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De laatste prik

Het is zover. En nu … écht: op 12 december gaven we de laatste spuitjes en op 16 december sloten we definitief de 
deuren van het ZORA Vaccinatiecentrum in Lint met een klein feestje. Het is mooi geweest. Mede dankzij jouw 
tomeloze inzet en enthousiasme. 

In deze laatste nieuwsbrief – De Laatste Prikker – blikken we vol trots terug op wat we die kleine twee jaar allemaal 
hebben gerealiseerd via een globaal overzicht, grafieken, cijfers en foto’s.  
Het is een indrukwekkend rapport geworden! Daarnaast geven we graag de vele persoonlijke quotes die we van 
jullie hebben mogen ontvangen. Want iedereen die er van dichtbij bij betrokken was, heeft deze intense periode op 
een heel persoonlijke wijze beleefd. 

Oprechte dank, het ga jullie goed! 

De laatste cijfers
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Onze vrijwilligers 
en medisch team 
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35 000 waterflesjes 
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door sociaal wassalon 
’t Waske uit Mortsel 
zorgden voor telkens weer 
kraakpropere T-shirts en 
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300.000
Onze onthaalmedewerkers deelden 
meer dan 300 000 mondmaskers uit 
aan de bezoekers
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allen binnen AED

vaccinatie 
campagnes

afscheids-
feestjes 

200
kg

Bijna 200 kg koffiebonen 
of meer dan 20 000 
koffietjes zorgden voor de 
nodige boost!
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De vaccinatiecampagne in een notendop 
Na een meer dan geslaagde herfstcampagne waarbij meer dan 66 % van de burgers uit ZORA hun vierde en 
sommigen zelfs hun vijfde prik zijn komen halen, sloot het vaccinatiecentrum na bijna twee jaar non-stop draaien, 
de deuren op 15 december 2022.

Zeven vaccinatiecampagnes 
Februari ’21: dubbele 
basisvaccinatie voor alle 18-plussers, 
volgens leeftijd en prioriteit. We 
vaccineerden 95% van de doelgroep.

Najaar 2021: eerste 
boostercampagne. Meer dan 93% 
liet een herhalingsvaccin prikken.

Voorjaar 2022: extra 
boostercampagne (prik 4) voor 
alle 80-plussers en mensen met 
een verminderde immuniteit. Hier 
haalden we een respons van bijna 
96%.

September/oktober 2022: 
herfstbooster. Aanbevolen voor de 
zogenaamde PRIO-groepen (65+, 
zorgverleners en mensen met een 
verminderde immuniteit). Ook hier 
bereikten we opnieuw een zeer 
grote groep, met meer dan 80% 
respons. 

Zowel in de zomer van 2021, als 
in januari 2022, zijn er nog drie 
specifieke campagnes opgestart: 
tieners (12 t.e.m. 17 jaar), inclusief 
boosterprik, en ook onze jongere 
kinderen (5 t.e.m. 11 jaar) brachten 
een bezoek aan AED. 

Herfstbooster
In onze eerstelijnszone was er 
voor de herfstbooster van 2022 een 
ongezien hoge opkomst bij de niet-
prioritaire doelgroep (18-64 jaar). 
De AED-studio’s barstten hierbij 
bijna uit hun voegen. Met extra 
shifts voor alle helpende handen, 
medisch en niet-medisch. Maar nog 
steeds met de glimlach en altijd 
warme zorg waar ZORA intussen 
voor bekendstaat. Wellicht was dit 
ook een van de grote succesfactoren 
van de campagnes. We willen 
iedereen die hieraan meewerkte, 
hartelijk bedanken. 

Beter dan gemiddeld
Globaal is daardoor meer dan 66% 
van ZORA geboosterd en beschermd 
zijn tegen eind 2022. Het verschil 
tussen Vlaanderen, Antwerpen en 
specifiek ZORA, zie je duidelijk in 
onderstaande grafiek. ZORA is en 
blijft koploper in alle campagnes. 
Ook voor de tieners en kinderen was 
er, ondanks het minder dringende 
karakter van deze campagnes, 
telkens een hogere opkomst dan 
gemiddeld in Vlaanderen.

Alors on danse …
Meer dan 277.000 spuitjes over een 
periode van bijna twee jaar zorgden 
voor een maximale bescherming 
tegen ernstige complicaties en 
ziekenhuisopnames én een virus dat 
ons minder ziek maakt. We mogen 
met een gerust hart deze periode 
afsluiten. Het virus is nog niet weg, 
maar we zijn alvast veel beter 
gewapend dan bij de start van de 
pandemie. We hebben onze vrijheid 
teruggewonnen. 

Wat nu?
Natuurlijk kunnen mensen in onze 
eerstelijnszone nog steeds een prik 
krijgen. Dit kan via:

 • de huisarts 
 • de apotheker in de buurt  

(www.apotheek.be)
 • de thuisverpleegkundige  

of -vroedvrouw

Blijf verder vrijwilligen!
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. 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 80 
kathy.vancauwenbergh@hove.be

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

LINT
03 460 19 10 | dienstencentrum@lint.be

MORTSEL
Ellen Van Eyndhoven & Marleen Baetens  
03 444 17 28 | 03 444 17 18 
vrijwilligers@mortsel.be 
www.mortsel.be/vrijwilligers  
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Laatste 
vrijwilligers-
vergoedingen  
voor het  
niet-medisch team!
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 
jouw vertrouwde gemeente-
dienst. Ga ze zeker ophalen. Je 
hebt ze meer dan verdiend!

