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Welkom vrijwilligers!
Op vraag van enkele vrijwilligers leer je in deze en volgende nieuwsbrieven ons enthousiaste, vaste team beter
kennen. In deze editie komen alvast jullie HR-verantwoordelijken aan de beurt.
Daarnaast een paar boeiende cijfers, enkele kleine berichtjes en een warme oproep om twijfelende vrienden en
familie ‘warm’ te maken voor de prik.
Tenslotte presenteren we onze heuse instagramwall!
Het VC ELZ ZORA-team

Geen schrik van de prik. Motiveer je vrienden en familie
om zich te laten vaccineren!
Vaccinatie is onze belangrijkste troef om terug te gaan naar het gewone leven! Om terug zorgeloos met vrienden je verjaardag te
vieren, je (groot)ouders of lief te knuffelen, te reizen, te feesten, op café, restaurant of naar een concert, festival of voetbalwedstrijd
te gaan. Spreek je vrienden en familie aan en benadruk het belang van vaccinatie. Want het voorkomt dat je ernstig ziek wordt en
je redt andere levens. Hoe meer we dit allemaal samen doen, hoe sneller we het normale leven terug kunnen oppikken. Wij kijken
hier heel hard naar uit. Jullie ook?

Waarom ook 25-45 jarigen en jongeren zich maar beter laten vaccineren
In blakende gezondheid, sportief, en veel sociale contacten … Meer dan één jonge dertiger denkt dat hij/zij immuun is
tegen COVID-19. Waarom kunnen zij zich toch beter laten vaccineren?
•

Sommige mensen maken COVID door zonder er iets van te merken, maar blijven drie maanden of langer met
klachten zitten: spierpijnen, vermoeidheid en psychische klachten. Dit fenomeen wordt ‘long covid’ genoemd en
geeft vooral veel mentale stress.
• Hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe meer anderen beschermd worden (personen met zware allergieën,
kanker, …). Voor hen is die groepsimmuniteit super belangrijk. Die bereiken we pas als 80% van de mensen
immuun zijn.
• Door het virus aan banden te leggen, kan het niet blijven rondgaan en ontstaan er geen nieuwe, meer
besmettelijke varianten.
• Vaccins zijn veilig. De kans om de beruchte bloedklonters te krijgen na vaccinatie met J&J of AstraZeneca is
kleiner dan neer te storten met een vliegtuig of gebeten te worden door een haai.
(Bron: De Morgen, 5 juni 2021)
Het aantal inwoners met minstens 1 prik/vaccinatie uit zone ZORA groeit élke dag. Volg je de cijfers graag op de voet?

www.laatjevaccineren.be/vaccinatieteller

46,36%
totaal Vlaanderen
3 084 478 personen op
6 653 062 inwoners

49,27%

57,44%

61,30%

totaal ZORA
54 755 personen op
111 140 inwoners

18-plussers Vlaanderen
3 080 678 personen op
5 363 075 inwoners

18-plussers ZORA
54 704 personen op
89 233 inwoners

Bron: Vaccinet+: registratie tem 8/6/21
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Agenda voor de
volgende dagen:
Week 23
•

•

Donderdag 10 juni:
studio: 2 shiften – 3 priklijnen
foyer: 2 shiften – 2 priklijnen
Vrijdag 11 juni:
studio: 2 shiften – 5 priklijnen
foyer: 2 shiften – 2 priklijnen

Week 24
•

•

•
•

•

•

•

Maandag 14 juni:
studio: 3 shiften – 5 priklijnen
foyer: 2 shiften – 2 priklijnen
Dinsdag 15 juni:
studio: 3 shiften – 6 priklijnen
foyer: 3 shiften – 2 priklijnen
Woensdag 16 juni:
3 shiften – 6 priklijnen
Donderdag 17 juni:
studio: 2 shiften – 6 priklijnen
foyer: 2 shiften – 2 priklijnen
Vrijdag 18 juni:
studio: 2 shiften – 6 priklijnen
foyer: 2 shiften – 2 priklijnen
Zaterdag 19 juni:
studio: 1 shift – 6 priklijnen
foyer: 1 shift – 2 priklijnen
Zondag 20 juni: gesloten

Instagramwall
Binnenkort staat er aan de binnenuitgang van ons
centrum een heuse Instagramwall! Iedereen die wil, zal
na zijn of haar prik een selfie kunnen nemen en er een
persoonlijke quote aan toevoegen. Natuurlijk om daarna
massaal te delen op alle sociale media!

Gezocht: Jongeren Prikteam
Om de jeugd nog meer te overtuigen om naar het
centrum te komen om hun prik te laten zetten,
zouden we vanaf eind juni met een tweede, wervende
Instagramwall ‘de hort’ op gaan. We trachten de
plaatselijke jongeren te bereiken op hun eigen
ontmoetingsplaatsen. Ben je jonger dan 26 en heb je
zin om hieraan mee te werken? Laat het ons zo snel
mogelijk weten via Jeroen Ruiters - jeroenruiters1@
gmail.com of Dirk Arts - dirk@znz.be

Tegoedbonnen niet-medische vrijwilligers
Even ter herinnering dat vanaf elke 10e van de maand
jullie welverdiende tegoedbonnen (10 euro/shift)
klaarliggen op de respectievelijke gemeentes. Alle
concrete locaties en uren vind je terug in De Prikker
Nr 4 en Nr 5. Deze kan je altijd raadplegen op
www.elzzora.be > vrijwilligers > Nieuwsbrieven.

