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Voorwoord
Dag allemaal,

Het leven ziet er weer wat mooier uit. 
Corona heeft ons niet meer in onze 
greep. De lente was prachtig en de 
zomer ligt voor ons. 

Tijd om terug op uitstap te gaan! 
Oikonde is opnieuw gestart met de 
organisatie van activiteiten. Daarover 
lezen jullie verder meer. 

Degenen onder jullie die graag een 
stapje in de wereld zetten, vinden 
in deze nieuwsbrief twee leuke uit-
tips. Eerder op zoek naar een nieuwe 
hobby? Misschien vind je wel inspira-
tie op onze fotopagina. 

We zijn ook nog druk op zoek naar 
nieuwe vrijwilligers die de kookgroep 
terug willen opstarten. Hopelijk lukt 
dit snel. Over koken gesproken: je 
kan alvast de receptjes van deze 
nieuwsbrief uitproberen. En bekijk 
ook eens de ingesloten fruit- en 
groentenkalender.

Degenen van jullie die actief zijn op 
het internet, weten dat je daar met 
veel bedriegerij te maken kan krijgen. 
In deze nieuwsbrief geven we enkele 
voorbeelden en vertellen we wat je 
het beste kan doen om niet in de val te 
lopen. 

Het afgelopen jaar was er ééntje van 
personeelsperikelen in Oikonde. 
Begeleiders of hun gezinsleden kregen 
corona en moesten daardoor een tijdje 
in quarantaine. Andere begeleiders 
kozen voor een nieuwe job en ver-
lieten Oikonde. Telkens moesten ze 
vervangen worden door andere bege-
leiders. Al deze wissels zijn voor jullie 
niet leuk. We bedanken jullie dan ook 
van harte voor jullie geduld en begrip! 
Hopelijk kunnen we ook dit snel ach-
ter ons laten.

Ik wens jullie allen alvast een heel fijne 
zomer.

Leen Quadflieg
Directeur

samen zelfstandig
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Phishing, smishing, 
vriendschapsfraude,...
laat je niet vangen!

We hebben er lang op moeten wachten 
maar nu is het zo ver: we kunnen terug
 op uitstap en we kunnen terug activiteiten doen!

Tijdens de bevraging die Oikonde vorige zomer deed bij een aantal van onze 
cliënten, hebben we gehoord dat sommigen onder jullie heel veel hebben aan de 
activiteiten en uitstapjes die Oikonde zelf organiseert.

We zijn er dan ook met plezier terug ingevlogen.

Ondertussen zijn al enkele activiteiten gepasseerd. In Lier ging men naar de Quiz 
van het sociaal restaurant. In Mechelen organiseerden we voor de eerste keer 
een spelletjesnamiddag. Dat het plezant was, zie je op de foto’s.

We kennen het allemaal. Op je e-mail of op je smartphone komen 
regelmatig valse berichten. Afzenders met kwade bedoelingen 
proberen op die manier geld van je af te troggelen. Wat gebeurt 
er wanneer je in de val trapt? Hoe kan je vermijden dat je in de val 
loopt? En wat kan je doen als je ziet dat er geld van je rekening gaat? 

1. Phishing

Beste heer/mevrouw,

In het laatste kwartaal van 2021 zijn de energieprijzen door het dak 
gegaan. Door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne blijven de energie-
prijzen stijgen.

Hiervoor voorziet Fluvius een compensatie van 125,00 euro per gezin. 

Om deze compensatie te ontvangen dient u uw rekening te bevestigen 
via:

https://www.fluvius.be/compensatie

Na het voldoen van het identificatieproces ontvangt u de compensatie 
zo snel mogelijk op uw rekening.
Fluvius 

We  kunnen terug op uitstap!
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Wat gebeurt er als je op de link klikt?

Wat gebeurt er als je dit doet?

Hoe kan je deze oplichting vermijden?

Hoe kan dat?

