Beste bestuurder, beste vrijwilliger
We maken rare tijden mee. Een virus uit China leek eerst heel ver weg. En plots zitten we
volop in de harde realiteit. Een realiteit die ook OKRA treft.
De beslissing die OKRA vorige week nam om tot eind van de maand maart alle activiteiten
stil te leggen, was moeilijk en hard maar kon op veel begrip van jullie rekenen. Dank jullie
wel daarvoor! Enkele dagen later bleek het inderdaad een terechte beslissing te zijn.
De evolutie van de laatste uren, het overleg met medewerkers van het kabinet Beke en
de informatie van Marc Van Ranst zetten ons ertoe aan om nieuwe beslissingen te nemen.
Toegankelijkheid van de OKRA-secretariaten
Alle Okra-secretariaten zijn enkel telefonisch te bereiken en iedereen werkt, daar waar
kan, thuis.
Annulaties van activiteiten – vormingen – afspraken
De Ministeriële beslissing die alle activiteiten van socio-culturele aard verbiedt, loopt tot
begin april. De maatregelen van de Vlaamse overheid die een impact hebben op
woonzorgcentra en lokale dienstencentra lopen tot aan het einde van de paasvakantie. De
signalen die we vernemen, wijzen erop dat het risico niet zal verdwenen zijn na de
paasvakantie. Zeker niet voor de ouderen!
OKRA wenst verder mee te strijden om de besmettingspiek van het virus af te zwakken.
Vanuit die optiek adviseren wij om ook alle activiteiten van de maand april op te
schorten naar een latere datum. De grootste ouderenorganisaties volgen allen deze lijn.
Let wel: de overheid kan op elk moment ook haar maatregelen verlengen, waardoor dit
‘advies’ een ‘dwingend’ karakter kan krijgen.
OKRA-magazines
Gelet op de maatregelen die de overheid gisteren nam, zullen we de levering van het
OKRA-magazine aan trefpunten herorganiseren.
Ze worden nog geleverd maar niet tijdig. Het is niet passelijk te veronderstellen dat onze
wijkmeesters (contactpersonen) verplicht worden om deze bij jullie te leveren.
Het OKRA-magazine is niet prioritair en niet-tijdsgebonden. Niemand moet nu risico’s
nemen. Al zijn we kampioen in het bedelen van de magazines met ‘warme hand’, toch
vragen we je uitdrukkelijk om contact achterwege te laten. Het magazine bussen
volstaat. Doe dit als de tijd er rijp voor is!
OKRA-reizen
OKRA is een erkende reisorganisator en valt onder de reispakketwetgeving met haar eigen
dwingende regeling. Vandaag blijkt deze wetgeving te strikt voor situaties zoals Corona.
OKRA werkt nauw samen met de reissector en zoekt een oplossing. Intussen installeerden
we een interne task force reizen. Zo kunnen we jou, over de verkooppunten heen, verder
helpen met jouw vraag.

Ons reissecretariaat zal in volgorde van de planning steeds mensen op de hoogte brengen.
Als je vragen krijgt van leden, mag je hen daarom gerust stellen dat een antwoord volgt.
Warme solidariteit en communicatie
In en buiten OKRA zien we heel veel mooie acties. Van een OKRA-foon, belrondes,
briefschrijfacties, gymoefeningen op YouTube en Facebook tot zelf mondmaskers maken.
Ouderen worden niet aan hun lot overgelaten in deze moeilijke tijden! We delen graag al
deze mooie initiatieven ter inspiratie. Die vind je terug in het andere document dat we via
deze mail verspreiden. Heb je zelf een leuk initiatief, laat het ons weten. We delen dit dan
graag in een volgende nieuwsbrief.

Draag zorg voor jezelf en je dierbaren!
We willen jullie hartelijk danken om de OKRA-richtlijnen zo strikt mogelijk op te volgen.
Het is niet evident om alles op te schorten, we beseffen des te meer wat onze vele
OKRA-activiteiten betekenen voor onze leden en vrijwilligers.
Hou je goed en zorg voor elkaar,

