
 
 
Persbericht: 

“Ik bescherm jou, jij beschermt mij” 
Belgische katholieke Kerk steunt #NationaleNaaiActie  
 
Nu we stilaan en stap voor stap de lockdown ten gevolge van de coronapandemie proberen te 
verlaten, wordt het dragen van mondmaskers in de publieke ruimte essentieel. 
Vandaag, maandag 27 april, werd in samenwerking met Radio 1 #NationaleNaaiActie georganiseerd. 
Verschillende burgerinitiatieven hebben daarvoor de handen in elkaar geslagen. Het initiatief werd 
afgestemd met de FOD Volksgezondheid en wordt onder meer gesteund door de virologen Marc Van 
Ranst en Steven Van Gucht. Het is de bedoeling in een week tijd minstens 100.000 veilige 
mondmaskers te laten naaien door zoveel mogelijk vrijwilligers en dat volgens de patronen op 
www.maakjemondmasker.be De maskers worden vervolgens gratis verdeeld. 
 
Kerken en parochiezalen als inzamelpunten 
De bisschoppen van ons land dragen dit vrijwilligersinitiatief een warm hart toe. Kerken of 
parochiezalen kunnen waar mogelijk en na afspraak met de lokale overheden ter beschikking gesteld 
worden als inzamelpunten voor deze mondmaskers.  
Wie wil meedoen, laat dat weten aan de organisatie via het invulformulier 
https://bit.ly/GrootsteMondmaskeractiePunt. Die zorgt voor de nodige begeleiding. 
 
De pastorale verantwoordelijken kunnen de ingezamelde maskers inleveren bij de overheid voor 
verdere verdeling, ofwel daar zelf voor instaan. Dit alles uiteraard steeds met inachtneming van de 
veiligheidsvoorschriften die gelden voor de bescherming tegen het coronavirus. Ga daarvoor naar 
deze richtlijnen waar ook alle andere praktische informatie te vinden is. 
 
In een interview naar aanleiding van de coronacrisis onderstreepte paus Franciscus op 8 maart dat 
onze schat in kleine dingen ligt: Kleine gebaren van genegenheid en medeleven riskeren verloren te 
gaan in de anonimiteit van het dagelijkse leven, toch zijn ze beslissend en belangrijk. Ze geven zin aan 
het leven. Ze maken dat er verbinding en communicatie is tussen ons.  
Deze actie is daarvan een heel mooi voorbeeld. Laten we er samen werk van maken: Ik bescherm 
jou, jij beschermt mij. 
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