
WATERVAL

COVID19 raakt iedereen. Vrouwen, mannen, meisjes, 
jongens. Iedereen lijdt op één of andere manier. 

Veel aandacht gaat – terecht – naar de ouderen, die de 
meest vatbare groep blijken te zijn. Zij lopen het grootste 
risico om effectief ziek te worden en aan de gevolgen te 
overlijden. Zulk lijden is van een andere aard dan dat van 
hen die verplicht ‘in hun kot’ moeten blijven.

Ook dat is geen lachertje, uiteraard. Zeker niet als je 
baas verwacht dat je via thuiswerk even productief bent 
als voorheen, terwijl je kinderen en partner de hele dag 
je aandacht opeisen. En dan de extra stress waarmee je 
eigen verantwoordelijkheidsgevoel je opzadelt. Je wilt 
immers ook de perfecte moeder of vader zijn, die het 
‘aanloopleren’ van je kinderen via het internet (én daarvoor 
én daarna) zo goed mogelijk begeleidt… .

Op eenzaamheid en gemis staat geen leeftijd. Wie alleen 
woont en niet buiten mag, vereenzaamt nog sneller. 

WOORDEN VAN DANK

Tijdens de corona-crisis wordt duidelijk waarom mensen voor dit 
beroep gekozen hebben. Onze medewerkers staan met heel hun 

hart in de zorg en maken er ondanks alles het beste van voor onze 
kinderen en jongeren. Elke dag staan ze er weer om meer dan het 
beste van zichzelf te geven, ondanks het feit dat de maatregelen 
bijna dagelijks veranderen. Chapeau aan onze frontstrijders!

Hartverwarmend is ook om vast te stellen dat er zelfs in deze tijd 
enorm veel solidariteit is. Van verschillende winkels en organisaties 
ontvingen we snoepgoed. Scholen schonken ons laptops om het 
‘aanloopleren’ via internet mogelijk te maken. Rotary Genk schonk 
een bon van €500 en van Daidalos, een collega-organisatie van 
Ons Kinderhuis, kregen we zelfs een medewerker uitgeleend. Ook 
onze raad van bestuur liet zich niet onbetuigd, en legde samen om 
gezelschapspelletjes voor onze leefgroepen aan te kopen.

Hartelijk dank aan iedereen die de afgelopen tijd iets betekend heeft 
voor Ons Kinderhuis, op welke manier dan ook! Blijf ons meenemen 
in jullie gebed, want ook daar geldt: samen zijn we sterk!

PROJECT PEDAGOGISCHE TUIN ON HOLD

n maart vroegen we gebed voor een spoedige goedkeuring van       
  de omgevingsvergunning voor de aanleg van onze pedagogische 
tuin. Door de COVID19-maatregelen werd de periode van openbaar 
onderzoek noodgedwongen uitgesteld. Maar ook al staat de 
aanvraag voor de omgevingsvergunning tot op heden on hold, we 
geloven dat God alle dingen doet medewerken ten goede. Daarom 
blijven vol vertrouwen uitzien naar en bidden voor het moment 
waarop de goedkeuring in de brievenbus valt.

In de tussentijd blijven uw giften voor dit project hartelijk 
welkom! Storten kan rechtstreeks op een van deze 
rekeningnummers:

• Vanuit België: IBAN: BE66 0682 5222 1043  
(BIC: GKCCBEBB)

• Vanuit Nederland: GIRO 78.25.49

Vermeld steeds ‘Pedagogische Tuin’. Uw gift vanaf €40 is fiscaal 
aftrekbaar!

Steunen kan ook door een online aankoop via www.trooper.be, 
of via de facebookpagina van Whydonate. Hoe dat werkt vind je 
terug op www.kinderhuis.net/meedoen

GEBEDSONDERWERPEN
Ons Kinderhuis heeft jullie gebed hard nodig!