Hoe voorkom je dat dit gebeurt?

Wat als je ziet dat er iemand geld van je rekening haalt?

Als je op de link in de mail klikt, zal je zeker geen 125 euro op je rekening gestort 
krijgen. Integendeel, er zal geld van je rekening gehaald worden. Via WhatsApp krijg je een bericht van een ongekend nummer, zogezegd van een 

familielid of vriend. Voorbeelden van zo’n berichten:

De berichtjes zijn nogal vaag, ze richten zich meestal naar mama of papa voor 
hulp in de hoop zo een slachtoffer te kunnen maken.
Heel snel gaan ze over tot de vraag of je in hun plaats een betaling kan doen, 
want ze kunnen zogezegd nog niet internetbankieren met hun nieuwe gsm… En 
de betaling moet altijd dringend gebeuren.

Je maakt rechtstreeks geld over aan de oplichter, soms via een tussenrekening 
van een medeplichtige.

Bel gewoon je dochter, zoon, kennis op hun oud gsm-nummer en vraag hen of 
ze een nieuw nummer hebben. Als je aan de oplichters vraagt via WhatsApp om 
je op te bellen komen ze vaak met smoesjes zoals “kan nu niet bellen, ik zit in 
vergadering”.

Maak nooit geld over op basis van een WhatsApp-bericht of e-mail alleen.
Is het inderdaad een oplichter die de berichtjes stuurt en niet dochterlief? 
Blokkeer het nummer, betaal zeker niets en geef geen persoonlijke gegevens 
door!

Als je op de link klikt, kom je op een valse website terecht. De website van 
Fluvius is goed nagemaakt. Wij zien het verschil met de echte website niet. Als 
je daar je rekeningnummer met codes intikt, geef je al die informatie aan crimi-
nelen. Zij gebruiken dan jouw gegevens om in te loggen op jouw online bank-
account en halen  geld van je rekening.

Klik NOOIT op linken in berichten waarin men je geld belooft. Als je geld te goed 
hebt, gebeurt dit niet op deze manier.
Als je toch heel erg twijfelt of het misschien wel een echt bericht is, doe dan niets 
maar vraag het eerst even aan je begeleider. Je kan ook rechtstreeks contact 
nemen met de zogezegde afzender van het bericht, in dit geval Fluvius, om te 
informeren of het een echt of een vals bericht is.

• Neem onmiddellijk contact op met je bank. Wanneer je er op tijd bij bent, 
kan de bank de geldstromen nog blokkeren zodat je je geld niet kwijt bent. 

• Verwittig Card Stop als je ook kaartgegevens hebt doorgegeven. Dit kan via 
de website www.cardstop.be. Het kan ook telefonisch. Let wel het nummer 
van Card Stop is onlangs veranderd in 078 170 170.

• Verander je codes.
• Dien klacht in bij de lokale politie.

1. Smishing

• Dag mama, mijn andere gsm is per ongeluk in de wasmachine 
beland… dus het nieuwe nummer kan je opslaan.

• Hoi, ik heb een ander toestel. Mijn oude is kapot.
• Hey pa, ik heb een nieuw nummer. Mijn oude gsm is in het toilet 

gevallen…
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Help anderen vermijden om in de val te lopen

Hoe werkt het?

Een getuigenis

Hoe vermijd je vriendschapsfraude?

Krijg je zo’n hulpvraagfraudebericht? Doe hiervan melding bij de politie.

Zit er in het bericht een betaallink of een IBAN-nummer, stuur dit dan door naar 
je bank.

• Wees heel voorzichtig als je iemand online leert kennen. 
• Ga niet in op vriendschapsverzoeken van mensen die je nog nooit hebt 

ontmoet.
• Vertel geen persoonlijke dingen tegen mensen die je nog nooit in levende 

lijve hebt gezien. Als het een oplichter is, wordt dit tegen jou gebruikt om op 
je gemoed te werken.