Let wel: in Boechout kan je 
de bonnen maar gebruiken 
tot 19 januari. In de andere 
gemeenten kan je de bonnen 
ophalen tot en met 31 januari. 
Daar zijn ze ook langer geldig. 

Het laatste feestje
Op vrijdag 16 december 
trokken we de deur definitief 
dicht. Zoals we ondertussen 
gewoon zijn, hoorde daar een 
gezellige afsluiter bij. Je vindt 
de presentatie van vrijdag, 
met nog wat extra beelden, 
door hier te klikken!

De Laatste Prikker – de laatste quotes 
We vroegen aan een heel aantal vrijwilligers, medewerkers, managers, 
allemaal mensen die het vaccinatiecentrum van dichtbij hebben meegemaakt, 
hoe zij deze twee jaar ervaren hebben. Hoe fijn is het dat, ondanks het harde 
werk, iedereen opvallend enthousiast is! Er zijn vriendschappen gesmeed voor 
het leven, mensen vonden in vrijwilligerswerk een nieuwe uitdaging en velen 
zijn ontzettend dankbaar dit te hebben mogen meemaken. 

De stuurgroep en het kernteam 
VC ELZ ZORA 
Met een kerngroep van een 
tiental personen vergaderden we 
regelmatig, bijna altijd digitaal, 
om de vaccinatiecampagne van 
onze eerstelijnszone te coördineren. 
We bespraken de vaccinatiecijfers, 
de aanpak van de verschillende 
leeftijdsgroepen, de organisatie 
van het VC en logistieke en andere 
problemen en oplossingen. De 
vergaderingen werden in goede banen 
geleid door de burgemeesters, met 
veel respect voor ieders expertise 
en voor de verschillen tussen de 
gemeentes.

“Corona zal voor altijd de periode blijven 
dat we afstand moesten houden, maar 
tegelijkertijd bracht het ook zoveel mensen 
dichter bij elkaar. Zoals die honderden 
vrijwilligers die vanuit een groot engagement 
een hele mooie rol hebben gespeeld in het 
vaccinatieverhaal. Want die vrijwilligers 
waren écht nodig om dit te doen lukken. Of 
hoe er mooie dingen ontstaan als je met zoveel 
mensen aan hetzelfde ‘zeel’ trekt. Een hele 
grote dankjewel aan iedereen die van ver of 
dichtbij betrokken was bij VC ZORA.” 

Erik Broeckx, burgemeester Mortsel

“Positief samenwerken. Voor niemand was 
er iets te veel. Met veel vertrouwen in elkaars 
expertise en respect voor elke medewerker. 
Discussies met een open vizier. Zo hebben 

we het samen gedaan. De meeste mensen 
deugen, in VC Zora deugen alle mensen. De 
tevredenheid van allen die geprikt zijn in 
het VC, was de mooiste en meest oprechte 
waardering voor de hele ploeg! Een gemeend 
en hartelijk: dank je wel voor alles.” 

Koen T’Sijen, burgemeester Boechout

“Vertrouwen en flexibiliteit, die waarden 
worden meer dan ooit in de praktijk gebracht 
en ze verbinden ons allemaal. Want als er iets 
is waar ik in geloof, is dat je in elke beweging 
uiteindelijk iets tegenkomt dat vertrouwd 
is, of beter: wanneer je blijft bewegen, zal je 
vertrouwen kunnen stellen in iets wat eerst 
onzeker leek. En dat zullen we telkens weer 
blijven doen ook als de deuren sluiten.” 

Sophie Hermans, algemeen  
directeur Mortsel

“Het Vaccinatiecentrum Zora heeft getoond 
dat ‘volksgezondheid’ organiseren op een hoog 
niveau, in samenwerking met lokale besturen 
en de zorgsector, tot schitterende resultaten 
kan leiden.” 

Jan De Lepeleire, voorzitter ELZ ZORA

“We leerden zelf zoveel bij! We schreven 
mee aan filmscripts, wisselden tips uit over 
sociale media en planden samen onze acties 
in. De combinatie hiervan met de mond-aan-
mondreclame van al die tevreden klanten heeft 
tot dit mooie resultaat geleid. Dank je wel 
vrijwilligers, voor jullie enthousiasme en dank 
je wel aan alle collega’s uit de eerstelijnszone. 
Het VC-project is dan wel afgelopen, maar op 
deze basis bouwen we met plezier verder.” 

Annemie De Wolf,  
communicatie Boechout 

https://www.youtube.com/watch?v=kE_uGzXj4H0
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“Zoals een kameleon zich aanpast aan zijn 
omgeving, zo pasten we de noodplannen 
aan, aan de steeds veranderende 
settings. Het meest memorabele en 
onwaarschijnlijkste noodplanningsmoment? 
De lockdown in een vol vaccinatiecentrum 
… dat was even stressen! Bedankt dat ik met 
dit warm, gedreven en respectvol team heb 
mogen samenwerken.” 

