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Onze allerlaatste nieuwsbrief (maar het vaccineren is nog niet gedaan)!
Nagenietend van ons feestje, blikken we terug op een meer dan geslaagde campagne en kijken we uit naar de
toekomst met ons project ZORA 2.0! Op 13 oktober zouden we definitief de deuren van studio 9 sluiten. Na de
recente beslissingen van de overheid, zullen we terug starten in de foyer op 2 november voor de vaccinaties van
de 12-jarigen, herkansers en de booster prik van de 65-plussers. Het is dus nog niet gedaan, we gaan jullie nog
nodig hebben! Je leest er alles over in deze nieuwsbrief.
Vanwege het hele team, nog een heel grote en dikke ‘merci’. We hebben er samen echt iets fantastisch van
gemaakt. Hou jullie gezond en take care!
Het VC ELZ ZORA-team

Stuurgroep VC ZORA
VC ZORA werd in opdracht van Vlaanderen gecoördineerd
door enerzijds de Eerstelijnszone ZORA voor de medische
inzet en anderzijds door de lokale besturen van Mortsel,
Boechout, Hove, Lint, Kontich en Edegem voor het logistieke
en organisatorische verhaal. Deze unieke samenwerking werd
geconcretiseerd in de stuurgroep. Onder voorzitterschap van
burgemeester Erik Broeckx kwam deze raad – digitaal – elke
14 dagen bij elkaar om alle aspecten van de werking van ons
VC te evalueren en waar nodig bij te sturen. Het waren telkens
boeiende meetings. Met grote dank voor de support!

Kernteam VC ZORA 2.0
Het kernteam van VC ZORA blijft grosso
modo hetzelfde. We nemen wel afscheid
van Jeroen als populatiemanager,
Jana als medeverantwoordelijke
medewerkers niet-medisch en Michel
plus Matti als dagverantwoordelijken
tijdens respectievelijk de weekends en
op maandag. We willen hen nadrukkelijk
bedanken en wensen hen een fijne en
succesvolle toekomst.
Karolien, Virginie, Katrien, Martine,
Sarah, Ariane, Annelie, Lester en Dirk
blijven aan boord!

Geef je op als helpende hand
bij Eerstelijnszone ZORA!
Binnen ELZZORA zijn we nog volop aan het
bekijken hoe de vrijwilligerswerking na de
vaccinatiecampagne er concreet zal uitzien.
We willen jouw gegevens graag alvast verzamelen zodat
we je hiervan via e-mail op de hoogte kunnen houden.
Klik hier als je interesse hebt om je in de toekomst te
engageren als vrijwilliger bij verschillende zorg- en
welzijnsorganisaties in de regio van ELZZORA en
hierover gecontacteerd wilt worden.
Wil je weten wat een eerstelijnszone eigenlijk is? Check
het artikel in n°12 van De Prikker. Neem zeker ook een
kijkje op www.elzzora.be.
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Slotwoordje van Jan De Lepeleire – voorzitter ELZZORA
Beste vrijwilligers en medewerkers
van vaccinatiecentrum
ELZ ZORA,
Een jaar geleden, toen
de eerstelijnszone
(ELZ) officieel
startte, kreeg ik
vaak de vraag
waarvoor een
ELZ nuttig en
nodig is? “Weer wat
bureaucratie en algemene
vergaderingen, alles loopt toch
goed!”, waren opmerkingen
die de ronde deden. Na deze
vaccinatiecampagne weten we
beter: de kracht van de ELZ is
dat zorg en welzijn, professionals
en lokale besturen, organisaties
en diensten, verplicht zijn om

Slotwoordje van
burgemeester Erik
Broeckx
Het mag gerust nog eens
gezegd worden, het
vaccinatiecentrum
ZORA liep als een trein,
als een perfect geoliede
machine waarvan
ieder schakeltje vlotjes
meedraaide, alsof jullie
nooit iets anders gedaan hadden.
Mensen die hun prik kwamen halen
werden vanaf het eerste tot het
laatste contact met een vrijwilliger
met de glimlach verder geholpen.
Mensen waren vaak zodanig
enthousiast dat ze met hun verhalen
tot bij de burgemeesters van de
ZORA-zone kwamen, “Wat zijn ze
vriendelijk daar in Lint”. En dat
was zo fijn om te horen. Ik kan niet
genoeg benadrukken hoe zeer we
jullie engagement van de voorbije
maanden appreciëren. We willen
jullie oprecht bedanken voor jullie
tijd en inzet. Voor jullie glimlach
en enthousiasme, jullie geduld en
begrip. Zonder jullie zouden we
vandaag niet staan waar we staan,
de vaccinatiegraad in onze zone is
iets om terecht fier op te zijn.

