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Voorwoord
We zijn bijna halfweg 2021. De lente is 
begonnen. We kijken uit naar 
zonnige dagen. Ze zullen ons deugd 
doen!

Nog even en we kunnen stilaan ook 
de coronamiserie achter ons laten. De 
begeleiders van Oikonde hebben al 
een eerste vaccinatie gekregen. 

Sommigen onder jullie misschien ook 
al.  Anderen zullen in de nabije toe-
komst uitgenodigd worden in het vac-
cinatiecentrum. Wat kan je verwach-
ten van zo’n vaccinatiecentrum? Hoe 
gaat dat daar in zijn werk? 

Word je ziek van die vaccins? Het zijn 
allemaal vragen die we voorlegden aan 
het vaccinatiecentrum van Mechelen. 
De antwoorden vind je wat verder in 
deze nieuwsbrief. Je kan altijd bij je 
begeleider terecht als je nog andere 
vragen hebt.

We maken in deze nieuwsbrief vooral 
ook plaats voor de mooie dingen van 
de afgelopen maanden. Herinner 

je nog de mooie sneeuwweek? Ken 
je de sprookjesdokter al?  En het 
Grimburgervuur? 

Weet je dat we op een heel pak vrijwil-
ligers kunnen rekenen in Oikonde? En 
misschien vond jij de Oikonde koffie-
mok ook wel een leuke verrassing.

Heel veel leesplezier!

Leen Quadflieg
Directeur

samen zelfstandig
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NIEUW IN OIKONDE!
Telefoonrondes met cliëntenDe coronacrisis levert soms ook 

positieve dingen op. Tijdens het 
afgelopen jaar moesten we onze 
begeleidingen heel erg aanpassen aan de coronamaatregelen. 

Dat was voor iedereen vervelend. We waren ook een beetje ongerust. Wat 
vonden onze cliënten er eigenlijk van dat we een tijdje niet meer op huisbezoek 
mochten komen? Was het een goed idee om vooral te gaan wandelen als dat 
kon? Waren we nog wel goed bezig in onze begeleidingen? 
Of voelden onze cliënten zich in de steek gelaten?

We leerden dat het een goede zaak is om rechtstreeks aan cliënten te vragen 
wat ze eigenlijk vinden van hun begeleiding door Oikonde. In de toekomst willen 
we daar een gewoonte van maken. 

We organiseren voortaan minstens 1 keer per jaar een telefoonronde. Lut belt 
dan een aantal cliënten op en vraagt of ze je een paar vragen mag stellen over 
Oikonde. 

Wil je dat liever niet doen? Geen enkel probleem. 
Wil je wel meewerken? Weet dan dat je antwoorden mee doorgegeven zullen 
worden aan de beleidscel van Oikonde. 

Zo proberen we als Oikonde te behouden wat goed is en te verbeteren wat 
beter kan. 

In december belde onze stafmede-
werker Lut, 22 cliënten op om hun 
mening te horen over deze vragen.

Wat bleek uit die telefoons?

• Iedereen was de 
corona meer dan beu!

• 20 van de 22 cliënten 
hadden begrip voor 
het feit dat Oikonde 
maatregelen nam om 
de kans op besmetting

• 2 cliënten vonden dat Oikonde wel te ver was gegaan in zijn maat-
regelen.  Andere diensten kwamen nog wel aan huis. Oikonde bleef 
weg. Hoe kon dat? Oikonde heeft begrip voor die kritiek. We kregen 
in die tijd verbod van de minister om nog op huisbezoek te gaan. Maar 
Oikonde wil zeker niet terug terechtkomen in de situatie waarin huis-
bezoeken niet meer mogelijk zijn. 

zo klein mogelijk te maken.  Zij vonden de gewone manier van bege-
leiding veel fijner. Tegelijk hadden ze het gevoel dat Oikonde deed wat 
mogelijk was om hen toch verder te helpen. Gaan wandelen bleek voor 
een aantal mensen een heel goede oplossing te zijn. Anderen maakten 
gebruik van beeldbellen of chatten. Dat de meeste cliënten zich niet in 
steek gelaten voelden, was voor ons heel fijn om te horen. 