Peter Naveau, 
noodplanningscoördinator 
Boechout, Lint, Hove

”Vanuit de politie heb ik vanuit een VIP-seat 
de werking van het VC kunnen gadeslaan en 
meermaals moest ik denken aan “The Lord 
of the Rings”: een supergemotiveerde ploeg 
die met een torenhoge berg goesting en 
moed aan een onmogelijk opdracht begon. 
Hoewel er onderweg talloze hindernissen 
en obstakels opdoken, werden die allemaal 
overwonnen door een fikse dosis teamspirit 
en inzet. Jullie mogen allemaal trots zijn op 
het eindresultaat!”

Reiner Smets, hoofdcommissaris van 
politie - Hekla

“In drie zinnen samenvatten wat de 
afgelopen 2 jaar voor mij hebben betekend, 
is bijna even onmogelijk, als het traject 
zelf, dat nu in absolute schoonheid eindigt. 
Het was ... onvoorstelbaar intens, in al zijn 
dimensies! Fonkelende oogjes boven blauwe 
maskers vertelden toen alles: de gretigheid 
naar herwonnen vrijheid, de goesting om 
weer volop samen te leven, te klinken en 
in alle veiligheid een danske te placeren, 
het virus letterlijk de deur wijzend... Meer 
moest dat niet zijn, mission accomplished 
lijkt me en dat dankzij een ieder van jullie: 
aan alle burgers die zich keer op keer lieten 
vaccineren, aan alle medewerkers die keer 
op keer weer klaarstonden met ‘helpende 
handen’, aan de ELZZORA en alle lokale 
besturen die na elke sluiting en heropening 
toch weer in ons geloofden en supporterden, 
aan ons kernteam dat 2 jaar lang heeft 
weten vol te houden tijdens deze vaak 
bumpy ride...een oprecht DANKJEWEL! 
Jullie volharding, warmte en attentheid 
blijven mij voor altijd bij! Et alors? On 
danse ...!!”

Karolien Smets, programma-, 
populatie- & HR-manager 

“Wat een parcours! Van de eerste 
spuit met trillende handen tot een 
ongeziene expertise bij een topteam 
van apothekers, vpk’n en artsen. Met 
dit ganse team hebben we gewerkt, 
aangepast en geoptimaliseerd om zo 
te komen tot een mooi, georganiseerde 
flow. Een staaltje van multidisciplinaire 
samenwerking met het grootste respect 
voor elkaar! Een eer om dit avontuur 
van begin tot einde te hebben beleefd!”

Virginie Dugardyn, farmaceutisch 
experte

“Van bij het begin was ik samen met 
Sarah heel betrokken bij de uitbouw 
van het medische gedeelte van ons 
vaccinatiecentrum. Ik zag dit als het ware 
als ons kindje. We waren er heel trots op!. 
Vanaf dat het stevig in zijn schoenen 
stond en de ene nieuwe versie de andere 
probleemloos opvolgde, werd onze inbreng 
minder. En dit omdat we op zo’n ongelooflijk 
sterk kernteam konden rekenen die het VC 
met een profteam van vrijwilligers tot de 
laatste moment fantastisch deden draaien! 
Ik ben zo blij dat ik hier aan mee mocht 
werken!”

Martine Lembregts, medisch experte 

“Februari 2021 was de start van ons 
vaccinatieverhaal. Wie had toen kunnen 
denken dat we dit pas een kleine twee 
jaar later zouden afsluiten. Het was een 
boeiende, uitdagende en ook wel intense 
periode waar ik, ondanks dat er af en toe 
wel eens werd gevloekt, toch met een heel 
warm hart aan terugdenk. En dan vooral een 
warm hart voor het topteam van callcenter 
vrijwilligers waar ik gedurende die ganse 
periode onvoorwaardelijk op kon rekenen. 
Een dikke dankjewel!”

An Vrancx, coördinator callcenter en 
Doclr-manager 

“Het was een boeiend maar soms ook 
vermoeiend😊 proces. Maar op 1 constante 
konden we altijd rekenen, een ongelooflijk 
toegewijde ploeg vrijwilligers. Die 
toewijding is niet evident en wordt daarom 
eens te meer bewonderd en geapprecieerd! 
Eeuwige dank, zonder jullie had VC Lint 
nooit zo’n succesverhaal kunnen zijn. “

Annelie Boogers, centrummanager

“Hoe formidabel is het niet om, vertrekkend 
van een wit blad, met allemaal onbekende 
personages, in een vreemd decorum, 
zo’n mooi en boeiend verhaal te kunnen 
en mogen schrijven. Dat kan alleen 
maar omdat iedereen zijn of haar rol 
met veel engagement en enthousiasme 
invulde. Ieders met zijn of haar specifieke 
kwaliteiten. Een sterker scenario bestaat er 
niet.” 

Dirk Arts, ex-centrummanager

Het ‘wit’ medisch-
verpleegkundig team 
Uitgedost in stralend witte T-shirts 
of schort, met naamplaatje en 
functie, verzamelde het medisch-
verpleegkundig team voor elke shift 
om de dagkoers te vernemen. 

De kapitein van het medisch schip, 
de TA, briefte over astra, moderna 
of pfizer, 80 plus of min, informed 
consent, verlengd/verkort interval, 
gewijzigde leeftijdsgrenzen, … 
het was telkens weer schakelen, 
optimaliseren en steeds een klein 
tandje bijsteken tot zelfs in de zesde 
versnelling. 

