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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 20 april en in uw brievenbus bezorgd door uw postbode. 

Veel moed aan alle
hulpverleners

#Coronavirus

Koop ook lokaal

Steun lokale handelaars 

tijdens de coronacrisis

De wereld staat in rep en roer, want een onzichtbare  
vijand valt onze gezondheid aan. Maar veerkrachtig als 
we zijn, zullen we ook deze crisis overwinnen. De  
Vlaming is altijd al solidair geweest en ook tijdens  
deze crisis toont hij dat. Menig Kapellenaar redt  
mensenlevens. Verplegend personeel dat in de frontlinie 
voor elk leven vecht, arbeiders die ondanks het virus  
onze economie draaiende houden, leerkrachten die onze 
jongeren thuisonderwijs aanbieden, en al die anderen  
die hun steentje bijdragen om ons door deze storm te 
loodsen. Bedankt daarvoor.

Hartverwarmende solidariteit
Het is hartverwarmend om te zien hoe de Kapellenaar 
zijn verantwoordelijkheid neemt en de maatregelen strikt 
naleeft. Witte lakens in onze straten, beertjes voor de  
ramen en zo veel andere initiatieven tonen onze collectieve 
solidariteit. Initiatieven zoals Kapellen helpt, thuis- 
levering van maaltijden, steun voor de voedselbedeling 
van Oase en een laptopinzamelactie bewijzen dat ook het 

gemeentebestuur een versnelling hoger schakelde. U leest 
er meer over op pagina 2.

Zorg voor uzelf en elkaar
2020 is duidelijk het jaar waarin we elkaar niet alleen 
met Nieuwjaar een goede gezondheid toewensen. Zorg 
goed voor uzelf en voor elkaar. Vraag uw buren of ze 
hulp nodig hebben, kijk niet weg wanneer u vermoedt 
dat er verborgen slachtoffers van intrafamiliaal geweld of 
kindermisbruik zijn. Die problematieken worden jammer 
genoeg alleen maar versterkt door deze quarantaine.

Kapellenaar, samen krijgen we dit beestje klein. Blijf de 
geldende maatregelen strikt toepassen voor uzelf, onze 
ouderen en iedereen die u na aan het hart ligt. 

Blijf gezond.

Werner Van Staey
Afdelingsvoorzitter

Beste Kapellenaar,



kapellen@n-va.be

In deze uitzonderlijke tijden is het van groot belang dat we elkaar helpen. Schepen van Sociale Zaken Luc Devriese stelt alles 
in het werk om ervoor te zorgen dat wie hulp nodig heeft, die ook krijgt. Een overzicht van de gemeentelijke initiatieven: 

Dienstverlening op afspraak

De gezondheid van onze medewerkers is uiterst belangrijk. Daarom 
krijgen ook de medewerkers van de gemeente de kans om van thuis 
uit te werken en wordt het personeel dat regelmatig met mensen in 
contact komt, van het nodige beschermingsmateriaal voorzien. De 
dienstverlening is gegarandeerd, zij het wel enkel op afspraak. Ook de 
sociale dienst blijft ondersteuning bieden aan de Kapellenaar. In deze 
quarantaineperiode is dat van groot belang.

Kapellen helpt

Er is veel solidariteit in onze gemeente. Het digitale platform ‘Give a Day’ 
brengt hulpvragers en vrijwilligers samen. Hebt u nood aan een babbel 
of iemand die boodschappen voor u doet? Of wilt u zelf een handje 
helpen? Meld u dan aan op www.impactdays.co/kapellenhelpt. Om ook 
oudere Kapellenaren te bereiken die niet op het internet zitten, stuurde 
de gemeente een folder naar alle 75-plussers.

Laptops voor thuisleren

Hebt u nog een laptop die stof ligt te vergaren? Schenk die dan aan 
kinderen van kansarme gezinnen. Zij hebben thuis vaak niet evenveel 
mogelijkheden om te leren als op school. Daarom doet de Kapelse  
vzw Doedèskadén een oproep om gebruikte maar geschikte laptops  
te schenken aan jongeren die ze nodig hebben. Kijk snel op  
www.impactdays.co/kapellenhelpt voor meer informatie.

Acties tegen eenzaamheid

Het risico op vereenzaming in deze crisis is groot. Daarom bellen 
medewerkers van het dienstencentrum regelmatig hun cliënten op om 
een babbeltje te doen en op die manier symptomen van vereenzaming 
te detecteren. Daarnaast stuurt de animator van het dienstencentrum 
regelmatig een communicatie naar alle cliënten met spelletjes, info en 
tips voor lichaamsbeweging.

Maaltijden aan huis

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn de  
dienstencentra gesloten. Omdat heel wat inwoners daar regelmatig 
gaan eten, hebben we het aantal leveringen aan huis drastisch  
verhoogd. Drie ploegen bezorgen dagelijks zoveel mogelijk inwoners, 
vaak alleenstaanden, een maaltijd.