Wat leerden we voor de toekomst?
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Grimburgervuur
Hallo iedereen,

Ik ben Daan De Becker en werk in de zorgboerderij “Huppeldepup” in 
Humbeek.

Daar lanceren we ons nieuwe project Grimburgervuur. 
We willen een inspirerende plek creëren waar mensen uit de (wijde) buurt van 
alle strekkingen en alle leeftijden samenkomen, elkaar ontmoeten en tot rust 
kunnen komen in een ongedwongen sfeer. Met de aanschaf van een bakoven wil-
len we mensen verbinden.

Samen tafelen is een belangrijk ritueel om bij te praten, ideeën uit te wisselen, 
dagelijkse beslommeringen te delen en oplossingen te zoeken. De sfeer die een 
dergelijke oven brengt, schept een band met de natuur en de mensen eromheen. 
Eén keer per maand wordt de bakoven gratis aangestoken.

We voorzien al het materiaal om ter plaatse pizzadeeg te kunnen maken en 
beleggen of om een groentestoofpotje te laten sudderen.

Steun dit warme project met een warme bijdrage! 

Voor elk klein of groot bedrag zijn jullie niet alleen zeer welkom rond de tafel, 
maar zorgen jullie ervoor dat de buurt opnieuw kennis maakt met elkaar en dat 
we steun vinden bij elkaar. 

www.growfunding.be/grimburgervuur 

Heel erg bedankt!

Huppelende groeten,
Daan
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samen zelfstandig

Joost    H
elga    Lieve    Elke    Leen    Pieter    Coen    Jens    Louis    Paula    Els    Johan    Guy

André    Leen    Luc    Lucie    Jeroen    Annemie    Rony    Magda    René    Jos    Ariane    Eric

Frank    M
arina    Georges    Ivan    Karin    Yoni    Gea    Gwen    Luc   René    Nancy    Erik    Stef

Merci aan onze 
vrijwilligers!

De eerste week van maart was het weer Week van de 
Vrijwilliger. Tijd om al onze vrijwilligers te bedanken 
met een kleine attentie.
  
Met 38 zijn ze! En ze staan te popelen om weer volop 
terug aan de slag te gaan eens de coronamaatregelen 
het weer toelaten!
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Sneeuw!
In al onze coronamiserie hadden we 
ook nog geluk. We kregen een prachtige 
sneeuwweek!

Hier enkele mooie sfeerfoto’s met dank 
aan Samantha, Steven, Zoë, Viv, Lut
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Op bezoek in het

vaccinatiecentrum
van Mechelen

Mensen die in Mechelen en Sint-Katelijne-Waver wonen, krijgen hun 
vaccinatie tegen Covid 19 in de Nekkerhal van Mechelen. Die werd 
immers omgevormd tot een groot vaccinatiecentrum. 

Maar hoe gaat het eraan toe in zo’n vaccinatiecentrum? Wat moeten 
we daarvan verwachten?  We stelden enkele vragen aan Jan Simons, 
de manager van dit vaccinatiecentrum.

Je krijgt de brief twee weken op voorhand.  

Er staan twee momenten op: 
• één moment waarop je de eerste prik krijgt, 
• het tweede moment is voor de tweede prik. Pas als je twee prikken hebt 

gekregen, ben je goed beschermd tegen Covid 19. Later komen er mogelijke 
vaccins waarvoor je maar 1 prik nodig hebt.

Als je gevaccineerd wil worden en deze twee momenten passen voor jou, dan 
laat je weten dat het voor jou oké is. 

Je kan dit doen via de computer of via de telefoon 
(op het nummer 1700)

Als je gevaccineerd wil worden maar 
je kan niet op de momenten die ze 
voorstellen, dan kan je een andere 
afspraak maken. Ook dit kan via de 
computer of via de telefoon.

Als je geen vaccin wil, dan laat je ook 
dat weten zodat het vaccin dat voor 
jou voorzien was aan iemand anders 
kan gegeven worden. Ook dat kan via 
de computer of via de telefoon.

Er zijn verschillende vaccins op de markt, 
maar je kan zelf niet kiezen welk vaccin je 
wenst. Als je weigert omdat je een ander 
vaccin wil, geef je je plaats om gevaccineerd 
te worden af aan iemand anders en kan je 
achteraf niet zomaar een ander vaccin krijgen.

