
Commissie   ad   hoc   voor   
de   Evaluatie   en   Verdere   Uitvoering   van   het   
Vlaamse   Coronabeleid   van   het   
Vlaams   Parlement   van   5   oktober.  

 

Inleiding  
 

 

In   deze   crisis   is   iedereen   in   een   woelige   storm   terecht   gekomen..   
Het   is   moeilijk   voor   iedereen.  
Maar   niet   iedereen   zit   in   dezelfde   boot.  
Sommige   zitten   in   een   gammel   sloepje,   anderen   in   een   luxe-jacht.  
 
Deze   mensen   zaten   in   een   sloep   en   willen   graag   hun   ervaringen   met   u   delen.  
 
Het   vraagt   veel   om   hier,   in   deze   setting,   te   komen   getuigen   over   hoe   je   in   de   miserie   zit.   We  
willen   daarom   vragen   geen   vragen   te   stellen   bij   de   persoonlijke   ervaringen.   Indien   gewenst  
kan   u   uw   vragen   tot   de   medewerkers   richten,   die   ze   op   een   later   tijdstip   zullen   beantwoorden.   

 

   



George   (getuigenis)  
 
 

 

Hallo  Goedemiddag   allemaal.   Ik   ben   George.  

 

Interim  Ik   werkte   via   interim   bij   Aldi.   

 

Ziek  
 

Was   ziek   en   moest   me   laten   testen.  
Daardoor   was   ik   mijn   werk   kwijt.    En   meteen   ook   de   kans   op   een   vast  
contract.  
Thuis   kon   ik   niet   meer   terecht   omdat   de   thuissituatie   veranderd   was.  

 

Kosten  
Schulden  

Mijn   vaste   kosten   liepen   echter   verder.   Op   die   manier   kwamen   er  
schulden.  

 

Broer  
Verhuizen  

Ik   kon   even   bij   mijn   broer   verblijven.   Dat   werd   een   maand.   
 

Tot   hij   zei   dat   hij   zelf   moest   verhuizen   wegens   een   renovatie.   We  
moesten   er   binnen   de   week   weg.  

 

Straat  
Opvang  

We   vonden   niks   anders.   Hij   kon   bij   vriend   terecht.   Ik   belandde   3   weken  
op   straat.  
Daarna   kwam   ik   terecht   in   de   vaste   opvang.   Daar   verblijf   ik   nu   al   2  
weken.   Op   1   oktober   kan   ik   naar   een   appartement.  
 
3   Keren   kon   ik   niet   naar   de   nachtopvang   omdat   die   volzet   was.   Zelfs  
als   ik   voor   de   deur   stond,   werd   ik   niet   binnengelaten.   Op   die   manier  
had   ik   ook   geen   eten.   Ik   werd   3   keren   beroofd   op   straat.  

 

3   maanden  Ik   ben   dus   omwille   van   de   crisis   3   maanden   thuisloos   geweest.   
1   maand   bij   mijn   broer,   een   maand   op   straat   en   een   maand   in   de  
opvang.  

 

   



George   (spiekbriefje)  

 

   
 

       

Hallo  Interim  Ziek  Schulden  Broer  
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George   (foto)  

 
 
 



Marianne   (getuigenis)  
 
 

 
Hallo  Hallo   ik   ben   Marianne.  

 

Zoon   
Test  

Mijn   zoon   is   17.   
De   testen   op   autismespectrum   werden   uitgesteld   door   de   crisis.  
De   diagnose   kwam   te   laat.   Hierdoor   liepen   we   extra   ondersteuning  
mis.  

 

Bakkerschool  Mijn   zoon   zit   op   de   bakkersschool.   
 
Plots   mocht   hij   niet   meer   naar   school   en   moest   hij   in   een   andere  
omgeving   les   volgen.   

 

Keuken  In   een   keuken   die   totaal   niet   geschikt   is.   Zeker   niet   voor   zo   een   grote  
hoeveelheden.  

 

Boodschappen.  
Duur.  

