Rotary beats corona

Tijdens de eerste lockdown (voorjaar 2020) bleef Rotary Kortrijk Groeninghe
niet bij de pakken zitten. Men koos resoluut voor de actie. Er ontstond een
klavertjevier : vier mooie acties met eigen accenten om de corona-uitdagingen
voor afgelijnde doelgroepen wat te verzachten. Om eventjes corona te
vergeten. Om wat warme samenleving te bouwen.
Ten eerste organiseerde Rotary een frietkotactie bij 4 instellingen voor
geplaatste kinderen en jongeren in Kortrijk. Op een onverwachte vrijdagavond
kwam een frietkot langs met gratis frietjes en vlees à volonté. Om heel eventjes
niet te denken hoe erg het is om gedurende maanden niet naar je ouders te
kunnen.
Een tweede en bijzonder gesmaakte actie verbindt twee mooie doelen met
elkaar : Rotary organiseerde een feestmaaltijdbedeling in regio Kortrijk voor
eenzame en alleenstaande mensen (vaak met een laag inkomen), bereid door
een zestal klasserestaurants van Kortrijk: La Cantinne, Vol-ver, Walle 111, Le
CouCou, Vier en L’Envie. De restaurants, allemaal jonge mensen of nog niet
lang gestart, waren uiterst tevreden met de bestelling en de inkomsten uit deze
take away. De eenzamen konden gratis genieten van een feestmaaltijd. Rotary
koos ervoor om zelf al die maaltijden -met een babbel erbij- thuis te bezorgen.
Zelf de handen uit de mouwen steken, is geen loos begrip voor Rotary Kortrijk
Groeninghe. In totaal maakten zowat 450 feestmaaltijden evenveel mensen
eventjes dolgelukkig. Een klein warm vlammetje in die lastige periode.
Het 3 klaverblaadje was de schenking van nieuwe portable computers aan
kansarme leerlingen en scholieren van Kortrijk. Corona noopte tot
thuisonderwijs. Maar toch wel wat gezinnen bleken daarvoor geen geschikt
materiaal te hebben. Een computer ter beschikking hebben, bleek voor
sommigen een gemist comfort. Met deze IT-gift probeerde Rotary een kleine
hand te reiken om de kwetsbaarste kinderen niet met een leerachterstand op
te zadelen….
Tenslotte hebben we alle medewerkers van vzw Zonnebloem verrast met een
volle lading geraniums. Een bloemetje om onze erkenning en waardering uit te
spreken voor de helden van de zorg. De bloemen werden uitgedeeld net op de
dag waar alle zorgverleners voor de eerste maal getest werden op corona. Een

heftig moment, dat door een bloemetje kon besloten worden met een
glimlach.
En op die manier creëerde Rotary Kortrijk Groeninghe een klavertjevier van
klein geluk !

