
Welke inspirerende voorbeelden doe jij of ben je tegengekomen om in deze 
periode met elkaar in verbinding te blijven?  
 
muziek spelen op het balkon voor de buren of een aerobicssessie geven op straat 

Bewust iedere wndelaar groeten en even in de ogen kijken. Gevolg: korte babbel van op afstand. 

Ik spreek met vrienden af om hetzelfde gerecht te koken. Dan kunnen we Skypen tijdens de 

maaltijd en zitten we precies écht samen aan tafel.  

Onze overbuurvrouw heeft een taart gebakken voor ons met de eieren, die ze nu op overschot 
heeft. Zij is 80+ en wij zijn mindermobiel. Ik had haar voordien de info uitgeprint van be-alert. 

Deed dat ook voor de Polen, die schuin over wonen, met een versie van Google translate.  

met de buren: elk dezelfde film bekijken en nabespreken via groeps-chat 

ik stuur zelf de vieringen van onze parochie ; aan de deelnemers van "Zingen met plezier" 
stuurde ik tweemaal een lijstje met liedjes die we zouden zingen en nieuws over iemand uit de 

groep die op intensieve ligt. 
Ik ontvang teksten, muziek 

Eén voor allen (TV), dichter op verzoek (radio), Samenstraat (Hart boven hard) 

Ik ga wuiven bij ouderen 

Op de school waar ik werk zijn er heel veel verschillende kleine acties om onze cursisten te 
blijven bereiken. 

Er is in corona-tijd weer plaats voor een babbel, weliswaar op de nodige afstand, met mensen 

die je ontmoet op een buurtwandeling. Ook meer vriendelijkheid. Geeft een goed gevoel. 

een groetknikje tijdens het wandelen, gebeurd nu opvallend meer 

Aansporen om muziek te beluisteren 

- Mijn dochters en enkele nichtjes die samen een whatapp-groep hebben gemaakt en samen 

tekenen terwijl ze chatten. Ze geven elkaar uitdagingen.  
- de 10 gratis kaartjes van Bpost tot 3 april 

- de actie 'brood voor morgenvroeg' 
- de app Aalst helpt om vrijwilligers en vragen te koppelen. 
- de vele Youtubefilmpjes van andere mensen in lockdown; de grappige memes, ... 

- de videovergaderingen van de vakgroep 

mijn buurvrouw heeft een "receptenaffiche" gemaakt; je kan daar je recept opschrijven en deze 
dan voor je raam hangen; de buren of de mensen die langslopen kunnen dan inspiratie opdoen 

voor een volgend gerecht 

Niet echt. Zijn 75 j. en hebben Skype geïnstalleerd om onze kinderen en kleinkinderen te kunnen 

zien (wonen veraf)... 



Ik heb mijn collega's uitgenodigd voor een online pauzemoment tegen eenzaamheid en zette een 
buddysysteem op poten voor de nieuwe collega's 

Online zingen met vele mensen samen via ZOOM! 

bij ons worden er paasfiguurtjes gehangen voor een paaszoektocht voor de jongsten onder ons, 

zij kunnen dan tellen en aanduiden hoeveel konijntjes, eitjes , ... ze hebben gezien  
Ik wuif ook naar de overbuurvrouw, sla een praatje van op afstand, ... 

mijn zoon maakt woordzoekers voor de mensen in het woonzorgcentrum en gaat ze daar dan in 

de brievenbus deponeren. 

Wekelijkse skype aperitiefmeeting met mijn ouders, broer, zussen en kinderen op zaterdag, ipv 
fysiek samen te komen voor het diner.  

In plaats van weg en weer berichtjes en mails te sturen heb ik mij voorgenomen elke dag een 

familielid te bellen én iemand uit mijn kennissenkring. In eerste plaats voor mezelf : ik wil een 
stem horen ! Maar tot nu toe is iedereen daardoor aangenaam verrast. 

een kort verjaardagsmoment vieren door allen op hetzelfde moment via Zoom in te loggen. Het 

was moeilijk praten met mekaar, maar het was heerlijk om al deze mensen samen een 
verjaardagskaarsje uit te blazen en een lied te zingen rond 1 gemeenschappelijke vriendin. Ik 

kende zelf de meeste mensen niet, maar voelde de warmte via het scherm, en de jarige die was 
bijzonder blij en ontroerd 

Mensen die in de straat briefjes in de bus gaan steken met het aanbod om eens te bellen, 

boodschappen te doen,... 

Vriendelijk zijn  

stoepkrijt, webinars, vanop afstand aperietiefje drinken,... 

Tijdens wandeling of fietsen, als je passeert langs iemand die je kent, die alleen is, even bellen 
en dan zwaaien of praten op afstand. Heel eenvoudig vb maar het maakt mensen echt blij. Een 

brief of kaartje sturen. 

Iemand zette in een flatgebouw uitgelezen boeken gratis mee te nemen. Waren dezelfde dag 
allemaal weg en intussen hebben anderen hetzelfde gedaan 

Samen dezelfde taart bakken (vanop afstand) en ze samen ook lekker opeten op ieders 
gezondheid.  

Fundamentele eenzaamheid gewoon aanvaarden - in die eenzaamheid zijn we allemaal gelijken 

en hebben ( afstandelijk ) contact - niet te veel internetten en ' doen alsof ' - alleen de 
electriciteits- en IT-producenten zijn daar beter mee ( ik wil hun zakken zo weinig mogelijk vullen 

... ) . 
Een corona-zuiveringsperiode is helemaal NIET aangenaam, maar wel nodig. Neem dus ook wat 
afstand van minderwaardige compensaties. CONSUMINDEREN blijft de boodschap. 



geregeld een mailtje met een mooie tekst, mooie lentefoto's, grappige en ontroerende liedjes 

 