Week 25
•
•
•

•

•
•

Maandag 21 juni en
dinsdag 22 juni: gesloten
Woensdag 23 juni:
2 shiften – 6 priklijnen
Donderdag 24 juni:
studio: 2 shiften – 6 priklijnen
foyer: 2 shiften – 2 priklijnen
Vrijdag 25 juni:
studio: 2 shiften – 6 priklijnen
foyer: 2 shiften – 2 priklijnen
Zaterdag 26 juni: gesloten
Zondag 27 juni:
studio: 2 shiften – 6 priklijnen
foyer: 2 shiften – 2 priklijnen

Het Pharma – optrekkersteam van ons centrum scoort een nieuw
dagrecord: 2.650 opgetrokken spuitjes. Proficiat!
vlnr.: Johan, Marianne, Stijn, Xavier, Virginie, Greet, Evelyn en Nadine
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Wie zijn ze? Wat doen ze? Waar houden ze van?
Ons vaccinatieteam aan jullie voorgesteld
Deel 1 - Onze drie HR-verantwoordelijken

Katrien De Wachter
HR-Verantwoordelijke & Planning
medische medewerkers

Jana Todts
Verantwoordelijke Coördinatie
niet-medische medewerkers

Ariane Deleye
HR-Verantwoordelijke & Planning
niet-medische medewerkers

Mijn naam is Katrien, ik woon in
Mortsel met mijn partner en kinderen.

Mijn naam is Jana (26 jaar), ik woon in
Borgerhout met mijn partner Sander
en onze poezen Saga en Martin
(geïnspireerd door de serie The Bridge)
en ik werk als project assistent.

Mijn naam is Ariane (50 jaar), ik woon
in Antwerpen met mijn partner Luc,
mijn kinderen Natan (14 jaar) en Simon
(11 jaar) en niet te vergeten mijn
katten Bertje (18 jaar) en Cherry (8
jaar).

Ik ben de ‘HR-manager
medische medewerkers’ van
dienst en zorg ervoor dat alle
shiften ingepland geraken,
iedereen op tijd weet waar die
wanneer moet zijn en hoe het hier in
zijn werk gaat. Ik volg veel mee op en
probeer er mee voor te zorgen dat
alles in de vaccinatielijn op wieltjes
loopt.
Voordien werkte ik als (sport)
kinesitherapeute, fasciatherapeute en
perceptief pedagoge. Ik begeleidde de
laatste jaren veel mensen en groepen
in het leren omgaan met stress en
emoties.
Na deze job in het VC, ga ik graag aan
de slag als people-manager, healthconsultant of preventie-adviseur
psychosociale aspecten. Maar eerst ga
ik genieten van vakantie, de zon en
niks doen.
Mijn hobby’s zijn dansen en
koken, ik ga ook graag
kamperen. Mijn lievelingskleur
van een vaccinatielijn is: blauw.
Mijn favoriete muzikale afspeellijst
voor in het vaccinatiecentrum is wat
vanalles. Mijn favoriete drankje na een
lange vaccinatiedag is homemade
limonade met gember en citroen, of
een glas lekkere wijn.
Mijn meest bijzondere of
ontroerende moment in het
VC tot hiertoe is toen ik al de
85-plussers zag langskomen. Er
stond een statige man die zich
helemaal alleen kwam aanmelden, en
ik moest erg aan mijn grootvader
denken die vorig jaar overleden is.

Ik ben samen met Ariane
verantwoordelijk voor de
planning van de niet-medische
medewerkers. Voordien werkte
ik als Project Assistent Events bij
Zanzibar.
Graag ga ik, na deze job in het VC
terug aan de slag als: Project Assistent
bij Zanzibar om veel nieuwe, leuke
events te realiseren. Maar eerst ga
ik genieten van: een welverdiende
vakantie en veel lekker eten in al mijn
favoriete restaurants
Mijn belangrijkste hobby is:
experimenteren in de keuken en
mijn vrienden voederen. Mijn
lievelingskleur van een
vaccinatielijn is: (pastel)groen. Mijn
favoriete muzikale afspeellijst voor in
het vaccinatiecentrum is: Radio 1
Classics 1000. Mijn favoriete drankje na
een lange vaccinatiedag is: een ijskoud
blikje Cola voor de dorst en een pintje
als beloning.
Mijn meest bijzondere of
ontroerende moment in het
VC tot hiertoe is: de vele
kaartjes, bloemen en
lekkernijen die we als bedanking
krijgen.

Ik ben verantwoordelijk voor
de planning van de nietmedische medewerkers en
alles wat bhierbij komt kijken.
Voordien werkte ik als Hospitality
Manager bij Zanzibar en was ik
hoofdzakelijk werkzaam in de
muziekindustrie.
Graag ga ik, na deze job in het VC,
terug aan de slag als: bediende maar
ook als mede-eigenaar van Café
Kamiel.
Maar eerst ga ik genieten van: mijn
kinderen en een paar tripjes naar zee,
Frankrijk en Spanje.
Mijn belangrijkste hobby is:
genieten (van de rust, van
wandelen, van leuk gezelschap,
van lekker eten, …).
Mijn lievelingskleur van een
vaccinatielijn is: blauw. Mijn favoriete
muzikale afspeellijst voor in het VC is:
(indie-)rock. Mijn favoriete drankje na
een lange vaccinatiedag is: een glaasje
cava of een frisse pint.
Mijn meest bijzondere of
ontroerende moment in het
VC tot hiertoe is: de eerste
oudjes schuifelend zien
binnenstappen was een
kippenvelmomentje.

