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BELANGENBEHARTIGING EN ZORG
In OKRA staan ontmoeting en ontspanning centraal in het rijke aanbod van activiteiten voor de leden. Al jaar en dag brengt OKRA
mensen bij elkaar, ook wie zorgbehoevend is. Omdat zorg en vereenzaming vaak hand in hand gaan, kunnen sociale contacten erg
veel betekenen voor hen. Vele trefpunten zijn als het ware een
tweede mantel voor leden die omwille van hun leeftijd of gezondheid wat meer aandacht nodig hebben. Op de trefpuntbijeenkomsten is al een paar maal “het zorgzaam trefpunt” aan bod gekomen. Gewoon er zijn voor elkaar. Dit is een basishouding van iedereen die actief is binnen OKRA.

In een uiteenzetting voor de werkgroep belangenbehartiging maakte Marijn Loozen van OKRA algemeen de verbinding tussen zorgzaam OKRA en OKRA als belangenbehartiger. OKRA is immers erkend als vereniging voor mantelzorgers en gebruikers. Binnen
OKRA-zorgrecht worden de belangen van wie wat meer ondersteuning nodig heeft verdedigd o.m. via het verstrekken van correcte
informatie en individuele dienstverlening. Voor kwetsbare ouderen
is de belangenbehartiging van OKRA extra belangrijk! Tegen het
voorjaar 2020 komt er een draaiboek met tips voor “Samen zorgzaam ouder worden in OKRA”. We houden u op de hoogte.
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Belangrijke datums
30 maart 2020 om 14 u. Forumdag
“Klimaat en ouderen”

ZORGREGIO’S EN ZORGRADEN IN ONZE REGIO
De Vlaamse overheid wil dat alle zorgverleners in een bepaalde regio beter met elkaar overleggen. Daarom is
Vlaanderen opgedeeld in zorgregio’s waarin alle zorgverleners uit die regio op regelmatige basis worden samengeroepen om de eerstelijnszorg in de regio beter af te stemmen op de behoeften van de mensen. Inmiddels zijn deze zorgraden in onze regio samengesteld. Als gebruikersen mantelzorgorganisatie heeft ook OKRA in deze raden
een plaats. Ondermeer in de zorgraad van Mechelen en
Heist-op-den-Berg zijn er afgevaardigden van OKRA. De volgende maanden wordt verder uitgezocht hoe deze vertegenwoordigers de vragen en noden van OKRA-leden kunnen inbrengen in deze zorgraad, onder meer via de belangenbehartigers en de contactpersonen in de
trefpunten. U hoort er nog van….

NIEUWE ACCENTEN IN DE WERKING VAN DE LOKALE DIENSTENCENTRA

In het nieuwe woon-zorgdecreet krijgen de lokale
dienstencentra (LDC) een belangrijke rol in het versterken van de sociale cohesie in de buurt. De lokale dienstencentra moeten zich hierbij prioritair richten naar ouderen, mantelzorgers en kwetsbare personen. Het LDC moet bij haar opdrachten en activiteiten actief het lokale verenigingsleven en de
buurtbewoners betrekken. De nieuwe visie vertrekt
vanuit wat er reeds aanwezig is in de buurt. De
klemtoon ligt op samenwerking en het verbinden
van partners en verenigingen. Niet op het organiseren van activiteiten die reeds door andere verenigingen in de buurt opgenomen worden.
De vroegere concurrentiepositie transformeert in het nieuw woonzorgdecreet in een
samenwerkingslogica. Een kans die de trefpunten niet mogen laten liggen om tot een goede
samenwerking met het LDC te komen.

CM: VAN ZIEKENFONDS NAAR GEZONDHEIDSFONDS
De CM is volop in beweging: de structuren worden aangepast maar ook de missie krijgt een
serieuze update. CM wil van ziekenfonds evolueren naar gezondheidsfonds. Het is niet alleen
belangrijk dat de ziektekosten correct worden terugbetaald. Nog belangrijker is om ervoor te
zorgen dat mensen positief gezond blijven.
Jim Jansen, directeur gezondheid, welzijn en participatie van de CM prov. Antwerpen kwam
midden november op de forumdag belangenbehartiging
deze nieuwe ontwikkelingen toelichten. CM wil mensen
aanzetten om gezonder te eten en meer te bewegen.
Info:
CM onderstreept ook het belang van mentaal
René Van Noten
Telefoonnummer: 015 31 20 91
welbevinden, van sociale contacten, van zingeving, van
E-mailadres: rvannoten@skynet.be
levenskwaliteit. Dit klinkt OKRA-vrijwilligers erg vertrouwd
in de oren. OKRA engageerde zich dan ook om mee te
werken aan het bevorderen van een positieve gezondheid.
Of bij:
Hoe een en ander concreet vorm zal krijgen moet de
OKRA regio Mechelen
volgende maanden duidelijker worden.
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