samen te werken. En daar
de middelen en de structuur
voor krijgen. Om in overleg te
trekken en te duwen aan de
kar van de volksgezondheid,
een element dat in ons Belgisch
gezondheidszorgsysteem
onvoldoende is uitgebouwd.
Maar jullie allen, vrijwilligers
en medewerkers van het
vaccinatiecentrum, hebben
aangetoond en bewezen wat het
nut is: zorg en welzijn opnemen
in een regio als de onze. Met een
ongelooflijke inzet en motivatie.
Bijzonder performant ook: we
kregen veel positieve reacties
van burgers, hoe vlot alles verliep
en hoe vriendelijk men werd
ontvangen. Er is ook duidelijk

geworden dat indien goed
omkaderd, vrijwilligerswerk in
onze samenleving nog een enorm
potentieel heeft. “De meeste
mensen deugen” is de titel van
een recent verschenen boek. Deze
gedachte is hartverwarmend.
Als voorzitter van ELZZORA ben
ik bijzonder trots op wat we
samen verwezenlijkt hebben en
de komende maanden nog zullen
bereiken. Op het ogenblik dat ik
dit schrijf weten we dat we naar
een tweede adem moeten happen
om de ‘derde prik’ rond te krijgen.
Maar dit zal zonder twijfel ook
lukken.
Dr Jan De Lepeleire,
voorzitter ELZZORA

Slotwoordje van
burgemeester Koen T’Sijen
Beste medewerkers,
Ik wil jullie hartelijk danken voor
jullie inzet bij de organisatie van de
vaccinatie in vaccinatiecentrum Zora.
Wat ook jullie rol is, elke schakel in
de ketting van de begeleiding en de
hulpverlening aan onze inwoners is
uiterst belangrijk. We hebben dat ook
voortdurend mogen horen van alle mensen die
zich hebben laten vaccineren. Hun dankbaarheid
en tevredenheid is de juiste barometer voor jullie
professionele en onbaatzuchtige toewijding en
zorg. En die barometer staat heel hoog. Daar
mogen jullie bijzonder trots op zijn. Ik durf jullie
medewerking aan de vaccinatiecampagne ronduit
als historisch te beschrijven. Dat we met zoveel
mensen de veerkracht aan de dag leggen om een
vaccinatiegraad van meer dan 90% te bereiken
is buitengewoon sterk. Klasse! Jullie zijn een
geweldig team. Jullie bewijzen samen dat we met
veel daadkracht op een positieve manier heel veel
kunnen doen voor heel veel mensen. Ongelooflijk
bedankt!
Hartelijk,
Koen T’Sijen, burgemeester Boechout
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FEEST!
Op donderdag 23 september vierden we feest
om jullie te bedanken! We genoten van de
drankjes en het lekkers van de foodtrucks.
Het was enorm fijn om dit succesverhaal
samen af te sluiten en te vieren. Een dansje
mocht zeker niet ontbreken. Een dikke merci
aan lokaal bestuur Mortsel en An Vrancx in
het bijzonder voor de organisatie van dit
fantastische feest.

www.laatjevaccineren.be/vaccinatieteller

80,49%

82,08%

totaal Vlaanderen
5 354 924 personen op
6 653 062 inwoners

totaal ZORA
90 276 personen op
111 140 inwoners

92,08%

93,80%

18-plussers Vlaanderen
4 938 339 personen op
5 363 075 inwoners

18-plussers ZORA
83 095 personen op
89 233 inwoners

Bron: Vaccinnet+: registratie tem 14/10/21

Cijfers om trots
op te zijn!