Wanneer het jouw beurt is voor een vaccinatie krijg je een 
persoonlijke uitnodigingsbrief van het Agentschap Zorg 
en Gezondheid. Het is een lange brief met veel uitleg in. 
Achteraan vind je een ticket met code. Dit is heel belangrijk 
want dat heb je nodig om binnen te mogen. 
Dat ticket ziet er zo uit:

1
Hoe weet ik wanneer ik naar het vaccinatiecentrum 
moet komen?
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Een bezoek aan het vaccinatiecentrum duurt max 45 minu-
ten, maar meestal ben je op een halfuurtje terug buiten.  
Je komt binnen. Je ontsmet je handen en je temperatuur 
wordt gemeten. Iemand bekijkt je uitnodiging en checkt of 
je wel op de juiste dag bent gekomen. Je identiteitskaart 
wordt ingelezen en je krijgt een volgnummer.

De vaccinatie is helemaal gratis.

Wanneer het voor jou nodig is dat iemand meekomt, kan je 
je mantelzorger of een andere begeleider meebrengen naar 
het vaccinatiecentrum.  Als dat niet nodig is, ga je alleen. 
Het is immers niet de bedoeling dat er meer mensen rond-
lopen dan nodig. Afstand houden en mondmaskers dragen, 
is ook daar de boodschap om geen besmetting op te lopen.

Het is werkelijk onmogelijk om verloren te lopen in het 
vaccinatiecentrum. Overal staan stewards die zorgen dat je 
op de juiste plaatsen terecht komt. Daar moet je je dus echt 
geen zorgen over maken.

2

5

4

3
Hoelang duurt zo’n bezoek aan het vaccinatiecentrum?

Moet ik betalen voor een vaccinatie?

Je gaat in de wachtzaal zitten tot je bij een verpleegster moet komen die je een 
paar vragen stelt. Ze vraagt bijvoorbeeld of je vaak last hebt van vaccinaties. 
Dan ga je naar een volgende wachtzaal en word je binnengeroepen als het tijd is 
voor de prik.

Als de prik is gezet, ga je naar een derde wachtzaal waar je 15 minuten moet 
wachten.  Zo kunnen de mensen van het vaccinatiecentrum zien of alles ok is. 
Moest je je dan niet goed voelen, dan zijn er dokters en verpleegsters die weten 
wat ze moeten doen. 

Je houdt zelf het uur in het oog. Als het kwartiertje voorbij is, ga je naar de uit-
gang. Je passeert dan nog een balie waar je je moet uitchecken. Onze begelei-
ders gingen al een eerste keer naar het vaccinatiecentrum en vertelden dat het 
allemaal heel vlot gaat.

Na de vaccinatie krijg je een vaccinatiekaartje mee waarop je tweede afspraak 
nog eens duidelijk vermeld staat. Op dat kaartje staat ook welk vaccin je kreeg.

Ik loop snel verloren, zeker als er ergens veel volk is. 
Is er iemand die mij daar ter plaatse de weg wijst naar 
waar ik moet zijn?

Moet ik helemaal alleen komen of mag ik iemand 
meebrengen?
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Er zijn vele mogelijkheden om tot aan het vaccinatiecen-
trum te geraken: met de wagen, met de fiets, te voet, met 
het openbaar vervoer, met de mindermobielencentrale, 
enz.  Als het voor jou moeilijk is om vervoer te vinden naar 
het vaccinatiecentrum, zal je begeleider meezoeken naar 
oplossingen zoals dat altijd gebeurt als je ergens moet zijn 
en geen eigen vervoer hebt.

De vaccins die nu gebruikt worden, moeten allemaal op 
heel strenge vriestemperaturen bewaard worden. Een 
gespecialiseerde firma met koelwagens brengt de vaccins 
in kleine flesjes naar de vaccinatiecentra. Daar worden ze 
de dag van de vaccinatie allemaal opgetrokken in spuitjes, 
klaar om iedereen een prik te geven.

Onze begeleiders vertelden ons dat de prik zelf helemaal 
geen pijn doet. Hij is ook heel snel gezet.

6

8

7

Wat als ik mijzelf niet naar het vaccinatiecentrum 
kan begeven?

Hoe worden die vaccins geleverd aan het 
vaccinatiecentrum?

