ONDERTUSSEN IN SINT-JOOST

Els Verheyden, hoe is’t nog in je naaiatelier?

Je bent op grote schaal bezig bent met het maken van mondmaskers,
Els. Dat getuigt van een groot gevoel voor engagement én solidariteit. Kan je vertellen hoe je hiermee begonnen bent?
Ik moet eigenlijk bekennen dat ik er eerst echt geen zin in had, enkele
vriendinnen waren reeds van in het begin van de lockdown vlijtig bezig met stikken. Ikzelf vind het niet zo’n fijn zicht zo’n mondmasker. Je
mist een groot deel van de normale visuele uitdrukking, je ziet niemand
lachen, etc.. En ik zag er ook niet echt het nut van in, mede door zeer tegenstrijdige berichten in de media. Ik voelde me ook slecht door de hele
corona-toestand. Winkelen werd ineens een ongemakkelijke activiteit
bvb. Je weet niet goed hoe je te gedragen, een product in de winkel effe
vastpakken en samenstelling of zo lezen, mocht ineens niet meer, je kar
wordt ontsmet, je moet in de rij staan, etc. De aanzet om met maskers
te beginnen was de coöperatieve winkel BEES-coop, waar we sinds
enige tijd een masker moeten dragen als we er onze maandelijkse shift
doen en nadien ook vriendelijk gevraagd werden om tijdens het winkelen eentje te dragen. Toen heb ik voor mijzelf een masker gemaakt.
Daarna heb ik er een 60-tal gemaakt voor de Pvda, een goede vriendin
van me had me dat heel lief gevraagd. En toen Pol van Ten Noey me
belde om er te maken voor Brussels Helps, heb ik niet echt getwijfeld om
voor hen te beginnen stikken. Het is heel fijn om eens te mogen naaien
met het gevoel dat het echt nuttig is. Daarnaast heb ik er ook al een hele
hoop gestikt voor vrienden en familie.

Els et la couture de
masques
Els Verheyden vit à SaintJosse et avec sa machine a
coudre jusqu’ à présent elle
a fabriqué a peu près 150
masques à protection covid
19. Elle compte de diriger
un atelier de couture à Ten
Noey, le centre communautaire de Saint-Josse, ou tout
le monde peut faire une
contribution. Plusieurs
machines a coudre seront
mises à vôtre disposition.
L’atelier est ouvert le lundi
et le mardi de 10 à 16h.
Si vous voulez participer:
02 217 08 82
tennoey@vgc.be

Waar moet je eigenlijk op letten bij het maken of
dragen van zo’n masker, om te vermijden dat het
misschien wel onbruikbaar wordt?
Je moet stof gebruiken die gekookt kan worden,
omdat je best dagelijks je masker 10 minuten kookt
om het te steriliseren. Het is ook best om een
opening te voorzien waarin een filter gestoken kan
worden.
Dit is puur handwerk en heel arbeidsinsief, denk
ik. Kan je zeggen dat hier waardering voor bestaat?
Voor iemand die graag naait duurt het maken van
zo’n masker niet superlang, ik kan er een 4-tal per
uur maken. Een kledingstuk duurt al gauw een
ganse dag of zelfs langer. Wat ik fijn vind aan de
maskers, is dat het een zeer in het oog springend
item is en mensen zien er graag mooi uit dus ze zijn
wel echt blij als het bij hen past.
Hoeveel maskertjes heb je eigenlijk al gemaakt
tot nu toe en wat is eventueel je streefdoel?
Ik denk dat ik er tot nu toe een 150-tal maakte. Ik
heb ook enkele mensen op weg gezet om er zelf te
maken. Een streefdoel heb ik niet echt.
Je start een naaiatelier in Ten Noey, zie je het voor
je hoe dat dan in zijn werk zal moeten gaan, om de
veiligheid te kunnen garanderen voor iedereen?
Dat klopt. Ik ben op een school in Mechelen gaan
helpen met het maken van schorten en heb daar gezien hoe ze werken. We moeten bepalen met hoeveel mensen we maximum mogen zijn en mensen
zullen zich dus moeten inschrijven. We moeten zorgen dat iedereen bij het binnenkomen dadelijk zijn
handen gaat wassen en een mondmasker aandoet.
Er moet ook een emmer met javel of iets ontsmet-

tends klaarstaan en iedere persoon die komt werken moet dan zijn werkblad, machine,schaar,enz.
ontsmetten. Dit wordt dan herhaald op het einde
van de activiteit. Er moet ook voldoende afstand
gehouden worden.
In hoeverre heeft de coronacrisis jouw leven veranderd?
Amai, da’s een moeilijke vraag. Zoals ik al zei, vond
ik het in het begin knap lastig. Het is heel vreemd
ineens zo afstandelijk met je medemens om te
gaan. Ik ga nu wel vaker wandelen of lopen en we
hebben in het gezin ineens veel meer tijd om samen
iets te doen.

Wil je meewerken?
Voulez-vous collaborer?
Wil je meewerken in het naaiatelier? Laat dan
vooraf iets weten op 02 217 08 82 of tennoey@
vgc.be. We weten immers graag vooraf voor
hoeveel mensen we materiaal en ruimte moeten voorzien.
Naai je liever thuis? Ook dat kan. Idem, geef
een seintje of mail en we maken afspraken over
materiaal, brengen en ophalen.
Voulez-vous donner un coup de main dans
l’atelier de couture ou est-ce que voulez-vous
coudre des masques chez vous? Donnez-nous un
coup de fil ou envoyez un message: 02 217 08 82,
tennoey@vgc.be. Nous prévoyons le nécessaire:
matériel, circonstances hygieniques,...

