
OKRA VZW bezorgt ons nieuwe richtlijnen!        18 maart om 18:30 

Collega’s en bestuurders,  
Goede vrienden,  
 
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 rekenen. Men kreeg heldere informatie, en dit werd dankbaar 
ontvangen. Enkele dagen later bleek het een terechte beslissing te zijn. De Federale overheid ging nog een stap verder door 
alle activiteiten op te schorten tot begin april, en de Vlaamse regering nam op vlak van ouderenzorg al de beslissing om de 
paasvakantie te overstijgen. 
 
De evolutie van de laatste uren, het overleg met medewerkers van kabinet Beke en de informatie van Marc Van Ranst zet 
ons ertoe aan om nieuwe beslissingen te nemen. 
Deze mail bevat een overzicht. 
 

1. Activiteiten OKRA: 
De Ministeriële beslissing die alle activiteiten van socio-culturele aard blijft verbieden loopt tot begin april. 
De maatregelen van de Vlaamse overheid die een impact hebben op de ouderen (WZC’s, LDC’s) lopen tot aan het 
einde van de paasvakantie.  
De signalen die we allen vernemen, zijn niet van dien aard dat alle Corona-risico’s zullen verdwenen zijn na de 
paasvakantie. Zeker niet voor de ouderen! Ook OKRA wenst 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. We gaan deze keer echter geen perstekst uitsturen. Interne 
organisatie en communicatie is nu het devies.  
 
Let wel: de overheid kan op elk moment ook haar maatregelen verlengen, waardoor dit ‘advies’ een ‘dwingend’ 
karakter kan krijgen. 
             

2. Magazines: 
Gelet op de maatregelen die de overheid gisteren genomen heeft, is het herorganiseren van onze leveringen aan de 
trefpunten aan de orde. We kregen zonet bevestiging van de distributiefirma. Ze rijden uit en zullen de magazines 
leveren in de trefpunten.  
Let wel: dit zal verlopen zonder fysiek contact en met alle nodige veiligheidsvoorschriften. Ze zetten de doos af, 
bellen aan en vertrekken. Wel kan er wat meer tijd gaan over het uitrijden. De gecommuniceerde timing voor 
leveringen in de trefpunten kan één of meerdere dagen vertraging kennen. 
Let wel: Het magazine is geen prioritair magazine en is niet tijdgebonden. Geen enkel trefpunt is gebonden om dit 
magazine tegen een bepaalde deadline rond te krijgen. Bij de levering van je pakket magazines vind je de brief in 
bijlage over de manier waarop jullie de magazines bezorgen.  
Hierin staat duidelijk aangegeven dat er niemand in deze corona-tijd risico’s moet nemen. We zijn wereldkampioen 
in het bedelen van dit magazine met de ‘warme hand’. We roepen op om deze ‘warme hand’ hoe dan ook 
achterwege te laten. En enkel magazine te bussen. Maar nogmaals… als de tijd er rijp voor is! En dat is ten vroegste 
op 17 april.  
 
De reorganisatietijd was te kort om te overwegen om het magazine uitzonderlijk aan alle leden op te sturen met de 
post. Bovendien hangt hier een prijskaartje aan vast van 50 000€.  
 

3. OKRA-reizen:  
OKRA is een erkende reisorganisator en valt onder de reispakketwetgeving met haar eigen dwingende regeling. 
Vandaag blijkt dat deze wetgeving te strikt is voor situaties zoals Corona. VVR werkt nauw samen met alle 
reisorganisatoren om de reissector het hoofd boven water te laten houden. We installeren intern bij OKRA een task 
force reizen, zodat we, over de verkooppunten heen, de nodige maatregelen kunnen treffen op reisvlak. We 
bekijken ook met deze task force de reorganisatie van ons reisprogramma op basis van het negatieve reisadvies van 
de overheid. De reizigers worden persoonlijk op de hoogte gebracht van wijzigingen. 
 
 
 

 