Doet die inspuiting pijn en heb je er achteraf 
last van?

Let op!

Voor sommige mensen echter is het hoe dan ook onmogelijk om naar het vacci-
natiecentrum te gaan. Als je bedlegerig bent bijvoorbeeld. 

Zit je zelf in die situatie of ken je iemand in zo’n 
situatie? Bel dan naar de huisarts. 

De huisarts kan dan een aanvraag doen voor een thuisvaccin. Als die aanvraag 
wordt goedgekeurd, komt een team of de huisarts zelf het vaccin toedienen.

Of je er achteraf last van hebt, zal je moeten afwachten. Dat verschilt heel erg 
van persoon tot persoon. Er zijn mensen die er geen last van hebben. Anderen 
hebben achteraf wat spierpijn of koorts. Dat is lastig. 

Woon je niet in Mechelen of Sint-Katelijne-Waver, dan moet je naar een ander 
vaccinatiecentrum. Alle vaccinatiecentra werken op dezelfde manier. 

In totaal zijn er wel 12 vaccinatiecentra actief in het gebied waar Oikonde werkt. 
Op de volgende pagina kan je vinden voor welk vaccinatiecentrum jij zal 
uitgenodigd worden.

Maar het goede nieuws is dat dit na enkele dagen over is. Nog altijd veel beter 
dan ziek worden van Covid 19 zelf. 

Ben je ongerust als je na de vaccinatie wat klachten 
hebt? Bel dan naar je huisarts!

Dit is enkel voor heel uitzonderlijke situaties, voor mensen die 
echt niet anders kunnen. Het is immers niet eenvoudig om thuis 
vaccins toe te dienen die sterk gekoeld moeten bewaard blijven.

Hoe zit het met de mensen 
die niet in Mechelen of Sint- 
Katelijne-Waver wonen?
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1. Woon je in Bonheiden, Putte of Heist-op-den-Berg? Dan word je                   
uitgenodigd voor het vaccinatiecentrum in Putte.

2. Woon je in Willebroek? Dan kan je naar het vaccinatiecentrum in 
Willebroek.

3. Woon je in Grobbendonk, Vorselaar of Herenthout? Jouw vaccinatie-     
centrum bevindt zich in Grobbendonk.

4. Bewoners van Lier, Berlaar, Duffel, Nijlen, Ranst zullen uitgenodigd worden 
voor het vaccinatiecentrum van Lier.

5. Het vaccinatiecentrum van Lint is beschikbaar voor de vaccinatie van     
mensen van Boechout, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Mortsel.

6. Woon je in Boom of Rumst? Dan kan je naar Niel om gevaccineerd te 
worden.

7. De mensen van Zemst worden opgeroepen door het vaccinatiecentrum van 
Kampenhout.

8. Bewoners van Vilvoorde worden gevaccineerd in het centrum van 
Vilvoorde.

9. Woon je in Borsbeek, dan krijg je een uitnodiging voor het vaccinatie-       
centrum Park Oost in Antwerpen.

10. Inwoners van Zandhoven worden verwacht in het provinciaal vormings-   
centrum van Malle.

11. Woon je in Kapelle-op-den-Bos? Dan krijg je een uitnodiging voor het       
vaccinatiecentrum van Londerzeel.
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De financiën van
OIKONDE

2020 was eigenlijk een raar jaar voor Oikonde. We hebben 

meer geld moeten uitgeven. Maar we hebben ook hier en 

daar bespaard.  En er waren verrassingen.

Waar hebben we onze centen aan moeten besteden?

Hoe komt het dat we ook bespaard hebben?

Wat waren van die verrassingen?

Ons huis in Vilvoorde hebben we 10 jaar geleden grondig verbouwd.  Het was 
een gemeenschapshuis. Nu is het een huis met 6 studio’s.  

Na 10 jaar werd het tijd om alle studio’s op te frissen. We zijn daarmee begon-
nen in 2019. Omdat vorig jaar enkele studio’s een tijdje leeg stonden, hebben we 
ze laten schilderen en kwam er lami-
naat op de vloeren. 

In de éne studio was een nieuw 
kookvuur nodig, in een andere studio 
kwam er een nieuw toilet. 

