MIND

DE CORONACRISIS HEEFT OOK
POSITIEVE NEVENEFFECTEN

DICHTER
bij onszelf en
elkaar
Terwijl de verontrustende berichten over het coronavirus ons om
de oren vliegen, is er ook de andere kant van de medaille. Want
hoewel deze periode veel verdriet en onzekerheid veroorzaakt,
kwam er de afgelopen weken ook een vloedgolf aan solidariteit,
medeleven en creativiteit op gang. En leren we noodgedwongen
om te vertragen. Over hoop in tijden van corona.

H

et coronavirus heeft wereldwijd al tienduizenden levens geëist en ontwricht ons
leven als nooit tevoren. Maar er is ook een
keerzijde. Een mooie keerzijde nog wel. Noodgedwongen
vertragen hoort er namelijk ook bij. Marieke Impens,
psychologe bij The Human Link: ‘Voor mijn werk begeleid ik heel wat mensen met stress of een burn-out. Mensen die hun innerlijk kompas verwaarlozen dat de échte
waarden en prioriteiten in hun leven aangeeft. In de
praktijk zeggen ze vaak te veel en te snel ‘ja’, terwijl ze het
tegendeel bedoelen. Omdat we nu dus moeten vertragen,
merk ik dat diezelfde mensen opnieuw stilstaan bij dat
kompas. Hoe richt ik mijn dag optimaal in zodat ik straks
met een tevreden gevoel kan gaan slapen? Hoe creëer ik
mijn eigen kleine geluk? En met wie wil ik dat geluk delen?
Het zijn essentiële vragen die nu meer ruimte krijgen.’

DE EXPERT

Marieke Impens, psychologe bij
stichting The Human Link
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MEER ZUURSTOF
Iedereen kent het fenomeen wel: thuiskomen van een
drukke werkdag en amper de tijd hebben om je kind te
helpen met zijn huiswerk en een oogje toeknijpen als de
schermtijd wat langer duurt dan afgesproken. Zeer herkenbaar, toch? ‘Vandaag bieden de tv en iPad nog steeds
soelaas, maar ik heb de indruk dat ouders toch net iets
bewuster bezig zijn met die tijdsindeling. Alsof hun relatie
met de kinderen én met elkaar meer zuurstof gekregen
heeft. De oorzaak is simpel. Doordat professionele deadlines en sociale verplichtingen, maar ook files en hobby’s
voor de meeste mensen weggevallen zijn, is er opnieuw
méér van iets heel kostbaars: tijd. En voor velen valt die
verandering, ondanks de onzekerheid en angsten die
meespelen, toch vrij positief uit. We hebben meer tijd om
te reflecteren over de belangrijke dingen des levens. Op
een stoel, in de tuin, op je yogamat ... zolang als nodig is.
Maar het vertragende, positieve effect geldt helaas niet
voor iedereen. Zo zien we dat het coronavirus het zorgpersoneel tot een extra hoog werkritme dwingt en dat een
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5 TIPS OM KLEIN GELUK

TE VINDEN IN JE QUARANTAINE

loze collega’s moeten opvangen. Niet iedereen
beschikt dus over die extra tijd.’

GEDAAN MET DE
AFLEIDINGSMANOEUVRES
Meer tijd is één ding, minder keuzemogelijkheden om die tijd in te vullen een ander. ‘Klopt’,
bevestigt Marieke Impens. ‘In mijn omgeving zie ik
dat ouders plots massaal kampen en ballenparcoursen
beginnen te bouwen in hun tuin en dat er ganse gezinnen
op wandel zijn in het nabije bos. Zelf kreeg ik recent een
kaartje in de bus van mijn petekindje Suzanne, wat nooit
eerder gebeurde. Het zijn kleine, bescheiden activiteiten
die het familiegeluksgevoel een boost geven, maar die er
vaak bij inschieten als er andere opties zijn. In het precoronatijdperk was het vaak een must om véél te doen, bij
voorkeur: grootse zaken. Mensen zagen zichzelf vooral
graag om wat ze deden: van een avontuurlijke rondreis
in Thailand tot een sportieve shortskitrip in de Alpen.
Liefst allebei. Die keuze is er nu even niet meer. En dus
hoop ik dat mensen zich opnieuw liever gaan zien om wie
ze zijn, eerder dan om wat ze allemaal doen. De meeste
afleidingsmanoeuvres zijn in elk geval weggevallen. Want
je kán niet meer naar je sportclub, café of afterworkdrink
en dus moet je het stellen met de perso(o)n(en) met wie
je in quarantaine zit: jezelf en eventueel je dierbaren.
Punt. Back to basics, zeg maar. Dat neemt niet weg dat
zo’n quarantaine niet overal even rimpelloos verloopt. De
cijfers spreken boekdelen: er is wel degelijk een toename
van huiselijk geweld en relationele spanningen. Maar als
het allemaal wat vriendelijker verloopt bij je thuis, dan
krijg je nu wel een opportuniteit aangeboden om uit deze
barre tijden te leren en te groeien als mens.’