Anamneses werden uitgebreid 
en ingekort, vaccinatoren 
combineerden meerdere rijen, ‘all-
rounds’ vlinderden overal waar nodig 
en bezorgden elke rij de nodige 
vaccins. En de toezichthoudend arts, 
aanvankelijk voor àlle medische 
vragen opgeroepen, evolueerde 
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naar een toezichtsfunctie en 
paradeerde zo tussen 12 lijnen en 
de apotheek. “De apotheek” en de 
OLG zorgden er dankzij het ZORA-
dashboard voor dat er op het einde 
van de dag nauwelijks overschotjes 
waren. Het is dan ook dankzij het 
samenspel van àlle actoren, wit én 
blauw, dat de campagne in Lint een 
waar succesverhaal is geworden!

“1 top vaccinatiecentrum is LINT / 10 
shiften per week in de drukste periodes 
maar dankzij alle topmedewerkers en de 
geweldige sfeer weegt dit helemaal niet 
zwaar/ 100 zotte situaties maar daar maak 
je nu juist fun mee als je ze kunt verder 
vertellen (bij de frietjes na de shift!) / 1000 
en meer grote glimlachen van jonge en 
oudere dankbare burgers; zo weet je dat 
je goed bezig bent / > 10 000 prikjes voor 
sommigen van ons; dit leidt tot volle vazen 
gekleurde dopjes (Corona-kunst noemen ze 
dit!) / > 100 000 keren een doekje over de 
stoel door die moedige blauwe T-shirtjes - ze 
zijn elk echt onmisbaar /1 000 000 keren zal 
ik nog aan deze episode denken: het was een 
Super-Hyper-Mega-Ultra levenservaring /10 
000 000 x dank aan allen die dit mogelijk 
hebben gemaakt.”

Véronique Heymans

“12 april 2021: mijn eerste shift, langzaam 
klimmen langs de trap, op het balkon zicht 
op een warme gloed; beneden alleen maar 
mooie mensen. 21 oktober 2022: Mijn 
laatste shift een zelfde warme gloed en nog 
mooiere mensen! Bedankt collega’s.” 

Patrick Rogiers

“Meestal met een lach, soms met een traan 
/ Zo kwamen de vele mensen aan. In’t begin 
heel veel uitleg gegeven / Gelukkig is dat 
zo niet gebleven. We gaven ieder een prik, 
niemand uitgezonderd / Voor mij werden 
dat er meer dan tienduizend vierhonderd!” 

Gert Van Dommelen

“Uit een kindermond van een 6-jarige...: 
“Hey Ria, wil jij mijn mama prikken? Zij is 
wat bang en jij hebt mij vorige keer helemaal 
geen pijn gedaan. Ik denk dat zij nu wel 
durft.... Dat deed deugd om te horen!” 

Ria Melis

“Bijna 2 jaar heb ik een bijzondere ervaring 
mogen delen met de helpende handen van 
blauwe en witte t-shirts. Van het liever niet 
gewilde Astra Zeneca en Johnson tot het 
geliefde Pfizer vaccin. Wat een geweldig 
energiek team waren we!”

Sabrina De Vos

“In vreemde tijden van mekaar vermijden, 
mochten we ontmoeten en begroeten, 
vaccineren en ons amuseren. Corona 
heeft ons niet gekraakt, we hebben er een 
onuitwisbare tijd van gemaakt!”

Vroni Janssens

“Het was steeds met plezier dat ik me naar 
Lint begaf, nieuwsgierig met wie je nu in een 
team samenwerkte. Veel leuke en nieuwe 
mensen ontmoet. Na 2 jaar toffe ervaringen, 
heeft me dit ook gepusht om andere 
uitdagingen op te zoeken.”

Marc Meulepas 

“Als TA was ik er vanaf de eerste dag 
op uit om, zoals 50 j geleden, nog eens 
opnieuw naar mensen te luisteren en 
niet naar patiënten en koos ik voor arts/
anamnese. Het werd soms heftig nadien, 
het tempo snel verhoogd, maar mogelijk 
gemaakt dankzij de prachtige omkadering 
van organisatie en locatie. Proficiat voor de 
mooie resultaten in Lint en voor alle mensen 
die er aan deelnamen.”

Eddy Serrien

“Meewerken op het vaccinatiecentrum was 
therapeutisch! De positieve stress van het 
pittig werkritme – het ‘community’ gevoel 
– De dankbaarheid van de mensen voor 
hun vaccin – Ons gelukshormoon is weeral 
bijgetankt door dit unieke project. Bedankt 
voor de professionele omkadering! “

Jan Heeren

Wat ik aan COVID heb overgehouden? 
Zoveel vriendelijke mensen, zoveel toffe 
collega’s, zoveel nieuwe vrienden, zoveel 
leuke momenten... en heel veel frietjes :). Van 
covid hebben wij in Lint een opportuniteit 
gemaakt om gedurende deze moeilijke 
periode toch een glimlach op het gezicht 
van verschillende mensen te toveren... Covid 
mis ik niet, wel de hechte band tussen de 
vrienden!”