• Als de online vriend aan jou geld vraagt, vraag dan waarom hij of zij aan jou 
geld vraagt en niet aan familieleden of vrienden. Uiteindelijk hebben jullie 
elkaar nog nooit gezien. Waarom wordt er dan aan jou geld gevraagd?

• Laat je niet onder druk zetten, laat je niet meeslepen door emoties.

Een oplichter zoekt onder een valse naam contact met jou via mail, WhatsApp, 
Facebook of datingsites als Tinder. 

Al heel snel vertelt de oplichter dat hij of zij veel voor jou voelt, dat ze je beter 
willen leren kennen. Als je daar op ingaat, wint de oplichter jouw vertrouwen. 
Heel vaak worden daarbij triestige verhalen gebruikt. Men heeft vanalles mee-
gemaakt en vertelt dat allemaal aan jou. Bedoeling is dat je wat medelijden krijgt, 
het gevoel hebt dat je die persoon goed kent en kan vertrouwen. 

Dan komt het moment dat de oplichter geld aan jou vraagt. Om  naar België te 
komen zodat jullie elkaar kunnen ontmoeten bijvoorbeeld. Of om schoolgeld te 
kunnen betalen, of om een ziek familielid te kunnen verzorgen. Nadat je één of 
enkele keren geld hebt overgemaakt, hoor je ineens niets meer van je ‘vriend’ of 
‘vriendin’. De oplichter is verdwenen, laat niets meer van zich horen en jij blijft 
achter met een lege rekening.

“ Een tijd geleden schreef ik me voor het eerst in op een datingsite. Na enkele 
dagen stuurde een jonge vrouw me een bericht om me te leren kennen. Ik 
accepteerde het verzoek. Diezelfde avond nog, twee weken voor Kerstmis, spra-
ken we met elkaar. Het was fantastisch! Het klikte goed. We hadden heel wat 
raakpunten. 
Elke ochtend praatten we met elkaar. De dag voor Kerstmis vertelde deze vrouw 

3. Vriendschapsfraude

me dat ze boodschappen ging doen voor kerstavond. In de namiddag zei ze dat 
haar bankkaart geblokkeerd was en dat ze niets meer in de koelkast had. Dus 
hielp ik haar met wat geld zodat ze kerstavond kon vieren. Daarna vroeg ze 
geregeld opnieuw geld. Dat deed bij mij een belletje rinkelen. Ze vertelde me 
over een erfenis in Mali (1 miljoen euro) waar ik niets van geloofde. We maakten 
ruzie aan de telefoon maar ze wist mijn vertrouwen terug te winnen.

Ze wilde me absoluut ontmoeten. Omdat zij in Frankrijk en ik in België woonde 
en ik wist dat ze niet veel geld had, stuurde ik haar opnieuw geld voor de trein-
reis. Diezelfde dag nog vertelde ze me dat ze het treinticket zou halen. Daarna 
geen nieuws meer tot de volgende dag. Toen kreeg ik een e-mail van iemand die 
ik niet kende. Deze persoon stelde zich voor als een vriendin van de vrouw die ik 
zou ontmoeten. Ze vertelde dat ‘mijn vriendin’ een ongeluk had gehad en vroeg 
geld voor de medische kosten. Zonder geld zou ze geen verzorging krijgen. Ze 
stuurde me zelfs een foto van haar met bebloed gezicht!

Bijna had ik me weer laten beetnemen. Maar ik belde naar enkele ziekenhuizen 
van haar omgeving en ze was nergens gekend. Ik ben er zeker van dat het oplich-
terij was. Ik heb ook niets meer van de persoon gehoord. 

Wat me het meest pijn deed was dat ik erg gehecht was geraakt aan de vrouw. Ik 
heb het gevoel dat mijn hart gebroken is.

Ik vertel dit verhaal om mensen waakzamer te maken, zodat ze niet in de val 
lopen.”

