(naam gemeente), 1 juni 2021

Aan de verantwoordelijken van de levensbeschouwelijke en religieuze gemeenschappen in de stad …
Betreft: Lokaal Solidair tegen COVID 19 in ……..
Beste,
Met deze brief willen wij uw bijzondere aandacht vragen voor een kwestie die ons leven en
samenleven betreft.
Ons leven wordt al geruime tijd bepaald door COVID-19. Nu de vaccinatie al meer dan 50% van de
meerderjarigen in België heeft bereikt, zetten we een belangrijke nieuwe fase in om het virus onder
controle te krijgen. We doen verder ons best om iedereen aan boord te krijgen en te houden in onze
strijd tegen dit dodelijke virus.
ORBITvzw is in januari gestart met het project ‘Samen solidair tegen COVID-19’, waarbij we religieuze
en levensbeschouwelijke gemeenschappen actief betrekken bij de preventiemaatregelen en het
vergroten van de vaccinatiebereidheid.
We doen dat om we ervan overtuigd zijn dat religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen al
veel hebben gedaan in de strijd tegen deze pandemie, maar ook omdat we vaststellen dat er tot en
met september nog extra inspanningen nodig zijn. Want ook al is in onze eigen kleine, vertrouwde
kring de vaccinatiebereidheid wellicht groot, daarbuiten heeft nog niet iedereen toegang tot de
correcte informatie om een gefundeerde keuze te kunnen maken. Tenslotte zijn
levensbeschouwingen en religies niet alleen bekommerd om de eigen groep, maar ook bezorgd voor
de gezondheid van de hele samenleving.
We willen u daarom vragen kennis te nemen van het materiaal dat we bij ORBIT ontwikkelden in het
kader van dit project. We hopen dat u het mee wilt verspreiden en wilt voorleggen aan uw
achterban. We moedigen u ook graag aan om naar aanleiding van deze materialen nog eens met
elkaar in gesprek te gaan over het belang van uw bijdrage als gemeenschap aan het onder controle
krijgen van het virus. Er zijn zeker nog concrete initiatieven te nemen of te herhalen. Elke
gevaccineerde maakt het verschil!

U kan in uw groep of gemeenschap uw aanpak heel concreet maken door de vraag voor te leggen
of uw gebedsplaats of plaats van samenkomst eventueel kan dienst doen als een eenmalig of
tijdelijk vaccinatiepunt. Een mobiel vaccinatieteam zou er dan op afspraak kunnen langskomen om
zoveel mogelijk mensen die nog niet bereikt zijn te vaccineren. Je leest er alles over in de nota in
bijlage. Alleszins is deze vraag een interessant agendapunt om het thema vaccinatie en preventie
tegen COVID19 opnieuw bespreekbaar te maken.
Waarmee kan u inhoudelijk en praktisch aan het werk?
In de bijlage bij dit schrijven vindt u deze teksten aan om uw lokale inzet inhoud en vorm te geven:
-

-

-

‘Stemmen’ van mensen uit uw religieuze/levensbeschouwelijke traditie die vertellen hoe
hun geloof of overtuiging hen motiveert om zich te laten vaccineren en zich aan de
maatregelen te blijven houden.
Tips over wat uw gemeenschap (nog) kan doen om mensen te informeren over de
maatregelen en de vaccinatie.
Een oproep om uw plaats van samenkomst beschikbaar te stellen voor een mobiel
vaccinatieteam – indien er besloten wordt om meer in te zetten op vaccinatie op een
vertrouwde locatie.
Inspiratie om een toespraak, toelichting, preek of artikel te wijden aan dit onderwerp.
Communicatietips ‘hoe ga ik in gesprek met mensen die twijfelen over vaccinatie?’.

In uw stad is er al een grote inzet voor preventie en vaccinatie:…….
Voor anderstaligen vind je hier alle info.
Ongetwijfeld zullen sommigen onder u al bekend zijn met dit materiaal.
Aarzel niet ons te contacteren. Als u nog vragen hebt, of u wilt reageren op deze brief, dan horen wij
het graag van u!
Met vriendelijke groet,
Rita van Nierop – rita@orbitvzw.be
Johan Vrints – johan@orbitvzw.be
contactpersonen bij ORBITvzw