Luk Servaes 

“AED-studio’s kende ik via ‘n geleid bezoek. 
Nu heb ik er anderhalf jaar met hart en 
ziel mogen meewerken aan onze mooie 
vaccinatiecampagne. Na bijna 100 halve 
dagen van intens samenwerken resten mij 
nu heel veel mooie herinneringen, maar 
vooral heel wat nieuwe vriendschappen.”

Theo De Witte
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“Een intense vaccinatieperiode, een nieuwe 
ervaring voor mij, het gaf mij een warm 
gevoel om te kunnen helpen, het positivisme 
van alle vrijwilligers dat straalde over ons 
“Vaccinatiecentrum ELZORA” in Lint! 
Met veel dank aan onze collega’s die alles 
organisatorisch in goede banen moesten 
leiden.“

Jo Genbrugge

“Veel nieuwe, lieve mensen leren kennen, een 
fantastische sfeer door de goeie en vlotte 
organisatie, veel aandoenlijke verhalen 
gehoord maar ook veel dankbaarheid 
gevoeld … Een periode die we niet snel zullen 
vergeten en een eer dat ik hieraan mocht 
deelnemen!”

Liesbet Scharpe

“In dat anderhalf jaar dat ik werkzaam ben 
geweest op het vaccinatiecentrum kwam ik 
steeds een ploeg tegen waar ik me welkom 
voelde. Iedereen was behulpzaam met de 
glimlach. Telkens werden we met veel lof 
aangesproken door de gevaccineerden ....”

Maurice Vrijs

“Het is als een open deur openen maar 
het avontuur dat we hebben beleefd is om 
nooit te vergeten. Tijdens deze maanden/
jaren dat we samen op pad waren heb ik 
fantastische mensen ontmoet. Niet alleen 
de “burgers” maar zeker ook de collega’s, 
zonder onderscheid tussen de ‘wittekes’ en 
de ‘blauwkes’. Bedankt ook aan de ploeg 
medewerkers die ons iedere keer weer op 
pad hebben gezet als we effe het noorden 
kwijt waren en hielpen bij kleine en grote 
(ITC) problemen!”

Luc Hendri

“Een registratie op PC, een prikje in de arm / 
maanden hield het mijn hartje warm”

Teri Primusz

Het farmaceutisch team
De apotheek, het kloppend hart 
van het vaccinatiecentrum, waar 
we met meer dan 60 apothekers, 
artsen en vpk’en elk vaccin met de 
grootste nauwkeurigheid hebben 
bereid. Zonder luchtbel en geen al 
te scheve labels, met veel liefde, 
veel motivatie, veel enthousiasme 
en vooral heel veel plezier! Astra 
Zeneca, J&J, Moderna, Pfizer en 
Pfizer pediatrie, telkens weer 
aanpassen, maar oh zo leuk en vaak 
vergezeld van een traktatie van Dr 
Appeltaart! 

“Het was een geweldige periode, 
samenwerken met zoveel fijne collega’s aan 
dit nobele project. Een welgemeende ‘dank u’ 
aan iedereen. “

Xavier Punie

“Spuitjes maken voor klein en groot, voor 
armen en voor billen. Op tijd beginnen, 
opschieten, tellen en hertellen, labels in alle 
kleuren. Het apotheekteam kon alles aan … 
Een geweldige tijd!”

Johan Van Rossen 

“Als verpleegster, anamnese en prikken 
waren leuk! Maar met de apothekers werken 
was geweldig; toffe sfeer, gelachen werk.”

Evelyne Marsily

“Professioneel in een ongedwongen sfeer – 
Thuiskomen - Eén grote familie. Dank je wel 
dat ik een familielid mocht zijn. “

Gertie Trappers

“Het was voor mij zo’n leuke ervaring om op 
mijn leeftijd terug te werken.  
Zo blij ‘to be part of it!”

Catherine De Beule 

“Blij dat ik op verschillende fronten mijn 
steentje heb kunnen bijdragen! Ik zal me 
vooral de warme, enthousiaste gedreven 
groep medewerkers herinneren die telkens 
hun beste beentje voorzetten om ondanks 
wisselende en laattijdig gecommuniceerde 
omstandigheden er een vlekkeloos draaiend 
vaccinatiecentrum van te maken! Aparte 
shout-out naar een fantastisch apo-team!”

Stijn Hendrickx

“19 februari 2021 : Het allereerste spuitje 
optrekken in onze backstage apotheek was 
een stressvol moment. 16 december 2022 : 
22 maanden en 277.000 spuitjes later gaat 
onze apotheek definitief dicht! Een dikke 
pluim voor onze Farmaceutisch Experte 
Virginie die zeer efficiënt bleef werken onder 
steeds wisselende omstandigheden !!!”

Greet Desrumaux

 

“Wat een unieke ervaring, wat een 
fantastisch team en wat een ongelooflijk 
straffe apotheker ons Virginie! In de 
storm die covid 19 noemt, vond ik hoop, 
ongelimiteerde inzet en mensen waarop je 
kan bouwen. Ik ben enorm trots om deel te 
hebben uitgemaakt van team ELZ ZORA en 
ga jullie allemaal missen!.”

