ze je
niks misdoen.
Je krijgt een sms waarin staat dat je een prijs hebt gewonnen. Het
enige wat je moet doen, is op een link klikken.
Als je daarop klikt, moet je je bankrekeningnummer ingeven en je
code. Als je dat doet, is het bingo.
Dan komt er geen geld bij op je rekening maar dan wordt je geld
gestolen.
Als je zo een sms krijgt en je klikt niet op de link, kan er niets
gebeuren.
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Je stoffen mondmasker uitwassen,
hoe doe je dat?
Je mondmasker een half uur wassen op 60
graden, met wasproduct, is voldoende om
het virus te doden.
Je kan het masker ook afkoken in een pot
met kokend water. Ook dan zijn alle virusdeeltjes dood en kan je het masker weer
veilig gebruiken!

Hoelang kan je een masker dragen
vooraleer je het moet wassen?
Je wast je masker best elke dag nadat je het
gebruikt hebt. Als het masker niet nat of vuil
wordt, kan je het een ganse dag dragen. ‘s
Avonds doe je het dan wel in de was.

Hoelang gaat een stoffen mondmasker mee?
Steven Van Gucht, de specialist die we vaak
op tv zien, zegt hierover: Zolang de stof
van je mondmasker goed blijft en er geen
beschadiging is, kan je het blijven gebruiken.
Begint de stof te verslijten? Dan gooi je je
mondmasker de vuilbak in.
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Wie

in welk

Woonbeleidsplan in
Mechelen en Lier
In Lier en Mechelen wordt een woonbeleidsplan gemaakt. Dat betekent dat
de burgemeester en de schepenen gaan
onderzoeken wat men in de toekomst
moet doen om ervoor te zorgen dat de
mensen van Lier en Mechelen op een
aangename manier in hun stad kunnen
wonen.

Sophie
Sofie
Greet
Birte
Julie
Zoë
Suzdar
Jane
Tine
Joke
Sarah
Lies
Karima
Maaike
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Mich
Viv
Linde
Karen
Marianne
Tim
Philip
Tinne
Sara
Joke
Geertrui
Ingrid
Lindsay
Bep

Oikonde werd uitgenodigd om hierover mee na te denken. Weet je nog
dat het in 2018 gemeenteraadsverkiezingen waren? En dat we toen
op onze cliëntendag samen hebben
gepraat over wat de burgemeesters
zouden kunnen doen om ons
leven aangenamer te maken?
Er is toen heel veel verteld
over wonen en ook over de
woonomgeving en het
verkeer in de stad.
We hebben dat
meegenomen

naar de vergadering met de mensen
van de stad.
Zo hebben we hen verteld dat het
echt nodig is dat er meer betaalbare
huizen en appartementen komen die
van goede kwaliteit zijn. En dat het
ook belangrijk is dat er genoeg groen
en rust is rond sociale woningen,
winkels in de buurt en goede
buslijnen.
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Mechelen

Lier

De Lage Drempel bestaat 20 jaar!

Nijlen krijgt een sociale kruidenier

De Lage Drempel is een kansarmoedevereniging in Mechelen. In 2000 zijn ze
gestart. 20 jaar later hebben ze heel wat activiteiten... Ze organiseren uitstappen, maar ook computerlessen, creatieve workshops, ze hebben een stadstuin, …
heel hun aanbod vind je op hun website
ww.delagedrempel.be.

Vanaf 2021 is er ook in Nijlen een sociale kruidenier. De gemeente gaat de
vroegere Chiro lokalen in de Kerkeblokken huren en er een winkelruimte van
maken. Zo krijgt Nijlen z’n eigen sociale kruidenier. Verder komt er ook nog een
buurtpunt.
Iets om naar uit te kijken !

Je kan er natuurlijk ook eens langsgaan. Je vindt ze in de Onze Lieve
Vrouwestraat 43 in Mechelen. Ze zijn open op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag van 14u tot 17u en zaterdag van 9u tot 12u. Zeker doen!

Nieuwe stadsbioscoop in Mechelen
We moeten er nog even op wachten maar in 2021 opent een nieuwe stadsbioscoop in Mechelen. Helemaal in het centrum, dus gemakkelijk te bereiken. De
bioscoop komt in de Oude Stadsfeestzaal in de Frederik de Merodestraat.
In december beginnen de werken. Er komen 3 filmzalen. Goed nieuws voor alle
filmliefhebbers onder ons!
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Het sociaal restaurant in Lier is verhuisd!
Het sociaal restaurant Kome Nete en de sociale kruidenier ‘t Hofke zijn
verhuisd. Je kan ze nu vinden in de vroegere feestzaal Kartuizerhof in de
Kartuizersvest in Lier.
Verhuizen kost altijd geld. En veel geld heeft een sociaal restaurant en een sociale kruidenier niet. Daarom maakten ze een geboortelijst op. Iedereen die dat
wou kon hen iets schenken.
Oikonde vond dat een mooi idee. Omdat wij ook veel naar het sociaal restaurant
gaan, hebben we ineens een tafel voor hen gekocht. Zo kunnen wij voortaan aan
onze eigen tafel zitten
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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
VRIJDAG 1 januari

NIEUWJAAR

MAANDAG 5 april

PAASMAANDAG

MAANDAG 1 november

HEMELVAARTDAG

DINSDAG 2 november

DONDERDAG 13 mei
MAANDAG 24 mei
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PINKSTERMAANDAG

WOENSDAG 21 juli

DONDERDAG 11 november

NATIONALE FEESTDAG
ALLERHEILIGEN
ALLERZIELEN
WAPENSTILSTAND