Debbie stuurde ons een foto van 
haar opgefriste studio :

We hebben dingen moeten kopen die we nog nooit kochten.  Ja, mondmaskers 
natuurlijk. En handgel én handschoenen én faceshields én schermen voor op de 
gesprekstafels.  Dat heb je kunnen zien als je in Oikonde op dienstbezoek kwam. 

In de eerste lockdown werkte bijna iedereen thuis. We moesten dus minder 
kilometervergoedingen betalen voor de auto’s en de trein. We hadden ook min-
der parkeerkosten.

We hebben veel centen gekregen van Ineos, een fabriek in Antwerpen. Die gaan 
we gebruiken om een groot feest te geven in Oikonde. Als het ooit weer mag…. 
Daar hoor je later nog meer over.

We hebben ook de nieuwsbrieven naar iedereen via post opgestuurd. Zo weten 
we dat er véél postzegels nodig waren. We begeleiden ondertussen al 375 
mensen!

Omdat we zo veel mogelijk thuis moeten werken, komen we veel minder in de 
kantoren van Lier en Mechelen.  Dus daar wordt minder elektriciteit gebruikt, 
minder koffie gedronken, minder koekjes gegeten. We mogen aan jullie ook geen 
drankje meer geven als je met je begeleider hebt afgesproken.

Het was ook heel fijn om zomaar giften te krijgen van een familie, een advoca-
tenkantoor en een vriendengroepje. Zij geloven in Oikonde en willen graag ons 
werk ondersteunen. We weten nog niet wat we met deze centen gaan doen. 
Enkele begeleiders gaan hierover nadenken. 

Er waren ook 9 nieuwe laptops nodig en we kochten 23 nieuwe smartphones.

Het overgrote deel van onze centen gaat naar de lonen van onze medewerkers.  
Iedereen is immers blijven werken tijdens de lockdowns. 
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De sprookjesdokter

Maarten Van der Auwera bezoekt reeds 27 jaar als 
clown kinderen in ziekenhuizen en later ook perso-
nen met dementie in woon- en verzorgingstehuizen. 

Maarten is opgeleid als artiest en therapeut. 
Maarten heeft zelf autisme en ADD. Hij heeft twee 
prachtige zonen, beiden ook met autisme. Naast 
zijn werk als clown heeft Maarten een prentenboek 
voor kinderen getekend en geschreven. 

Hij biedt op een hele speelse manier ook intuï-
tieve schilderlessen aan. Momenteel heeft hij een 
nieuwe performance bedacht voor kinderen: “de 
Sprookjesdokter”.

Als Sprookjesdokter wil ik zieke kin-
deren de gelegenheid geven om hun 
verhaal te vertellen maar ook om 
hun te verblijden met een sprookje. 
Ik doe dat in personage van de 
Sprookjesdokter want ik geloof dat 
verhalen werken als medicijn! 

Als je ziek bent, lijkt het alsof je 
eigen verhaal even “stopt”. Dat is 
niet leuk, maar soms wilt je lichaam 
je iets vertellen, net als een verhaal. 

Onze buik doet pijn als een draak, 
een gebroken been lijkt wel een 
wonde van een ridder uit een veld-
slag, een vaste hoest lijkt wel een 
bezwering van een heks en een dikke 
snotneus als een groen ork wezen 
dat zich heeft verstopt!

Ziek zijn is nooit leuk en genezen 
duurt soms lang. Net als de prinses die 
opgesloten zit in de toren en lang moet 
wachten op hulp van een ridder. 

Ziek worden lijkt altijd onrechtvaardig. 
Waarom ik? Waarom nu? Waar heb ik 
dit aan verdiend? Als we de beelden 
ontdekken die “in ons ziek zijn verstopt 
zitten” maakt dat ons ziek zijn meer 
draaglijk. 

Zo helpen we onze eigen genezing 
want: Verbeelding helpt genezen!

Beelden worden helpers/bondgeno-
ten en vertellen je over jouw verhaal/

sprookje. De heks, de prinses, de 
koning, de ridder, de elf, magische 
bloemen, bomen, dieren en voorwer-
pen, bijzondere plekken,...zijn allemaal 
betekenisvol. 