Evelyn Raekelboom
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Het ‘blauw’, niet-medisch 
vrijwilligersteam 
Het niet-medisch, ‘blauw’ 
vrijwilligerslegioen van meer dan 
650 personen zorgde al die tijd 
voor een onberispelijk onthaal van 
de uitgenodigde burgers uit onze 
zone. Van parkingwachter tot 
onthaal aan de deur, het toedienen 
van ontsmettingsalcohol en 
mondmaskers, de administratieve 
check-in, de begeleiding vóór en na 
de prik en de runnersfunctie. Telkens 
met een glimlach en een vriendelijk 
woordje. 100% engagement!

“Nooit gedacht dat ik naast zoveel 
geweldige vrijwilligers te leren kennen, ook 
het ganse frituuraanbod van ‘t Kazerne 
zou ontdekken 😊. Ongelofelijk bedankt 
voor jullie inzet en merci voor de fijne 
samenwerking!”

Evelynn Beeckmans, OLG

‘Ik heb het werken in het vaccinatiecentrum 
altijd heel aangenaam gevonden. Er heerste 
een ongelooflijk positieve sfeer en ik zal dan 
ook altijd met veel plezier terugdenken aan 
mijn tijd daar.’

Marie Tjalma.

“Ik was parkingwachter en een oude man in 
een oude auto vroeg: “Kan ik wat dichter bij 
de ingang staan?” Ik zeg: “Natuurlijk”. Hij 
zegt: “jamaar, ‘tis niet voor mij, ‘tis voor mijn 
moeder!”

Ivo Buyl

 “Ik heb alleen uw pas nodig, en houd hem 
bij de hand” en daar verdween hij toch weer 
in de sacoche. De snoepjes en koekjes die we 
kregen uit dankbaarheid, bewezen dat we 
goed bezig waren. Dankbaar voor het plezier 
met collega’s en gevaccineerden, we gaan 
het missen.”

Lilian Wynands

“Vaccinatiecentrum ZORA, bij onze 
kleinkinderen beter bekend als het 
prikjeshuis. Een beetje trots omdat ik mijn 
kleine bijdrage mocht leveren. Maar vooral 
dankbaar voor de supertoffe collega’s 
en de blijken van dankbaarheid van vele 
gevaccineerden. Ik zal er steeds met een 
warm gevoel aan terugdenken.”

Herman Van Meerssche

“Mijn ervaring, na meer dan een jaar 
als vrijwilliger te mogen werken in het 
vaccinatie-centrum in Lint, mag ik met 
een héél tevreden en blij gevoel afsluiten. 
Super toffe bende van medewerkers, zowel 
de “blauwe” als de “witte” T-shirts, die 
steeds enthousiast en met volle overgave 
hun steentje hebben bijgedragen gedurende 
de ganse vaccinatieperiode. Ook dank aan 
het organiserend team voor de perfecte 
organisatie en af en toe nodige ontspannen 
momentjes. De frietjes op donderdagavond 
ga ik wel missen!” 😊

Ludo Sallaets

“Corona, voor mij een tijd om zo snel 
mogelijk te wissen. Maar toch ook zoveel 
mooie ontmoetingen, ervaringen die je niet 
zou willen missen!”

Greet Drooghmans

“Met de start van de vaccinatiecampagne 
kwam er in ELZ ZORA een schitterend 
vaccinatiecentrum en wij aarzelden 
geen moment om ons als vrijwilligers in 
te zetten, samen met vele anderen. De 
vele schouderklopjes en de blijken van 
appreciatie van de bevolking en de goede 
sfeer die er heerste zorgde ervoor dat de 
uren er altijd voorbij vlogen. Dank aan de 

leiding dat wij ons steentje als vrijwilliger 
mochten bijdragen. “

Joseph Ceulemans 

“Deelnemen als ‘ongeschoolde vrijwilliger’ 
bij ZORA was een onvergetelijk gebeuren. 
Ondergedompeld worden in een proces waar 
‘klantvriendelijkheid’ een absolute prioriteit 
is om elke bezoeker gerust te stellen kan 
slechts optimaal uitgevoerd worden indien 
de ganse ploeg gedreven wordt door 
dezelfde ingesteldheid.”

Leo

“Een golf van solidariteit waaide door gans 
het land, allemaal mensen die beseften dat 
zij als vrijwilliger iets konden teruggeven 
aan de maatschappij, vriendelijk en 
belangeloos stonden wij ten dienste van 
het vaccinatiecentrum ZORA. Met dank 
aan de leiding dat wij mochten meedoen 
als vrijwilliger en voor de ontroerende 
schouderklopjes van de gevaccineerde 
patiënten.” 

Francesca Ceulemans

“Blij en trots om meegeholpen te hebben 
met een fantastische ploeg vrijwilligers en 
dit onder de deskundige leiding van een 
top team genaamd Zanzibar. Zoveel toffe 
mensen leren kennen in de 21 maanden dat 
ik mocht helpen. Ik zal iedereen missen.” 

Marc Maximus

“Het was een hele leuke ervaring. Vol leut, 
gezelligheid, vriendschap. Een tijd om nog 
dikwijls aan terug te denken.” 

