Persbericht
Diest Zorgt voor meer dan 1000 schorten!
Diest – 74 vrijwilligers stikten 1500 uren om van 1791 meter stof en 100.000 meter
stikgaren 1174 schorten te maken voor AZ Diest.
Diest Zorgt platform
Via ons Diest Zorgt platform vroegen we vanuit de stad om hulp. Hulp om senioren
te ondersteunen die voor hun eigen gezondheid best thuisblijven. Hulp door
boodschappen te doen, de hond uit te laten, naar de apotheek te gaan, brieven te
posten, kaartjes of briefjes te schrijven tegen de eenzaamheid en om mondmaskers
en schorten te maken. Alle hulpvragers worden door ons Diest Zorgt team gekoppeld
aan één van onze 325 vrijwilligers. En er werden massaal schorten en mondmaskers
gestikt! “Vele handen maken licht werk, zo toont Diest nog maar eens dat ze een
groot hart hebben voor ons zorgpersoneel.”,Schepen Monique De Dobbeleer.
Meer dan 1000 schorten door 74 vrijwilligers
AZ Diest kon onze hulp goed gebruiken. Zij hadden dringend schorten nodig. 68
vrijwilligers gaven aan te willen helpen met het stikken van schorten.
Om dit te faciliteren kwam er heel wat organisatie bij kijken.
Benoit de Ceunynck zorgde voor de nodige materialen, Ferm voor een patroon en in
dienstencentrum Tarsenaal werden de nodige materialen verpakt in pakketten van
10. Zo werden 100 pakketten bezorgd aan de vrijwilligers. Waren hun schorten
klaar, dan werden ze opnieuw opgehaald en verzameld in Tarsenaal.

Sommige

vrijwilligers maakten op 1 dag maar liefst 10 schorten. Als je weet dat het maken
van één schort gemiddeld anderhalf uur duurt, dan weet je dat sommigen tot diep in
de nacht doorwerkten. 18 vrijwilligers stikken beurtelings per 4 in CVO Tessenderlo,
de anderen deden dit van thuis uit. De meeste vrijwilligers kwamen vanuit Diest,
maar sommigen uit onder andere Scherpenheuvel. Ze wisselden tips uit via een
WhatsApp groepje en motiveerden elkaar. Zo maakten ze samen 1174 schorten.

500 mondmaskers
Ook aan de mondmaskers werd gedacht. We maakten al 100 maskers voor onze
verzorgenden en vrijwilligers, 100 voor het ziekenhuis en momenteel zijn er nog
ongeveer 300 mondmaskers in de maak.
Diest Zorgt ook voor andere acties
Wil jij hulp bieden? Of wil je zelf hulp vragen? Vul dan het online formulier in via
https://www.diest.be/diest-zorgt. Ons team zoekt een match en verbindt
hulpvragers en vrijwilligers aan elkaar.
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