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Beste Tervurenaars,
De voorbije weken waren op zijn zachtst gezegd uitzonderlijk en het heeft er alle schijn van dat de coronamaatregelen nog enige
tijd een impact zullen hebben op ons leven. Letterlijk levensnoodzakelijke maatregelen, waarvoor bijna iedereen begrip heeft.
Maar ook keiharde maatregelen die ons raken in de ziel van ons bestaan: het fysieke contact met onze familie en vrienden, en
bij uitbreiding het lokale bruisende leven in Tervuren dat we zo koesteren.

Grote verantwoordelijkheid voor lokaal bestuur
Bij zo’n diepe crisis draagt het gemeentebestuur een grote verantwoordelijkheid om alles in goede banen te leiden. Vanaf
het beginstadium van de Covid-19-crisis hebben we dan ook getracht de genomen maatregelen zo goed mogelijk te communiceren via alle gemeentelijke kanalen. Onze politie werd maximaal gemobiliseerd om de naleving van de maatregelen te
garanderen, in het belang van de gezondheid en de veiligheid van iedereen. Onze gemeentelijke diensten bleven – weliswaar
op aangepaste manier – operationeel en vooral in onze zorgdepartementen werden bovenmenselijke inspanningen geleverd
om aan alle noden te voldoen.

Hartverwarmende solidariteit
Het mooie aan deze crisis is dat de onderlinge bezorgdheid en solidariteit in Tervuren floreren zoals nooit
voorheen. Gelukkig blijkt de sociale cohesie in onze gemeente dik in orde. Op de sociale media zie ik
talloze hartverwarmende voorbeelden. Daarom ben ik er rotsvast van overtuigd dat we er ons in de
komende weken ook wel doorheen slaan, en dat Tervuren en de Tervurenaars sterker dan ooit uit deze
crisis zullen komen.
Bedankt voor uw inspanningen en blijf gezond!

Jan Spooren
Burgemeester

Lokale steunmaatregelen
voor zorgverstrekkers, handelaars, verenigingen en álle inwoners
www.visittervuren.be/onlineshoppen
www.visittervuren.be/takeaway

www.impactdays.co/tervurenhelpt

Pre-triagecentrum
voor huisartsen

Huurgelden gemeentelijke
infrastructuur terugbetaald of niet geïnd

Advies en duiding
op maat van lokale
handelaars en
ondernemers

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 24 april en in uw brievenbus bezorgd door uw postbode.

Overzicht met webshops
en horeca die levering
en afhaaldiensten
aanbieden

Platform ‘Tervuren helpt’
om mensen bij elkaar te
brengen die willen helpen
en hulp nodig hebben
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Nieuws uit ons woonzorgcentrum Zoniën
Het zijn heftige tijden voor de bewoners, hun families en het personeel in ons woonzorgcentrum.
Lut Kint, schepen van Sociaal Beleid en verantwoordelijk voor welzijn en zorg, geeft een woordje
uitleg.
“Sinds half maart hebben we
in ons woonzorgcentrum
strenge maatregelen genomen
en bezoek verboden. En toch
konden ook wij het virus niet
buiten houden”, vertelt schepen
van Sociaal Beleid Lut Kint.
Begin april testten enkele
bewoners positief op Covid-19
en trad het outbreakplan in
werking. “Dat betekent onder
meer dat de bewoners op de
kamer blijven en de verschillende
afdelingen worden afgesloten
van elkaar. Ook de maaltijden
en verzorging worden anders
georganiseerd”, legt Lut uit.

Beschermingskledij
Voor het zorg- en poetspersoneel vraagt dat extra inspan-

ningen. Zij zijn verplicht om
de nodige beschermingskledij
te dragen. Gelukkig is er
in ons woonzorgcentrum
voldoende beschermingsmateriaal aanwezig, inclusief
mondmaskers. De gemeente
staat het woonzorgcentrum bij
op logistiek vlak en gemeentepersoneel ondersteunt het
woonzorgcentrum op de
werkvloer waar het nodig is.

