Beste vrijwilliger,
Beste contactpersoon,
Met enige fierheid presenteren we u het OKRA-zorgmagazine, een tijdschrift vol levensechte, herkenbare
verhalen, geïllustreerd met mooie foto’s. Het zorgmagazine verschijnt jaarlijks in april en is dit jaar
verbonden met de Week van de dikke merci. Er zitten vier mooie dikke merci-kaarten in het magazine.
Bovendien ontvang je extra magazines van dit nummer.
De bedoeling van deze extra oplage was/is om de magazines breed te verspreiden in de buurt. Maar de
ontwikkelingen van het coronavirus gooien roet in het eten.
We weten dat jullie stipt en op tijd de magazines bezorgen aan de leden. En dan liefst met een bezoek en
een persoonlijk gesprek. Dat appreciëren de leden en dat maakt de sterkte van OKRA uit. Maar voor dit
nummer zal dat anders zijn. Gezondheid gaat immers boven alles.
Vooreerst: dit OKRA-zorgmagazine mag er zijn maar het heeft geen actualiteitswaarde. Dus, of je het
vandaag, dan wel pas volgende week of nog later bezorgt, dat is geen probleem.
Daarom adviseren we om te wachten tot na de paasvakantie om deze magazines uit te delen. Afhankelijk
van de richtlijnen op dat moment, kan je beslissen of je de magazines deze ene keer toch maar post of een
beroep doet op jeugdverenigingen om de magazines te bezorgen. Op het ogenblik van dit schrijven hebben
we er echter geen idee van hoe het met de ontwikkeling van het virus zal verlopen en welke maatregelen
de regering dan nog neemt. We houden jullie op de hoogte.
Wat doe je met de extra nummers? Die kan je – ook pas na de paasvakantie, als de richtlijnen het op dat
moment toelaten – bezorgen aan bewoners, personeel en vrijwilligers van woonzorgcentra,
assistentiewoningen, lokale dienstencentra… of gewoon iemand die jij voor ogen hebt. Het is een ideale
gelegenheid om nieuwe mensen kennis te laten maken met OKRA. En een nog meer bijzondere gelegenheid
om mensen te bedanken voor de aandacht en de zorg tijdens deze uitzonderlijke periode.

Hou vol en zorg goed voor elkaar.

Een dikke merci,
Marijn Loozen, OKRA - ZORGRECHT
Mark De Soete, Algemeen directeur