Erna van Langendonck
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“Wat bracht corona de wereld? Ziektes, 
overlijdens, eenzaamheid, keuzes maken 
in je bubbel (en dan geen champagne), 
economische slachtoffers enz. Wat bracht 
corona in het vaccinatiecentrum Zora te 
Lint? Warmte, nieuwe vriendschappen, 
uitkijken naar welke collega’s er ook waren 
als je zelf mocht komen werken, jezelf nuttig 
voelen, de dankbaarheid in de beginperiode 
van de ouderen die zo blij waren met hun 
prik en een babbeltje. Maar ook de soms 
grappige anekdotes, de afscheidsfeestjes, de 
frietjes maar vooral het ganse team die ons 
elke keer opnieuw met een vriendelijk woord 
hebben ontvangen wanneer we mochten 
komen helpen. Duizend maal dank voor 
jullie inzet, elke dag opnieuw, namen ga ik 
hier niet noemen want ik wil zeker niemand 
tekort doen door een naam te vergeten maar 
jullie blijven in ons hart.” 

René en Marleen

Communicatieteam 
Van in het begin van de campagne 
werd een communicatieteam 
samengesteld met de collega’s van 
alle ZORA-gemeenten. We kwamen 
mekaar wekelijks tegen tijdens 
digitale vergaderingen. Door onze 
doelgroepencampagnes hadden we 
invloed op de vaccinatiegraad.  
De publieksprijs van Kortom vzw 
voor ‘Beste Overheidscampagne’ 
was de kers op de taart. 

“De kracht van sociale media werd versterkt 
door een duidelijke boodschap uit te sturen 
vanuit de verschillende gemeenten. Samen 
zoeken naar de slimme woordkeuzes zonder 
teniet te doen aan de boodschap, gepaste 
emoji’s toevoegen en een foto vanuit het 
vaccinatiecentrum... en dan publiceren 
maar!” 

Jasna Schramme

“Tijdens deze pandemie was snel en correct 
communiceren een essentieel element. Het 
was dan ook knap dat de collega’s bij elke 
nieuwe stap/fase, weer alle registers bleven 
opentrekken. Zo veel overgave. Mooi!!” 

Bert Verbeeck

Elke crisissituatie biedt ook kansen. De 
communicatiecollega’s van al onze ZORA-
gemeenten grepen die kans met twee 
handen. We leerden elkaar beter kennen, 

intensifieerden onze samenwerking, en 
sloten vriendschappen die nog jarenlang 
onze intergemeentelijke samenwerking en 
communicatie zullen vooruithelpen. 

Gert Willems

“Ook al bracht het covidbeestje heel 
wat ellende en miserie met zich mee, 
toch houden we er toch heel wat mooie 
herinneringen op na. Er ontstond een 
mooie, warme samenwerking tussen 
de communicatiecollega’s van de 
verschillende gemeenten, die ook na 
corona nog verderzetting mag krijgen. Ik 
heb boeiende contacten gehad met vele 
medewerkers in het vaccinatiecentrum en 
heb enorm veel respect voor de honderden 
vrijwilligers. Zij gaven al die tijd het beste 
van zichzelf en bezorgden alle burgers 
die langskwamen voor hun spuitje een 
warm ontvangst en een veilig gevoel. Een 
ongelooflijke, dikke dank je wel!” 

Myriam Peters

“Het liep er als een trein, daar in Lint, alsof 
een vaccinatiecentrum altijd al bestaan had. 
Dat gevoel had ik als ‘bewoner’ die er haar 
prikjes kwam halen. Wat me vooral bijblijft 
is hoe ongelooflijk vriendelijk iedereen er 
altijd was. Van de eerste tot de laatste die 
je er tegenkwam. Het was bijna een pretje, 
die prik. Vanuit mijn communicatiejob zal 
ik de coronaperiode vooral als zeer hectisch 
herinneren, hoewel ieder van ons het extra 
werk er bijnam alsof het evident was. Fijn 
hoe je in die crisismomenten kan rekenen op 
communicatiecollega’s om samen tot iets 
moois te komen.” 

Marjan Duchesne

“Het was een eer om met zoveel ongelooflijk 
gemotiveerde en gedreven mensen te 
mogen samenwerken. Het afscheid smaakt 
dan ook licht bitterzoet, maar is vooral 
een fantastische herinnering aan een 
zeer intense periode. Of hoe de grootste 
uitdaging de mooiste eigenschappen naar 
boven haalt in mensen. Een ongelooflijk 
dikke merci aan iedereen die er van ver of 

dichtbij mee voor gezorgd heeft dat deze 
campagne een enorm succes is geworden! 

Paul Nauwelaerts

Callcenter
Het team callcenter startte in maart 
2021 met een ploeg van 100 man; 
medewerkers van de verschillende 
lokale besturen, aangevuld met 
gemotiveerde vrijwilligers. Na de 
eerste grote vaccinatiegolf werd 
ons team afgeslankt en bleven we 
over met een harde kern van 12 
vrijwilligers die zich dagelijks met 
hart en ziel en vol motivatie hebben 
ingezet om op ieders vraag een 
antwoord of oplossing te zoeken. 
Wat een prestatie! 

“April 2021- december 2022, een boeiende, 
leerrijke en superplezante periode met 
vele duizenden oproepen: korte, lange, 
zakelijke, hartelijke, moeilijke maar ook 
hartverwarmende en ja zelfs grappige 
gesprekken. Meestal vriendelijke en 
dankbare mensen (die paar uitzonderingen 
vergeten we). Een superteam van toffe en 
solidaire collega’s begeleid en ondersteund 
door onze fantastische teamleader An. Ik ga 
het missen.“ 

Luc Van den Heuvel

“Behoorlijk stresserende bezigheid, met 
-zeker in het begin- tegen het eind van 
de sessie “nen dikke kop”. Maar de mooie 
momenten maken veel goed. Zoals die 
lieve oude dame: “Menier, kundu ma nie 
komenale? Neje? Kundu dan is zien of er 
iemand uit manen blok oek oep diejen dag 
moet kome?” 

