
Rumbeke, 18/03/2020 

Beste, 

Zoals jullie ongetwijfeld al hebben vernomen, rukt het Coronavirus ook in België verder op. De over-

heid neemt daarom bijna dagelijks nieuwe beslissingen om de verspreiding van het virus af te remmen. 

Ook wij zien ons verplicht om een aantal maatregelen te nemen, zodat we jullie kinderen en onze 

medewerkers zo goed mogelijk kunnen beschermen. Waarschijnlijk kregen jullie al heel wat informatie 

van begeleiders, maar we zetten graag de belangrijkste zaken nog even op een rijtje. 

voor iedereen: 

 Persoonlijke hygiëne is het allerbelangrijkst: het regelmatig en grondig wassen van je handen 

(40 à 60 sec.) met water en zeep, hoesten in je elleboog of in een papieren zakdoekje dat je 

daarna weggooit in een afsluitbare vuilbak en het vermijden van rechtstreeks contact zoals het 

geven van een hand of knuffel.  

 De overheid adviseert iedereen om zoveel mogelijk thuis te blijven om zo het aantal contacten 

met anderen maximaal te vermijden. Wie toch buitenshuis moet zijn, doet dit enkel met 

mensen die onder hetzelfde dak wonen of met één enkele vriend(in). Let er daarbij op om 

zeker anderhalve meter afstand te behouden. 

voor gezinnen met kinderen of jongeren die verblijven in de leefgroepen: 

(de Tremel, eTap, ’t Hofke, het Freem, Log-In)  

 In de laatste richtlijnen van het Agentschap van 18/03 staat vermeld dat voor kinderen en 

jongeren in residentiële voorzieningen een stabiele keuze dient gemaakt te worden tussen 

verblijf in de leefgroep of verblijf thuis voor een (voorlopige) periode tot 05/04/20.  

 Het spreekt voor zich dat we deze keuze steeds in overleg met jullie en de verwijzer willen 

maken. 

 Om de circulatie van personen tegen te gaan zijn korte verblijven en weekends bij de ouders 

of bezoeken in de voorziening in deze periode niet meer mogelijk. 

 De begeleiders blijven echter wel bereikbaar voor ondersteuning via telefoon of Skype. 

voor gezinnen met jongeren die verblijven op kamertraining & trajectbegeleiding: 

(het Klinket, de Komma, Log-In)  

 In de laatste richtlijnen van het Agentschap van 18/03 staat vermeld dat voor kinderen en 

jongeren in residentiële voorzieningen een stabiele keuze dient gemaakt te worden tussen 

verblijf in de leefgroep of verblijf thuis voor een (voorlopige) periode tot 05/04/20.  

 Het spreekt voor zich dat we deze keuze steeds in overleg met jullie en de verwijzer willen 

maken. 
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 Om de circulatie van personen tegen te gaan zijn korte verblijven en weekends bij de ouders 

of bezoeken in de voorziening in deze periode niet meer mogelijk. 

 De begeleiders blijven echter wel bereikbaar voor ondersteuning via telefoon of Skype. 

voor gezinnen met kinderen of jongeren die begeleid worden in de dagcentra: 

(Delta, de Tamboer, de Trompet, de Tuba) 

 In de laatste richtlijnen van het Agentschap van 18/03 staat vermeld dat begeleiders niet 

langer rechtstreekse contacten mogen hebben met kinderen, jongeren of ouders. Dat 

betekent dat we tot 05/04 geen groepsactiviteiten, individuele momenten of bezoeken aan 

huis kunnen aanbieden.  

 De begeleiders van het dagcentrum blijven echter wel bereikbaar voor ondersteuning via 

telefoon of Skype. 

voor gezinnen die aan huis worden begeleid: 

(Rafik + alle afdelingen) 

 In de laatste richtlijnen van het Agentschap van 18/03 staat vermeld dat begeleiders niet 

langer rechtstreekse contacten mogen hebben met kinderen, jongeren of ouders. Dat 

betekent dat we tot 05/04 geen bezoeken aan huis kunnen afleggen. 

 Dat betekent echter niet dat de begeleiding tijdelijk wordt stopgezet. Jullie begeleider blijft 

telefonisch bereikbaar, zoals gewoonlijk, en zal jullie verder ondersteunen via de telefoon. 

 De permanentieregeling van de dienst blijft behouden. 

 

Deze maatregelen zijn in overeenstemming met de richtlijnen van de overheid. Bij nieuwe richtlijnen 

zullen wij onze maatregelen opnieuw aanpassen. We verwijzen naar onze website www.vzw-ok.be, 

waarop men steeds een bijgewerkte versie van onze maatregelen kan vinden. 

 

 

 

vriendelijke groet 

het directieteam, 

Betsy Van Liefde 

Jan Verhelst 
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