VCZ nieuwsbrief | 18 oktober 2021
Zet jij je na ZORA 2.0
graag verder in als
vrijwilliger?
Omdat we voelen dat het engagement
en de goesting bij zowel de medische als
niet-medische vrijwilligers groot is, willen
we jullie de weg wijzen om dat engagement
verder te zetten, ook na deze eerste grote
vaccinatiecampagne.
Heb je de smaak helemaal te pakken?
Contacteer jouw gemeente en bekijk waar
jij een verschil kan maken. Ook bij
ELZ ZORA kan je terecht.

BOECHOUT
Kathy Van Cauwenbergh
03 460 18 87
Kathy.vancauwenbergh@boechout.be
www.boechout.be/vrijwilligers

EDEGEM
Lokaal bestuur Edegem
03 289 26 50
lokaalbestuur@edegem.be

HOVE
Kathy Van Cauwenbergh
03 460 10 82
kathy.vancauwenbergh@hove.be

ZORA 2.0 - AED foyer: van 02 november
t.e.m. 23 december ‘21*
*onder voorbehoud van uitbreiding periode wegens
mogelijke extra te vaccineren doelgroepen
Op dinsdag 2
november start onze
nieuwe campagne die
we ZORA 2.0 hebben
gedoopt. En natuurlijk
hopen we jullie terug
te zien om ook deze
prikactie succesvol te
maken. De ervaring is er al bij
de meesten onder jullie, maar
ook nieuwe mensen, die tot
hiertoe nog geen kans hebben
gehad om ons team te komen
versterken, zijn welkom.
Hierbij wat praktische info over
de locaties en de planning:
De inkomhal blijft dezelfde.
In de foyer komen 2
registratiebalies, 3 priklijnen
1 op 1, de wachtruimte met
beeldscherm en EHBO. De
apotheek komt op een locatie
aan de inkomhal op de 1ste
verdieping. De bureaus en de
medewerkerslocatie (check-in,
T-shirts, koffie, thee en soep)
komen aan de inkomhal op de

tweede verdieping. De
lockers blijven staan
waar ze stonden.
We prikken in principe
4 dagen per week, van
dinsdag t.e.m. vrijdag.
De openingsuren
voor de burger zijn
doorlopend van 9 tot 17 uur.
Wij werken terug met 2 shiften
van 4 uur en dit van 9 tot
13 uur en van 13 tot 17 uur.
Normaal gezien wordt iedere
medewerker/vrijwilliger voor
maximum 1 shift per dag
ingepland.
Voor het medisch team
blijft Katrien de HRverantwoordelijke. Ariane
neemt opnieuw de planning
en coördinatie van de nietmedische medewerkers op zich.
Uitnodigingen mogen jullie via
het gekende digitale Beepleplanning platform verwachten.

KONTICH
Eva Pauwels
03 246 25 53
vrijwilligerswerk@kontich.be

LINT
Sabine Put
03 460 19 10
sabine.put@lint.be

MORTSEL
Tel: 03 444 17 28
vrijwilligers@mortsel.be

Reminder: tegoedbonnen voor
de niet-medische vrijwilligers
We kregen het bericht vanuit de verschillende
gemeenten dat velen onder
jullie de meer dan verdiende
tegoedbonnen (nog) niet zijn gaan
afhalen!
Ter herinnering: alle niet-medische
vrijwilligers krijgen per shift van
4 uur een tegoedbon van 10 euro aangeboden
vanuit het lokaal bestuur en de middenstand.
Deze bonnen liggen vanaf de 10de van elke
maand klaar bij je gemeentedienst. Ga ze zeker
ophalen. Je hebt ze meer dan verdiend! Alle juiste
adressen en openingsuren van de respectievelijke
gemeentediensten vind je in de 5e editie van De
Prikker.
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woensdag 13 oktober – laatste prikdag en afscheidsdrink

Russische artiesten Holiday on Ice waren de
laatsten die we geprikt hebben in de studio

Het kernteam, de apothekers/optrekkers en het medisch A-team
toostte op het einde van een fantastische campagne!

donderdag 14 oktober – ontmanteling van de studio

Topteam: Danny, Gaston, Ludo, Marc,
Frederik en Marc

donderdag 14 oktober – herinrichting van de foyer