8 9



Wat kan je doen als je geld of persoonlijke gegevens hebt overgemaakt?

• Neem onmiddellijk contact op met je bank. De bank zal de rekening blokke-
ren en trachten om het overgeschreven geld te recupereren. Als het geld al 
is overgemaakt naar een buitenlandse rekening of werd afgehaald, dan ben 
je het kwijt. Dus snel handelen is de boodschap.

• Verwittig Card Stop als je ook kaartgegevens hebt doorgegeven. Dit kan via 
de website www.cardstop.be. Het kan ook telefonisch. Let wel het nummer 
van Card Stop is onlangs veranderd in 078 170 170.

• Als je codes hebt doorgegeven, verander die dan onmiddellijk.
• Reken niet op de oplichter zelf om het geld terug te storten. De kans bestaat 

erin dat ze je een tweede keer oplichten.
• Als je persoonlijke gegevens hebt doorgegeven zoals je nummer van je iden-

titeitskaart of je rijksregisternummer, verwittig dan onmiddellijk de lokale 
politie zodat identiteitsfraude kan voorkomen worden. Bij identiteitsfraude 
doet de oplichter zich voor als jou om mensen op te lichten.

• Meld je verhaal op meldpunt.belgie.be (optie “vriendschapsfraude”). Zo 
voorkom je dat andere mensen in de val van dezelfde oplichter trappen.

Safeonweb is een dienst van de federale overheid die burgers wil beschermen 
tegen criminaliteit op het internet.

Sinds kort heeft Safeonweb een app  die je gratis op je smartphone kan instal-
leren. Via deze app word je gewaarschuwd voor phishingpogingen die de ronde 
doen. Zo ben je gewaarschuwd. Er worden ook algemene tips doorgegeven.

De app kan niet geïnstalleerd worden op een computer. Als je geen smartphone 
hebt, maar wel een computer kan je jezelf op de hoogte houden door te surfen 
naar ‘www.safeonweb.be’.

Wanneer je een verdachte mail ontvangt, kan je hem ook steeds doorsturen naar 
verdacht@safeonweb.be. Heel veel mensen doen dat ondertussen waardoor ook 
heel veel valse websites kunnen geblokkeerd worden.

Word je gebeld door iemand van de bank? En zegt die persoon dat de bank heeft 
gezien dat er iemand geld van je rekening aan het halen is en dat je snel moet 
doen wat de persoon aan de telefoon zegt om dit te stoppen? Zegt die persoon  
ook nog eens dat je hem niet zomaar moet vertrouwen maar dat je zelf kan con-
troleren dat het nummer vanwaar hij belt (en dat je ziet op je scherm) het num-
mer is van je bank? 

Geloof dit niet! Dit wordt ‘spoofing’ genoemd. Spoofing is een techniek die 
gebruikt wordt om het telefoonnummer van waar je belt, te veranderen. Als je 
gebeld wordt door zo iemand zie je dus niet het echte nummer.

Als iemand van de bank je opbelt, leg dan neer. Als je twijfelt of het misschien 
toch echt is, neem dan zelf contact met je bank.

Tip 1: Installeer de app Safeonweb

Tip 2: Pas ook op voor valse telefoons!
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Fruit & groenten van 
het seizoen

De natuur voorziet ons ieder seizoen van het fruit en groenten die op dat 
moment het beste voor ons lichaam zijn.

Eten volgens de seizoenen is niet alleen goed voor je gezondheid, maar ook goed 
voor je portemonnee. Fruit en groenten uit eigen land, in het oogstseizoen zijn 
immers veel goedkoper.

Met de seizoenskalender van Velt kan je alvast aan de slag!
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Danny - Fotografie

Paul - Modelbouw Lieve - Diamondpainting

Lut - Imkeren

Tim - Snowboarden

meer info op :  
www.ugears-shop.nl
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De Zonnegloed - Kasteelweg 22 in Oost-Vleteren

‘t Struisvogelnest – Zuut 18 in Lier

Hou je van dieren en in het bijzonder van dieren die nergens meer terecht kon-
den? Dan is de Zonnegloed voor jou een interessante Uittip! 