Veiligheid op eerste plaats
“Dat we nog geen bezoek kunnen toelaten in deze fase, valt
ons zwaar”, zegt Lut. “Maar
op dit ogenblik is de veiligheid
van bewoners, bezoekers en
het personeel onze prioriteit en
is het alle hens aan dek op de

werkvloer. We gaan nog even
op onze tanden moeten bijten.”

Contact via Skype
Ondertussen gaan in het woonzorgcentrum personeel, bewoners en familieleden zo goed
mogelijk om met het bezoekverbod. Iedereen doet zijn best
om het leven van de bewoners
zo aangenaam mogelijk te
maken. Via een Skypeverbinding worden familie en
bewoners met elkaar in contact
gebracht. Poetspersoneel, verzorgenden, verpleegkundigen,
kinesisten en ergotherapeuten
doen wat ze kunnen. Er gaat
meer tijd en aandacht naar extra
individuele kamerbezoekjes,
door alle medewerkers.

Het woonzorgcentrum ontvangt
veel blijken van sympathie. Dat is
hartverwarmend.

Hartverwarmende attenties
Het woonzorgcentrum ontvangt ook veel blijken van
sympathie van inwoners,
organisaties en bedrijven:
een bloemetje, koffiekoeken,
chocolade, giften, kaartjes
of tekeningen. “Dat is echt
hartverwarmend. Een opsteker
voor iedereen op de werkvloer
en onze bewoners”, bevestigt
Lut. “Blijven doen!”

Zorgverleners
WELKOM!
In de week van 20 april werden alle bewoners en personeel getest. De resultaten zijn nog niet gekend
op het moment dat dit blaadje in
druk gaat. Jammer genoeg zijn er in de voorbije weken een aantal bewoners overleden, al dan niet door het coronavirus. Onze innige
deelneming aan de families.
Beste zorgverlener

U bent WELKOM om uw wagen tijdens de
zorg hier te parkeren.

Help zorgverleners aan een parkeerplaats

Zorg- en welzijnswerkers in de regio rond Tervuren verliezen soms veel tijd met het zoeken naar een
parkeerplaats. Nu veel mensen thuis zijn, is dat niet abnormaal. Doe daarom mee aan de actie ‘Kort
parkeren in de zorg’ van Eerstelijnszone Druivenstreek.
Surf naar www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszone-druivenstreek, hang de affiche op aan uw garage of
raam en laat zorgverleners op uw oprit of voor uw garage parkeren als ze in de buurt zorg moeten verlenen.
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Bedankt

#Coronavirus

Veel moed aan alle
hulpverleners
tervuren@n-va.be

Steun lokale handelaars
tijdens de coronacrisis

Koop ook lokaal
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Vrijwilligersplatform Tervuren helpt
Ook voor de coronacrisis waren er al heel wat vrijwilligers aan de slag in Tervuren, vooral binnen het sociaal beleid en vrije
tijd. Eind vorig jaar legde de gemeente contacten met organisaties om te onderzoeken hoe ze het gemeentelijk vrijwilligersbeleid
kon coördineren. Door de coronacrisis kwam alles in een stroomversnelling: half maart deed de organisatie ‘Give a Day’ een
concreet voorstel en binnen de week stond het platform ‘Tervuren helpt’ online.

Burgers die elkaar helpen of aan vrijwilligerswerk
doen, zijn blije burgers. Actieve, positieve inzet maakt
hen gelukkiger, gezonder en socialer.”
Schepen Lut Kint
“Het platform is echt fantastisch”, legt schepen Lut Kint uit.
“Binnen de kortste tijd gaven heel wat vrijwilligers zich op: om
boodschappen te doen, naar de apotheek te gaan, met de hond
te wandelen … Via het platform kunnen deze geëngageerde
burgers ingeschakeld worden in functie van de noden.”