Voor   de   praktijklessen   had   hij   grote   hoeveelheden   ingrediënten  
nodig.   Dat   heeft   mij   veel   geld   en   moeite   gekost.  

 

Motiveren  
Vakantie  

Ik   werd   ook   verantwoordelijk   om   hem   gemotiveerd   te   krijgen   om  
lessen   te   volgen   en   taken   te   maken.  
Voor   mijn   zoon   was   het   vakantie.  
Dat   zorgt   dikwijls   voor   ruzies.  
 

 

Stress  Iedereen   heeft   meer   stress   gehad   in   de   crisis.  
Maar   niet   iedereen   startte   met   evenveel   stress.  
Voor   mij   was   het   de   zoveelste   druppel   die   de   emmer   deed   overlopen.  

 

Psycholoog  Gelukkig   zit   ik   een   tewerkstellingstraject   waar   ik   recht   heb   op   een  
psycholoog.  
Die   beurten   zijn   nu   al   opgebruikt   om   de   crisis   door   te   komen.  
 
Hopelijk   komt   er   een   vervolg   in   mijn   zoektocht   naar   werk.  

 
  



 
 

Marianne   (spiekbriefje)  
 

    

Hallo  Zoon   Test  Bakkerschool  Keuken  

    

    

Boodschappen  
Kosten  

Motiveren  
Vakantie  

Stress  Psycholoog  

 
 

Marianne   (foto)  
 

 

   



Ivo   (getuigenis)  
 

 

Hallo  Hallo   ik   ben   Ivo.  

 

Gevoelig-  
heid  

Ik   ben   een   persoon   met   psychische   gevoeligheid.   
Ik   heb   ondersteuning   nodig   van   een   psycholoog   en   psychiater.   

 

Angst  
besmet  

Ik   had   erg   veel   angst   om   besmet   te   worden.   Daardoor   zag   ik   niemand.  

 

Boetes  
 

Bijkomend   had   ik   ook   veel   schrik   voor   boetes.   
Dat   kan   ik   mij   niet   permitteren.  
 

 

Maat-  
regelen  

De   maatregelen   vond   ik   erg   ingewikkeld.   Ik   had   schrik   niet   goed   te   weten   wat  
wel   en   niet   mocht.  

 

Geen  
contacten  

Voor   mij   vielen   alle   sociale   contacten   weg.   Door   de   stigmatisering   van  
psychiatrisch   patiënt   ontbreekt   het   mij   aan   contacten.  
 
Voor   corona   bestond   sociaal   contact   vooral   uit   vrijwilligerswerk   bij  
verenigingen.  
Die   sluiten,   dus   alles   viel   weg.  
Voor   mij   geen   bubbel   van   5.  

 

Kinderen  
Spanje  

Mijn   beide   kinderen   wonen   in   Spanje.  
Mijn   dochter   werd   als   verpleegkundige   besmet   met   Corona   en   was   erg   ziek.  
Ik   vreesde   voor   haar   leven.  

 

Geen  
zorg  

Mobiel   Team,   de   psychische   thuiszorg   viel   weg.   Net   nu   ik   het   echt   nodig   had.  
Ik   zat   2   maand   zonder.   
Wel   per   telefoon   een   kort   gesprek.   Maar   dat   was   niet   wat   ik   nodig   had.  

 

Medicatie  Mijn   afspraken   met   psychiater   stelde   ik   uit.   Omdat   ik   teveel   stress   had.   Dus   ik  
had   ook   geen   voorschrift   voor   mijn   medicatie.   Waardoor   ik   mijn   medicatie   niet  
nam   zoals   ik   ze   nodig   heb.  

 

Isolement  Ik   kwam   dus   terecht   in   een   totaal   sociaal   isolement.  

 

Spiraal  Op   die   manier   kwam   ik   in   een   spiraal   terecht   die   leidt   naar   een   psychose.  



Ivo   (spiekbriefje)  
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Ivo   (foto)  

 
 