De Zonnegloed is geen dierentuin maar wel een Wildlife Sanctuary. Het is een 
opvangcentrum voor wilde dieren. 400 dieren, van 135 verschillende soorten, 
kunnen er de rest van hun leven op een aangename manier doorbrengen. Voor 
veel van deze dieren telt dat ze, vooraleer ze naar de Zonnegloed kwamen, een 
leven vol miserie hebben gekend.

Zo is er bijvoorbeeld Uli, de bruine beer. Uli was vroeger een dansbeer. Ze moest 
op een elektrische plaat gaan staan. Men zette er stroom op en dan begon Uli 
te dansen. Hoe meer stroom erop gezet werd, hoe harder Uli ging dansen. Die 
elektrische stroom deed immers pijn. Toen het verboden werd om met dansbe-
ren rond te trekken, werd Uli verkocht aan een hoteleigenaar in Albanië. Ze zat 
in een kleine betonnen kooi, samen met een andere beer Mimi. Ze kregen de 
overschotten van het hotel om te eten. Ze hadden geen water om zich te was-
sen, geen bomen om in te klimmen... en dat is nu net wat beren nodig hebben om 
gelukkig te zijn. In 2018 konden Mimi en Uli worden bevrijd en werden ze naar 
de Zonnegloed gebracht. Daar kan je ze nu zien zwemmen in de poel, samen met 
andere beren.

‘‘t Struisvogelnest is een kijk-, doe-, zorg-, knuffel-, kinderboerderij waar ieder-
een met open armen ontvangen wordt. Het domein van 10 ha ligt net buiten het 
centrum van Lier en is voor iedereen vrij toegankelijk. 

De struisvogels steken nieuwsgierig hun kop uit als bezoekers de boerderij op 
wandelen. De kinderen kunnen zich uitleven in de speeltuin. De ouders kunnen 
toekijken van op het terras.

Een wandelpad brengt ons van dier tot dier: koeien, paarden, ganzen, zwanen, 
hertjes, ezels, schapen, geiten. En zelfs alpaca’s! Bij de brave dieren zoals de 
konijnen, cavia’s, schapen en geiten, staan de poortjes open en kunnen de kinde-
ren tussen de dieren lopen. 

Er zijn ook workshops voor de kinderen: brood bakken, koekjes bakken, soep 
maken. Of samen op speurtocht gaan.

Oost-Vleteren ligt in West-Vlaanderen, op 15 km van Ieper, op 25 km van de 
Panne en van Nieuwpoort.

Tickets moet je altijd online reserveren. Men laat maar een beperkt aantal 
bezoekers toe om de dieren niet te veel te storen.

Geraak je er op één of andere manier niet maar ben je toch geïnteresseerd? Op 
de website www.dezonnegloed.be kan je kennismaken met alle dieren. zomer ui

tstappenTips voo
r leuke
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Zomer recepten

Zoete ontbijttortilla van Zoë

Havermoutkoekjes van Wesley

30g ongezouten pecannoten
4 worteltortilla’s
4 el 100% pindakaas
4 bananen
Snuf kaneel
4 el granola/muesli

Ingrediënten Bereiding

1. Meng 140 gram havermout, 4 bananen en 100 gram pure chocolade. 

2. Maak koekjes van het deeg. 

3. 15 minuten op 175 graden in de oven en je kan je gasten bij de koffie 
zelfgemaakte koekjes serveren. Of ze zelf opeten natuurlijk.

1. Hak de pecannoten grof.

2. Besmeer de tortilla’s met pindakaas. 
Pel de bananen en leg ze in het mid-
den van de tortilla’s. Bestrooi met 
kaneel en granola en top af met de 
gehakte pecannoten.