Dank voor
• de interne verhuis van drie naar 

vier leefgroepen, die ondanks alle 
coronamaatregelen goed verlopen is

• de gezondheid van de kinderen en jongeren in 
Ons Kinderhuis, die tot nu toe gespaard bleven 
van COVID19

• het herstel van de medewerkers die ziek werden 
door het coronavirus, die nu aan de beterhand 
zijn

Bid voor
• troost en veel geduld voor alle kinderen en 

jongeren die bij ons verblijven en hun ouders, nu 
zij elkaar zo lang niet hebben mogen ontmoeten

• een goed verloop van de beperkte verspoeling 
van de bezoekregeling, zodat dit geen negatief 
effect zal hebben op de verspreiding van het 
coronavirus

• moed, uithoudingsvermogen, voldoende rust 
en een blijvende goede gezondheid voor de 
medewerkers van Ons Kinderhuis, die in deze 
moeilijke omstandigheden kranig aan de slag 
blijven 

Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u 
nodig hebt en dank hem in al uw gebeden  
(Fil.4:6 NBV)
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HART OP DE TONG
“Geprezen zij … God 

die ons altijd troost en 
ons in al onze ellende 

moed geeft, zodat 
wij door de troost 
die wijzelf van God 

ontvangen, anderen in 
al hun ellende moed 

kunnen geven.”

(2 Korintiërs 1:3-4 NBV)
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Kinderen missen hun vriendjes op het school- of speelplein. 
Tieners wordt het voorrecht om gewoon wat rond te hangen 
met hun vrienden ontnomen. Volwassenen missen hun collega’s 
(zelfs hun scherpe kantjes, wie had dat ooit gedacht?) en 
kameraden. Op het moment dat ik dit schrijf, mogen kinderen 
en jongeren die in de jeugdzorg verblijven al wekenlang geen 
bezoek ontvangen. Schrijnend!

Het feit dat niemand weet hoe lang deze vreemde situatie gaat 
duren, maakt elk gemis zo mogelijk nog zwaarder. Toch goed, 
dat we elkaar nog kunnen bellen, met of zonder video! Maar 
welke technologische hulpmiddelen we ook in de strijd gooien, 
niets kan het echte contact met onze dierbaren, van mens tot 
mens, vervangen.

Wie het nieuws volgt, zou het soms benauwd kunnen krijgen van 
de waterval van negatieve berichten die van minuut tot minuut 
over ons wordt uitgestort. Toch is er ook heel veel goed nieuws!

Sommigen van ons werken in deze tijd harder dan ooit. Zij 
kunnen niet in quarantaine, omdat ze onmisbaar zijn. De dokters 
en verplegers, de leerkrachten die instaan voor de opvang en de 
mensen die de supermarkten openhouden springen het meest 
in het oog. Zelf denk ik dan vooral aan iedereen die in de zorg 
werkt. Of het nu in een rusthuis is, bij gehandicapten of in de 
jeugdzorg. Zij staan er elke dag. Ook al hebben ook zij hun eigen 
angsten, twijfels, zorgen en de nodige moeilijkheden om werk en 
privé georganiseerd te krijgen.

Al deze mensen – en sorry dat ik er ongetwijfeld een heel aantal 
vergeet te noemen – zijn het die ‘anderen in al hun ellende moed 
kunnen geven’, zoals Paulus schrijft. Voor hem is het duidelijk 
waar zij hun inspiratie en kracht om te door te gaan blijven 
halen. Die ontvangen zij op hun beurt van God. Zo maken ze – 
misschien niet eens altijd bewust – deel uit van ‘het goddelijke 
doorgeefluik’.

Trouwens: op dezelfde manier kan ieder van ons, op zijn of haar 
eigen bescheiden manier, ook de handen en voeten van God 
zijn. Door troost te bieden, hoe mager die troost soms ook lijkt. 
Door een simpel bemoedigend woord. Door een kleine daad van 
barmhartigheid. Een sms, WhatsAppberichtje, telefoontje, of 
een ouderwetse ansichtkaart.

Laten we er niet te lang over nadenken, maar er gewoon voor 
gaan. Alleen zijn we misschien slechts een druppel, maar 
samen… kunnen we een waterval van troost vormen!

HOOPVOLLE ACTIES EN BEELDEN

Al direct in de eerste week van de 
coronamaatregelen ging een groep 

enthousiaste vrijwilligers – uiteraard 
met gepaste onderlinge afstand – aan 
de slag met stof, naald en draad om een 
voorraad mondmaskers te maken. Het is 
onomstotelijk bewezen: zo’n preventieve 
maatregel kan óók heel modieus zijn. 
Bedankt aan alle vrijwilligers die Ons 
Kinderhuis niet lieten stikken.

