
We leven in een onzekere tijd. We blijven met zijn allen de maatregelen opvolgen om 
onszelf en anderen te beschermen tegen het coronavirus. Maar daardoor worden we wel 
erg op de proef gesteld. Veel mensen ervaren gevoelens van onzekerheid, angst of een-
zaamheid. 

Anderzijds toont deze tijd ons ook mooie dingen: mensen zorgen voor elkaar, er is veel 

solidariteit, creativiteit en misschien wel hoop op een betere wereld. Een crisis als deze 
kan ons ook tonen waar onze kracht ligt. 

In deze brief vind je wat ‘vitamientjes voor de geest’. Vitaminen versterken de kracht 
die we al hebben: de kracht om ons hoofd boven water te houden in deze moeilijke tijd 
en er misschien wel sterker uit te komen. 

Structuur in je dag

• Als oudere persoon heb je al veel ervaring met gebeurtenissen die 
je verplichten om op zoek te gaan naar een ander dagritme dan je 
gewend bent. Voor de ene was op pensioen gaan een uitdagende 
tijd, voor een ander de kinderen die het huis uitgingen, voor nog 
een ander verhuizen, ...   

• Ook de langdurige maatregelen omwille van het coronavirus verplichten heel wat 
mensen om van de ene dag op de andere om hun dag anders in te vullen. 

• Welke gewoonten en activiteiten kunnen in deze coronatijd structuur geven aan 
jouw dag?  Of is dit misschien het moment om iets nieuws te proberen?

”

Hoe gaat het met u?

Bewegen

• Bewegen houdt ons lichaam en onze geest gezond. En zorgt voor afwis-
seling en ontspanning. Voldoende bewegen bevordert ook een goede 
slaap. Waar liggen de beweegkansen in jouw dagelijks leven?: het huis-
houden, een wandeling, een dansje op je lievelingsmuziek, ….

• Probeer langdurig stilzitten te beperken en elk half uur eens recht te 
staan.  
Wat kan jou uit je zetel halen?



• Heel eenvoudige oefeningen kunnen je spierkracht op peil houden. Zo blijf je fit om 
na deze coronatijd je activiteiten terug op te nemen. Op zoek naar een geschikt oe-
fenprogramma om thuis zelf te doen? Vraag ernaar in de gemeente.

Afstand houden maar toch verbonden blijven

• Hoe lukt het jou om contact te houden met de mensen waarmee je 
je verbonden voelt? 

• Welke babbels doen je echt deugd? Kan je die persoon zelf contac-
teren? Wat zou je kunnen helpen om dat nu makkelijker te doen?

• Op welke momenten lukt het jou het best om met het afgesloten 
zijn in deze coronatijd om te gaan? Wie of wat kan je daarbij helpen? 

Omgaan met moeilijke gevoelens

• De coronatijd maakt bij ieder van ons heel wat emoties los: angst, on-
zekerheid, woede, onbegrip, verdriet of nog iets helemaal anders. 

• Vertrouw op je eigen levenservaring. Wat heeft voor jou op andere 
moeilijke momenten in je leven geholpen? 

• Op het ene moment lukt het ons beter om hiermee om te gaan dan op 
het andere.  Hopelijk helpen de tips in deze brief, maar wees ook mild voor jezelf 
en laat jezelf toe om het moeilijk te hebben.

Omgaan met piekeren

• Het is voor iedereen een onzekere tijd. Op zo’n moment gaan onze ge-
dachten wel eens met ons aan de loop.    

• Kan je even aan de kant gaan zitten en de gedachtenstroom in je hoofd 
van op een afstand bekijken? Dan kom je er waarschijnlijk makkelijker 
los van.

• Ook telkens focussen op je ademhaling en daar even blijven, kan helpen om uit je 
piekergedachten te komen. 

• Blijf je piekeren? Daar hoef je je niet schuldig over te voelen. Geef jezelf dan een 
kort piekermoment, maar sluit het ook af door een bewuste afleiding te zoeken.

V.
U

.: 
Ka

rin
a 

H
an

s,
 L

og
o 

An
tw

er
pe

n 
vz

w
, J

od
en

st
ra

at
 4

4,
 2

00
0 

An
tw

er
pe

n,
 0

.4
78

.6
39

.7
68

 - 
RP

R 
An

tw
er

pe
n,

 a
fd

. A
nt

w
er

pe
n



Rust voor je geest

• Wat kan je op dit moment doen om te ontspannen? Huishoudelijke 
taken, puzzelen, tekenen, zitten en je hoofd leegmaken, mooie herin-
neringen ophalen of juist in beweging zijn?

• Iedereen komt op een andere manier tot rust. Zoek het uit voor jezelf 

en probeer daar voldoende tijd aan te besteden.

Positief denken

• Een moeilijke dag? Ook dan zijn er van die kleine lichtpuntjes waarop 
we onze aandacht kunnen richten:   
een lekker kopje koffie, een gezellig ontbijt, een straaltje zonne-
schijn, het avondlicht, een telefoontje, een mooi liedje, een grapje, 
een foto, een herinnering, een puzzel,  ….

• De Griekse filosoof Aristoteles zei het al:  

 “Alles wat je aandacht geeft, groeit”.   

Wat zijn voor jou de kleine lichtpuntjes die je graag wil laten groeien door er extra 
aandacht aan te geven?

Je staat er niet alleen voor.
Hier kan je terecht voor hulp als je het nodig hebt

 Tele-onthaal: bel (of chat) 106 
Hier vind je dag en nacht een luisterend oor voor grote en kleine zorgen. 

Elk gesprek gebeurt anoniem.  

 CAW: bel 0800 13 500 
Bij een hulpverlener van het CAW kan je terecht met elke vraag, bezorgdheid of pro-

bleem. Bellen kan van 9u tot 17u. Chatten kan van 11u tot 20u.

 Hulplijn Geweld: bel (of chat) 1712
Ondervind je zelf een vorm van geweld? Of kan je de zorg voor je naaste niet meer aan 

en heb je schrik om deze geweld aan te doen of te verwaarlozen? 
Bel of chat voor een anoniem gesprek.

 Zelfmoordlijn: bel (of mail of chat) 1813
Heb je dringend hulp nodig omdat je geen uitweg meer ziet?  Praten over deze gevoe-

lens helpt. Deskundige vrijwilligers luisteren anoniem naar je verhaal.