3. Rol de tortilla’s op en snijd ze in 
stukjes.
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Oikonde heeft een facebookpagina. Dat hebben de facebookgebruikers 
onder jullie waarschijnlijk al wel gezien. 

Maar Oikonde heeft ook een facebookgroep voor cliënten van Oikonde. 
Wil jij graag lid worden van deze facebookgroep? Dat zou fijn zijn! Het is 
een privé-groep. Dat wil zeggen dat enkel de leden van de groep de berich-
ten kunnen zien. Als je lid wordt, zie je ook wie er nog lid is.

Op de facebookgroep worden berichtjes gezet die toch nog iets anders zijn 
dan die van de facebookpagina. Denk dan aan een vraag die we jullie willen 
stellen, een herinnering aan een activiteit die er aankomt,… jullie mogen 
zelf ook berichtjes posten.

Hoe word je lid?

Je ziet in de balk staan: Startpagina, Info, Evenementen, Meer. 
Je klikt op de knop ‘Meer’ en dan klik je op de knop ‘Groepen’. Daar vind 
je de groep ‘Cliënten van Oikonde’ en kan je vragen om lid te worden. Wij 
moeten dit dan vanuit Oikonde goedkeuren.

Je kan uiteraard ook hulp vragen aan je begeleider.

Wij kijken er naar uit om jullie daar te mogen verwelkomen! 

vr 17 jun 20:30

za 18 jun 20:30

zo 19 jun 15:00

do 23 jun 15:00

do 23 jun 20:30

vr 24 jun 20:30

za 25 jun 20:30

Word lid van 
onze 

facebookgroep!
Daan is van heel veel markten thuis. We kennen hem al als DJ, maar hij 
speelt ook toneel.

‘Normalizers’ is een productie van Sjarabang, mogelijk gemaakt met de 
steun van de Warmste Week. De 10 acteurs zijn mensen met een beper-
king. Eén van hen is Daan. De acteurs laten zien hoe zij de wereld ervaren. 
Daardoor wordt wat ‘normaal’ is op zijn kop gezet. Een aanrader!
De voorstellingen gaan door op:
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Wil jij meewerken 
aan de nieuwsbrief?
We krijgen de laatste tijd regel-
matig complimentjes over onze 
nieuwsbrief. Dat is wel fijn. 

We doen ook moeite om er leuke, 
interessante en mooie nieuws-
brieven van te maken.

Wil jij graag meewerken aan de 
nieuwsbrief? Dat kan!

Rick, Dimitri, Roxanne en Wim zijn 
nog op zoek naar collega’s. 
Spreek gerust je begeleider er over 
aan!
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OPENINGSUREN

MAANDAG

Daarnaast kan je ook een afspraak maken en kan je je begeleider/ster bellen op zijn/haar gsm.

VRIJDAG 11 november

MAANDAG 26 december

WOENSDAG 2 november

SLUITINGSDAGEN

09:00 - 12:30

WAPENSTILSTAND

2DE KERTSDAG

ALLERZIELEN

DONDERDAG

MAANDAG 6 juni

13:00 - 17:00

PINKSTERMAANDAG

DINSDAG

DONDERDAG 26 mei

13:00 - 17:00

O.L.H. HEMELVAART

VRIJDAG

MAANDAG 31 oktober

09:00 - 12:30

BRUGDAG

WOENSDAG

VRIJDAG 27 mei

09:00 - 12:30

BRUGDAG

ZATERDAG

DINSDAG 1 november

GESLOTEN

ALLERHEILIGEN

ZONDAG GESLOTEN

VRIJDAG 22 juli BRUGDAG

DONDERDAG 21 juli NATIONALE FEESTDAG

MAANDAG 15 augustus O.L.V. HEMELVAART

v.u. Oikonde vzw (Leen Quafdlieg), Colomastraat 36, 2800 Mechelen24