Dirk Verwaest

“Net zoals zoveel anderen, wilde ik me 
nuttig maken voor de maatschappij, en…
weg uit het isolement van de quarantaines. 
We kregen een korte opleiding in ‘t 
callcenter, richtlijnen, en ‘updates van de 
dag’, steeds met de mogelijkheid terug 
te koppelen naar An Vrancx, en haar 
backoffice. We bevestigden of verplaatsten 
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de afspraken, steeds volgens de geldende 
regels, die bij aanvang heel strikt waren, 
maar later evolueerden naar een zekere 
soepelheid, zoals koppels of familieleden of 
buren samen plaatsen, vakantieplanningen, 
…. We boden antwoorden op vragen zoals 
transportmogelijkheden, prioriteitsgroepen, 
verwezen de mensen naar websites, en naar 
telefoonnummers zoals bijvoorbeeld ivm het 
CST. 99% van de mensen waren vriendelijk, 
zelfs dankbaar voor onze inzet. Tot slot 
een grappige anekdote: “ik krijg telkens een 
andere Zora aan de lijn: hoeveel mensen 
heten Zora bij jullie?” 😊 

Cecile Van den Brande

“Op 13 december zal ik de deur dichtdoen 
na 22 maanden. Wat een rollercoaster was 
het van onwetendheid, angst, onzekerheid, 
berusting, ongeduld, geloof, vertrouwen, 
verdriet, blijdschap, boosheid, frustratie, 
… ik denk dat we alle emoties tijdens deze 
maanden hebben ‘horen’ passeren. Zeer 
intens maar vooral een heel positieve 
belevenis, de dankbaarheid voor het 
luisterend oor en de hulp die we boden was 
groot. Humor en geduld zijn de kamelen 
waarmee je door alle woestijnen kunt gaan. 
(Phil Bosmans). Ik denk te mogen zeggen 
dat we deze ‘covid-woestijn’ met succes zijn 
doorgeraakt.”

Nadine Johnson

“Zonder enig idee wat het ging worden 
heb ik de stap gezet in het verhaal van 
het vaccinatiecentrum. Het was bijzonder 
leerrijk en interessant om te doen, een 
geweldige ervaring. Super veel contacten 
met mensen die ook allemaal een verhaal 
hebben, boeiend om die te horen. Ik zou het 
zeker opnieuw doen!” 

Nicole Van Marcke

“Blij dat ik een steentje kon bijdragen in deze 
moeilijke periode. “ 

Romanie De Backer 

“Vreemd genoeg met een spuit / en toch 
keken allen ernaar uit.      Iedereen kweet 
zich van zijn taak /en toch was er tijd 
voor wat vermaak.        Er hing altijd een 
hartelijke sfeer / Bij elke golf stonden we er 
weer.      We wisten echt niet waar we aan 
begonnen / Maar vandaag is het ergste 
overwonnen. Dankbare blikken konden ons 
opkrikken / ZORA Lint blijft in ons geheugen 
prikken.”  

Linda Van Brussel

“It was a hell of a (fantastic) job! Ik zal het 
(en ook de fijne collega’s) missen. Maar toch 
hopelijk (voor de wereld): Never again!” 

Lieve Maes

“Ik zal me vooral de fijne contacten 
met krasse 90-plussers, de met humor 
doorspekte gesprekken en de dankbaarheid 
van de mensen herinneren. Het was 
ondanks de bestaansreden van het centrum 
een onvergetelijke ervaring.” 

Hilde Hermans

“Van thuis uit leek het raar hoe ik eenzaam 
mijn steentje kon bijdragen voor de ZORA-
vaccinatie. Zodra de lijn open was werd 
ik overrompeld met telefoons via mijn PC. 
Tijdens deze wekelijkse shiften stelde ik 
de oproepers gerust en trachtte ik zo veel 
mogelijk de afspraken in te boeken en/of te 
switchen in de reservatie lijsten. Het ging er 
soms hectisch aan toe maar ik ben tevreden 
het gedaan te hebben. 

Christian Van den broeck

“Terugkijkend op deze iet of wat 
surrealistische periode waar wij ons met 
z’n allen in bevonden, was het fijn om ook 
mijn steentje te kunnen bijdragen. De 
verbondenheid en collegialiteit tussen de 
vrijwilligers ervaarde ik als een warm gebaar 
in die moeilijke periode.”

Chantal Pauwels 

Slotwoord  
van de redactie
Het was een plezier om deze nieuwsbrief te maken. 
En voor communicatiemensen bestaat er geen groter 
compliment dan dat mensen vragen ‘of er toch nog wel 
zeker een nieuwsbrief komt?’ 

Vanwege het redactieteam met Karolien, Dirk, Paul, 
Marjan, Annelie, Louise, Nathalie en Annemie: een dikke 
merci voor jullie enthousiasme en interesse!
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