
Nabij zijn in tijden van corona 
 
We mogen weer uit ons kot! En toch is dit niet voor iedereen even gemakkelijk. 
Veel kinderen brachten de voorbije weken binnenshuis door. Dat kon je lezen in de 
open brief die we naar experten en beleidsmakers stuurden eind april. De 
besmettingsangst is nog steeds groot. Opnieuw naar school gaan of buiten spelen 
gebeurt aarzelend en in een voorzichtig tempo. Domo-vrijwilligers ondersteunen 
gezinnen hierbij, zorgen voor beschermingsmateriaal, vertalen de 
versoepelingsmaatregelen die elkaar snel opvolgen en moedigen kinderen en 
ouders aan om opnieuw naar buiten te komen. 
 
Kwetsbaarheid uitvergroot 
De kwetsbaarheid van onze gezinnen, die voorheen al vaak in een sociaal isolement 

leefden, werd de voorbije periode extra uitvergroot. Vrijwilligers stonden 

alleenstaande ouders bij die boodschappen zonder hun kinderen moesten doen, 

vervingen met een luisterend oor de professionele ondersteuning die werd 

stopgezet, zochten mee naar kinderopvang voor 

ouders met een buitenshuis job, hielpen met het 

schoolwerk of een leuke activiteit of stonden de 

gezinnen bij met de thuisadministratie, zodat 

facturen niet bleven liggen. Elke vrijwilliger gaf, in 

overleg met zijn gezin, vorm aan de juiste 

ondersteuning op maat, rekening houdend met de 

geldende richtlijnen. 

 
Het was een hele uitdaging om die ondersteuning de voorbije weken vanop afstand 
te organiseren. Bovendien verdween door de fysieke afstand net waar Domo voor 
staat: nabij en present zijn in de gezinscontext. Praten over een moeilijke relatie, 
ruzies of opvoedingsmoeilijkheden waar je als gezin mee kampt, gaat vlotter met 
oogcontact en bij een kop koffie dan via telefoon, een videogesprek of vanop de 
stoep. De momenten van volledige privacy in een klein appartement zijn schaars. 
Vele gezinnen werden extra hard met de neus op hun precaire woonsituatie 
gedrukt. Verschillende gezinnen bleken ook alle verbinding met de school verloren 
te zijn. De digitale kloof die er al van 1 september en eerder was, werd nu pijnlijk 
duidelijk. De vrijwilligers ervaren dat problemen in het gezin - ook wanneer het 
vastloopt in de opvoeding van de kinderen, de contacten met de school of wanneer 
het over onbetaalde facturen gaat - langer bedekt blijven of nu pas naar boven 
komen wanneer de huisbezoeken weer opstarten. 
 
Gezinsondersteuning tijdens quarantaine is meer dan een spelpakket 
De voorbije weken brachten vrijwilligers en medewerkers knutsel- en 
speelpakketten, laptops, schoolgerief en mondmaskers aan huis bij zo’n 200 
gezinnen. We contacteerden de gezinnen op onze wachtlijst en vroegen naar hun 
dringendste noden. De coördinatoren legden contacten met lokale 
solidariteitsacties en zochten naar alternatieve vormen van voedselbedeling of een 
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gratis internetverbinding voor de gezinnen die hiermee in de knoei zaten. Het is 
volop inzetten op alledaagse bekommernissen, zodat de eerder kleine problemen 
die er al waren, door de quarantaine niet onoverkomelijk groot worden. 
Vrijwilligers die zich verplaatsten voor hun gezin, ontvingen een attest van de 
Domo-coördinator dat ze de (essentiële) verplaatsing in het kader van hun Domo-
engagement maakten. 

 
Een kleine bevraging bij onze vrijwilligers na een 
maand quarantaine leerde ons dat de 
vrijwilligers zich in een machteloze positie 
bevonden en het gevoel hadden dat ze meer 
zouden moeten kunnen doen. De vele 
vrijwilligers die zich zijn blijven inzetten de 
voorbije weken hadden dan ook nood aan extra 
ondersteuning. Het aantal telefonische 
ondersteuningscontacten met de Domo-
coördinatoren schoot pijlsnel de hoogte in. De 
wekelijkse corona-nieuwsbrief die werd 
verstuurd, zorgde voor duiding, info en 
verhoogde het groepsgevoel. Daarnaast werden 
er online intervisie- en 
ondersteuningsmomenten georganiseerd en 
zette Domo heel erg in op het werven van 
nieuwe vrijwilligers via online infosessies.  
Dit alles vraagt een duurzame en professionele 

omkadering, waar we uiteraard personeelsmiddelen voor nodig hebben. De 
voorbije weken werden dan ook aardig wat tijd gespendeerd aan het intekenen op 
de vele projectoproepen die gelanceerd werden naar aanleiding van de corona-
epidemie. 
 
Domo verrichtte, samen met andere nuldelijnorganisaties, de voorbije weken 
belangrijk en verbindend werk. Wij beschouwen de preventieve ondersteuning van 
de gezinnen aan huis door de vrijwilligers als noodzakelijk en essentieel, zeker in 
momenten als deze. 
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