GEZOCHT: CLANGEVOEL
Coronasolidariteit: check. Het woord bestaat. Ook in ons
land waren er de afgelopen weken tal van hartverwarmende initiatieven. Zo is er de Corona Denktank, waar
duizenden vrijwilligers oplossingen bedenken – van
mondmaskers tot een babbelbox voor senioren – om de
crisis aan te pakken. ‘En ook op kleinere schaal zie ik veel
solidariteit. Zo was er in mijn eigen buurt een initiatief
waarbij iemand een hartje op papier tekende, dat massaal kopieerde en overal in de bus ging steken, met de
vraag om op elke vuilniszak zo’n hartje te plakken. Als
blijk van dank voor de vuilnisophalers. Maar ook in dit
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‘Het zijn de kleine,
bescheiden activiteiten
die het geluksgevoel
nu een boost geven’
verhaal snijdt het mes aan twee kanten. Angst kan er
evenzeer toe leiden dat we minder tolerant worden tegenover onze medemens. Buren die niet buitenkomen om
voor het zorgpersoneel te applaudisseren, worden scheef
bekeken. Of binnen eenzelfde familie kan het ene kind
zijn ouders nog wel bezoeken, terwijl dat voor het andere
een halsmisdaad is. Het is dus allemaal niet evident.’
Maar dat het hernieuwde ‘clangevoel’ primeert, beaamt
Marieke evenzeer. ‘Je mag niet vergeten: een mens is in
wezen een sociaal dier. Iemand die graag deel uitmaakt
van een voetbalteam, boekenclub of kookgezelschap. Nu
die activiteiten wegvallen, wordt dat clangevoel elders gezocht: binnen het eigen gezin, op digitale wijze bij familie
en vrienden, of bij de buren, die je vroeger misschien niet
zo goed kende.’

HELPEN EN DOE-HET-ZELVEN
Nog een positieve wending in het coronaverhaal: mensen
zijn sneller bereid om hun kennis uit te wisselen. Denk
maar aan de psychologe uit Aalter die online een gratis
zelfhulpprogramma aanbood. Of de talrijke ondernemers
die kosteloos webinars organiseren. Marieke Impens:
‘We hebben het als mens in deze crisis het moeilijkst met
de oncontroleerbaarheid van de huidige situatie. En dus
gaan we op zoek naar een waardig tegengewicht, naar
dingen waarmee we ons wél nuttig kunnen maken. We
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‘Breng structuur in je dagen met een planning. Zeker
een aanrader voor ouders van kinderen of studenten
die nu thuisonderwijs en telewerk krijgen.’
‘Wees lief en niet te streng voor jezelf: het is heel
normaal dat je je (soms) gespannen of angstig voelt.
Laat dat toe, om je daarna weer te herpakken.’
‘Oordeel niet te snel over anderen. Jij hebt jouw
gelijk en de andere het zijne. Deze crisis is zo
onbekend dat een ‘correcte’ houding niet pasklaar
omschreven staat.’
‘Grijp deze kans om iets geks te doen waar je anders
de tijd niet voor hebt: spot vogels met je verrekijker,
leer Chinees koken of oefen op die mondharmonica.’