Tekeningen en brieven
Ook om het pre-triagecentrum mee te ondersteunen, gebeurde
een oproep via het platform. Zo’n vijftien vrijwilligers werden
er ingeschakeld. Bewoners van ons woonzorgcentrum en de
assistentiewoningen De Vlonder konden dan weer genieten van
mooie tekeningen en brieven van vrijwilligers.

Nog sterkere vrijwilligerswerking
Schepen Lut Kint is ervan overtuigd dat dankzij het platform
‘Tervuren helpt’ de vrijwilligerswerking in Tervuren nog sterker
zal worden. “We zullen dit initiatief zeker verderzetten en ervoor
zorgen dat we het vrijwilligerswerk in de gemeente blijven
ondersteunen, promoten en versterken.”
Het platform telt ondertussen al meer dan 300 vrijwilligers die
allemaal hun steentje willen bijdragen. Hebt u hulp nodig of wilt
u zelf helpen? Surf dan naar www.impactdays.co/tervurenhelpt.

Een babbeltje met onze ouderen
Via verschillende communicatiekanalen informeert de gemeente Tervuren haar inwoners. Dat gebeurt onder meer via de website, digitale nieuwsbrieven en Facebook. Ook via het maandelijkse infoblad Tervuren Info en een extra nieuwsbrief probeert de
gemeente al haar inwoners te bereiken. Zodat iedereen weet waar hij terechtkan voor hulp. Begin april zijn medewerkers van de
gemeente bovendien gestart met het opbellen van alle 80-plussers voor een babbeltje. Dat zijn ruim duizend alleenstaanden en
koppels.
“Veel mensen zitten door de coronacrisis alleen thuis en dan is het fijn als ze
even met iemand kunnen praten. Op die manier willen we ook te weten komen
hoe het met hen gaat, wie er nog hulp kan gebruiken of wie gewoon nood heeft
aan een babbel”, legt schepen van Sociale Zaken Lut Kint uit. Voor wie hulp
nodig heeft, zoekt de gemeente een oplossing via een vrijwilliger van ‘Tervuren
helpt’ of wordt de sociale dienst van het OCMW ingeschakeld.

Positieve reacties
Wie dat wil, kan regelmatig opgebeld worden voor een babbel. De reacties
zijn alvast positief. Veel ouderen stellen het ook op prijs om later nog eens
gecontacteerd te worden. Het team van medewerkers wordt daarom uitgebreid
met vrijwilligers van het platform ‘Tervuren helpt’. Mensen die geen telefoontje
kregen – niet iedereen staat in het telefoonboek – kunnen zelf bellen naar
02 766 52 97 of een e-mail sturen naar tervurenhelpt@tervuren.be.

Veel mensen zitten door de coronacrisis alleen thuis en
dan is het fijn als ze even met iemand kunnen praten.

www.n-va.be/tervuren

#IKREDLEVENS
Tijdens de coronacrisis kan iedereen het verschil maken. Door
de richtlijnen strikt op te volgen en door simpelweg thuis te
blijven. Zo zorgen we er samen voor dat ook in deze moeilijke
tijden iedereen zijn verantwoordelijkheid blijft nemen.

Ik blijf thuis en
was regelmatig
mijn handen.

Ik hou met ouderen
alleen digitaal of
telefonisch contact.

Ik hou 1,5 meter
afstand als ik echt
buiten moet zijn.

Red levens en doe
check · check · check
VRAGEN OVER
CORONA?

surf naar www.info-coronavirus.be
of bel 0800 14 689.

“Als Vlaamse overheid roepen
we op tot burgerzin. Als iedereen
de richtlijnen strikt en correct
naleeft, kunnen we samen deze
crisis het hoofd bieden en
kunnen we het coronavirus
verslaan.”

Jan Jambon,
minister-president
012095