Op deze manier helpen de “grotere” 
verhalen in sprookjes ons met ons 
eigen verhaal. Zo ontdekken we hoe 
onze verbeeldingskracht werkt en dat 
is echt als tovenarij!
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Als je veel pijn hebt dan kan het hel-
pen om je magische dier er even bij te 
halen die de pijn misschien wat kan 
verzachten. 

Je verbeelden dat je een wandeling 
maakt in je eigen magische sprook-
jestuin helpt je om je ziek zijn even te 
vergeten. 

Het openen van je verborgen schatkist 
helpt je je talenten te ontdekken en 
je dromen neer te zetten en dat geeft 
ontzettend veel kracht, betekenis, ver-
trouwen en eigenwaarde.

Als Sprookjesdokter draag ik een mooi 
groen kostuum. In mijn sprookjeshoed 
zitten een heleboel kleine deurtjes. 
Achter elk deurtje woont een dier. Als 
ik op bezoek ga bij een ziek kind mag 
het drie deurtjes openen. 

Dan kiest de jongen of meisje één van 
de dieren en zo weet ik welk sprookje 
ik ga voorlezen. Soms willen kinderen 
zelf een verhaal verzinnen. Dat kan 
ook! 

Daar mogen ze mijn sprookjeskaarten 
of sprookjespuzzel voor gebruiken. Zo 
bedenken we samen een heel nieuw 
eigen sprookje. 

Het gebeurt ook dat een kind zijn 
droom wil vertellen, of een droomreis 
wil maken. Dat doen we dan samen 
met onze ogen dicht. Dan boeken we 
een “retourtje Sprookjesland” via de 
“Dream Express” (het fantasievoertuig 

van de Sprookjesdokter). Na het 
voorlezen of maken van het sprookje 
kunnen de kinderen nog een tekening 
maken. 

Ze mogen het sprookje ook zelf naspe-
len met figuurtjes in een kleine zand-
bak. Dan wens ik de zieke jongen of 
meisje veel beterschap en neem ik als 
Sprookjesdokter weer afscheid: Veel 
beterschap en...mooie dromen!

De Sprookjesdokter komt op consulta-
tie bij je thuis of in het ziekenhuis.

Marissa is fan van de koffiemok 
van Oikonde en stuurde ons 
deze leuke foto. Dank je wel 
Marissa!

Heb jij je koffiemok nog niet ontvangen? 
Dan zal je begeleider ze nog bezorgen.

Meer info:
clownszg.wixsite.com/
desprookjesdokter 
of
0498631399

De koffiemok van
Oikonde
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Apps voor welzijn
en geestelijke gezondheid

Gebruik jij wel eens apps of tools op websites om het leven 
wat gemakkelijker te maken?
Dan is er goed nieuws!

Vlaanderen heeft nu een eigen appstore waar je apps kan 
vinden voor welzijn en geestelijke gezondheid.

De apps/websites zijn gescreend op helderheid, gebruiks-
vriendelijkheid, betrouwbaarheid.

Je vindt er dus enkel apps en websites die duidelijk zijn, geen 
grote technische kennis vragen om ze te kunnen gebruiken 
en gemaakt zijn door mensen met ervaring die bovendien de 
privacywetgeving respecteren.

Op dit moment vind je er een 40tal apps terug, maar dit 
wordt in de toekomst nog verder uitgebreid.

Je vindt ze op
www.onlinehulp-apps.be
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OPENINGSUREN

MAANDAG

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

DONDERDAG 11 november

DINSDAG 2 november

SLUITINGSDAGEN

09:00 - 12:30

WAPENSTILSTAND

ALLERZIELEN

DONDERDAG

VRIJDAG 14 mei

13:00 - 17:00

BRUGDAG

DINSDAG

MAANDAG 5 april

13:00 - 17:00

PAASMAANDAG

VRIJDAG

WOENSDAG 21 juli

09:00 - 12:30

NATIONALE FEESTDAG

WOENSDAG

DONDERDAG 13 mei

09:00 - 12:30

HEMELVAARTDAG

ZATERDAG

MAANDAG 1 november

GESLOTEN

ALLERHEILIGEN

ZONDAG GESLOTEN

MAANDAG 24 mei PINKSTERMAANDAG

V.U. Oikonde vzw (Leen Quadflieg), Colomastraat 36, 2800 Mechelen28