DIGITALE BRUGGENBOUWERS
IN TIJDEN VAN CORONA
Deze mooie initiatieven helpen alvast om ons
digitaal te verenigen.
1. Tv-presentator Steven Van Herreweghe riep via burgerplatform over.morgen Aalstenaars op om hun oude
laptop weg te schenken aan DigitalForYouth.be.
Doel: kinderen in gezinnen zonder computer ook de
kans geven om digitale lessen te volgen in coronatijden.
facebook.com/over.morgen.aalst

2. Om het senioren nog gemakkelijker te maken om
te videobellen, ontwikkelde de Corona Denktank een
handige babbelbox.
praatbox.be

3. Er zijn steeds meer mensen die voorlezen voor alle
‘quarantainers’, van jong tot oud. Zoals koningin
Mathilde, die het boek voor alle leeftijden Toen de zee
stil was voorleest, of tv-maker Chris Dusauchoit die
elke dag een literair fragment op Twitter post.
Inspiratie via #coronalezen

gaan informatie delen, in de hoop iets te kunnen betekenen voor onze medemens. Het is een heel logische reactie
op de onzekere toekomst waar we tegenaan kijken. Al die
creatieve initiatieven die je nu ziet opduiken, zijn daar in
mijn ogen een vertaling van.’

STOPPEN MET SHOPPEN
Vastzitten in onze eigen woonplaats, tot slot, leidt op vele
plaatsen tot een revival van lokale producten en ambachten. De mooie ‘Koop lokaal’- en ‘Play local’-initiatieven
die online massaal gedeeld worden, zijn daar getuigen
van. Volgens ’s werelds bekendste trendwatcher, Lidewij
Edelkoort, doen we naast thuisquarantaine nu automatisch ook aan een vorm van ‘consumptiequarantaine’,
waarbij ‘meer, meer, meer’ even uit beeld verdwijnt.
Marieke Impens: ‘Heel veel mensen herontdekken de
hoevewinkel. De keuze is er minder groot, maar je koopt
er wel aan huis. Bij een vertrouwd iemand uit de buurt.
En ja, ik vind dezer dagen ook weleens een vergeten boek
in mijn boekenkast, of een nog ongedragen jurkje. Een
aangenaam gevolg van het feit dat we meer thuis zijn én
er zich minder externe prikkels – shoppen! – aandienen.
Terugplooien op jezelf, heet dat officieel. Kijk maar eens
uit je raam: de tuintjes hebben er dit jaar nog nooit zo
voorbeeldig bij gelegen. (lacht)’ n

4. Online bijbabbelen kan via Skype, FaceTime,
WhatsApp en Facebook Messenger. En de
Houseparty-app is ideaal om met (maximaal acht)
vrienden te aperitieven of een spelletje te spelen.
5. Dé expo van het jaar gemist? Bewonder de tentoonstelling ‘Van Eyck. Een optische revolutie’ in het MSK
Gent, vanuit je eigen huiskamer.
facebook.com/flemishmasters

6. Zin om je eigen mondmasker, beschermpak of
schort te ontwerpen? Bij Creatives tegen Corona kan
je gratis je patroon downloaden.
creativestegencorona.be

7. Is de verveling nabij? Check de doe-het-zelffilmpjes
van comedian Henk Rijckaert en zijn dochter Mira.
koterij.be

8. Deel de foto’s van je online dates met vrienden met
de hashtags #closerdistance en #socialdistancing.
Acteur Miki Beddeleem verzamelt zijn foto’s op het
Instagramaccount @closer.distance.
9. Extra aandacht is welkom voor kwetsbare jongeren
in deze tijden van quarantaine. Kinder- en jeugdlijn
Awel biedt hen een luisterend oor.
awel.be

10. Beluister de Beste Buren Huiskamerconcerten via
de Radio 2-app.
radio2.be

DOOR SANDRA GENIJN • ILLUSTRATIE AGNES LOONSTRA

>> pak mensen het werk van hun tijdelijk werk-

Marieke Impens: ‘Zoek naar datgene waarin jij een
‘verschil’ kan maken, al is het slechts voor een paar
mensen. Je zal merken dat dit gevoel van controle
een zinvol tegengewicht kan bieden voor de chaos
van de crisis.’
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