“Nothing brings people 
together like good food!” 
Daarom werden de jongeren 
op 21 maart getrakteerd op 
een lekker ontbijtje onder het motto ‘Laten we 
hier met z’n allen het beste van maken, want... 
samen kunnen we meer!’ Smakelijk!

Leefgroep het Kruispunt ging creatief aan 
de slag met raamdecoratie. In het teken van 
Pasen, hoop en zorgen voor elkaar werden 
doodgewone ramen omgetoverd tot vensters 
van hoop. Daar kan je niet naast kijken… . 
Proficiat aan alle meewerkende artiesten!

Midden in de Paasvakantie, 
die toch een beetje vreemd 
aanvoelde dit jaar, ontvingen 
al onze kinderen en jongeren 
een leuk pakketje van de stad 
Genk, vol tips tegen de verveling, een springtouw 
om fit te blijven in ons kot (of om de coronakilo’s 
te lijf te gaan), leuk leesvoer en materiaal om te 
tekenen voor binnen en buiten… . Hartelijk dank 
voor deze fijne verassing!

Nog een Paashaasje, iemand? 
Deze schattige, overheerlijke beestjes werden 
geschonken door chocolatier Liebeert.

Restaurant Krok uit Genk schonk een leefgroep 
deze prachtige chill & lounge set voor op hun 
terras. Zalig!

Een Genker carnavalsvereniging zorgde er met 
deze overheerlijke wafels voor dat carnaval nog 
weken kan duren in Ons Kinderhuis.

HOOPVOL ONDANKS LOCKDOWN

Het zal u niet ontgaan zijn: op woensdag 18 maart 2020 werden strikte 
maatregelen van kracht om de verspreiding van het coronavirus in 

te perken. Scholen sloten de deuren. Voedingswinkels, apotheken 
en banken bleven open, maar alle andere winkels gingen dicht. 
Er kwam een samenscholingsverbod, en iedereen werd kordaat 
aangemoedigd (lees: verplicht) om zoveel mogelijk binnen te blijven. 
‘Blijf in uw kot!’ zei minister van volksgezondheid Maggie De Block 
streng. En daar zitten we dan met z’n allen… .

De genomen maatregelen zijn vooral erg ingrijpend voor de kinderen, 
jongeren en hun ouders: al enkele weken kunnen gezinnen elkaar 
niet meer zien. De kinderen en jongeren die niet naar huis konden, 
kunnen maar zeer gelimiteerd buitenspelen en zich ontspannen. Ook 
werd de personeelsbezetting sterk uitgedund door ziekte. Gelukkig 
zijn de medewerkers die erg ziek werden door corona inmiddels 
weer genezen.

Maar we geven de moed niet op! Met vereende krachten blijven 
we de best mogelijke zorg bieden aan de kinderen en jongeren die 
ons zijn toevertrouwd. In deze precaire situatie nog meer dan ooit! 
Ons team van begeleiders, ondersteuners, beleidsmedewerkers, 
stagiairs en logistieke medewerkers staat nog steeds dag en nacht 
klaar. Samen bieden we deze situatie het hoofd, en daar gaan we zo 
creatief mogelijk mee om. Verderop in deze nieuwsbrief kan u daar 
beelden van zien.

Dankzij deze inzet gaat het gewone leven door, ondanks alles. 
Zo slaagden we erin om de geplande verhuis van drie naar vier 
leefgroepen toch te laten doorgaan. Verder konden de kinderen 
– belangrijk voor hen – met Pasen toch nog eieren gaan rapen in 
de tuin. En, al is het een hele organisatie om het technisch rond te 
krijgen, we begeleiden de online pre-teaching en laten de kinderen 
beeldbellen met papa en mama.

Dat laatste is natuurlijk niet hetzelfde als écht face to face contact. 
We zijn dan ook dankbaar dat vanaf 5 mei weer (beperkt) bezoek 
mogelijk wordt. Dat is van onschatbare waarde, want na zes weken 
begint het gemis van context voor de kinderen en jongeren zwaar 
door te wegen.

Boven alles zijn we enorm dankbaar dat de kinderen en jongeren 
gespaard bleven van COVID19. Bid u mee dat dit zo zal blijven?