Steun voedselbedeling Oase

Het Sociaal Huis en Welzijnsschakel Oase doen twee keer per maand een 
voedselbedeling. Omdat het aanbod van goederen tijdens deze crisis aan-
zienlijk daalt, zette de gemeente een initiatief op. Klanten van Carrefour en 
AD Delhaize kunnen er producten achterlaten in dozen. Daarnaast kunt u 
ook 5 euro storten op rekening BE24 0011 0608 5138. Dat geld gaat inte-
graal naar Oase, dat er producten mee aankoopt voor de voedselbedeling.

“Het is hartverwarmend om te zien dat solidariteit in onze gemeente geen hol begrip is. Naast de vele vrijwilligers 
wil ik ook het personeel van de gemeentelijke diensten bedanken voor hun niet-aflatende inzet”, besluit schepen 
Luc Devriese.

Luc Devriese, schepen van Sociale Zaken

Warm Kapellen

www.impactdays.co/kapellenhelpt
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Pretpakket voor kwetsbare gezinnen
De Kapelse vzw Doedèskadén stelde samen met de jeugd-  
en cultuurdienst en het Sociaal Huis een pretpakket samen. 
Een bundel vol inspiratie voor leuke activiteiten waarmee  
jongeren tot 14 jaar in deze coronaperiode aan de slag kunnen. 

Zestig kinderen uit kwetsbare gezinnen in Kapellen kregen dit 
pedagogisch onderbouwde pretpakket al in handen. De inhoud 
van het pakket vindt u terug op de website van de gemeente: 
www.kapellen.be/pretpakket.

“Kinderen op een zinvolle manier bezighouden in een periode 
van quarantaine is voor alle ouders een uitdaging, maar voor 
kwetsbare gezinnen is die uitdaging nog een stuk groter.  
Het pretpakket kan daarbij helpen”, zegt schepen van Sociale 
Zaken Luc Devriese.

Wees extra  
aandachtig voor 
familiaal geweld:  
ziet u iets, zeg 
ook iets
Thuisblijven en afstand houden: het zijn 
in deze coronatijden belangrijke maat- 
regelen. Maar ze brengen ook risico’s met 
zich mee, wanneer je huis een vijandige 
omgeving is en je afhankelijk bent van 
steun van buitenaf. De hulplijn 1712  
voor slachtoffers van geweld krijgt  
70 procent meer oproepen dan voor de 
coronacrisis. 

Een vrouw op de zeven kreeg het afgelo-
pen jaar te maken met geweld door haar 
(ex-)partner. En volgens internationaal 
onderzoek zou meer dan drie procent van 
de minderjarigen slachtoffer zijn van een 
ernstige vorm van kindermishandeling. 
Dat is een kind in elke klas. 

Verborgen slachtoffers
“Laat ons alstublieft de verborgen slacht-
offers van Covid-19 niet vergeten, zoals 
de slachtoffers van intrafamiliaal geweld 

en kindermisbruik. Zij staan er door deze 
maatregelen meer dan ooit alleen voor”, 
zegt Kamerlid Valerie Van Peel. 

Grijp in
Kinderen die thuis lijden onder misbruik, 
hebben vandaag geen enkele vluchtweg. 
Geen school, geen hobby’s, grootouders 
of vrienden om er even aan te ontsnap-
pen. “En dus moeten wij als burgers mee 
onze verantwoordelijkheid nemen”, gaat 
Valerie Van Peel verder. “Als je iets ziet 
of vermoedt: twijfel dan niet maar grijp 
in en contacteer de juiste instanties.” Dat 
kan bijvoorbeeld bij Awel, Tele-Onthaal, 
1712, nupraatikerover.be, CLB-chat of 
JAC-chat.

Opvang voor slachtoffers
Ondertussen heeft minister Zuhal Demir 
ervoor gezorgd dat slachtoffers van fami-
liaal geweld terechtkunnen in leegstaande 
hotels. Bovendien kwam er op initiatief 
van Valerie Van Peel een samenwerking 
met de apothekers. Zij zijn voor velen nu 
een van de weinige aanspreekpunten. 

Applaus voor sociaal werkers
“Ook de sociaal werkers en organisaties  
tegen geweld draaien dezer dagen over-
uren en verdienen elke dag applaus. Ook 
zij zijn helden. Maar ik bewonder vooral 
elk kind, elk slachtoffer dat durft te bellen 
om hulp. En ik ben – voor wat het waard 
is – in gedachten bij degenen die het (nog) 
niet kunnen. Vergeet hen niet”, besluit Van 
Peel.

 “Ook de sociaal werkers en organisaties 
tegen geweld draaien dezer dagen overuren 
en verdienen elke dag applaus. Ook zij zijn 
helden”, stelt Kamerlid Valerie Van Peel.
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#IKREDLEVENS

Red levens en doe
check · check · check

VRAGEN OVER 
CORONA?
surf naar www.info-coronavirus.be 
of bel 0800 14 689.

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.

“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


