
Handleiding ‘Mondmaskers naaien voor Viro vzw’ 
 

Viro vzw is een organisatie voor mensen met een beperking in de ruime Brugse regio. We 
hebben locaties in Sint-Michiels, Sint-Jozef en Oostkamp en werken met meer dan 150 
medewerkers aan de dagelijkse zorg van onze bewoners en kinderen. 
 
In tijden van corona willen we graag onze medewerkers beschermen en zijn wij dus ook op 
zoek naar burgers die ons aan mondmaskers kunnen helpen. Dat kunnen medische 
mondmaskers zijn, maar u kan ons ook helpen met handgenaaide mondmaskers.  
 
We lanceren via deze weg graag een oproep aan alle burgers die het naaien nog niet 
verleerd zijn. Ook jij kan Viro vzw helpen, want Viro zijn we samen! 

 Welk patroon? 

Je naait bij voorkeur een mondmasker met plooitjes, de FOD volksgezondheid raadt deze 
aan als meest veilig. Online vindt je een handleiding met een duidelijk stappenplan van de 
FOD Volksgezondheid met alle veiligheidsvoorschriften die je moet in acht nemen en alle 
details rond stof, linten, .... . Hier vind je een patroon dat je makkelijk kan uitprinten op A4, 
dat is wat eenvoudiger te printen dan het patroon in de handleiding van de FOD. Dit filmpje 
op facebook doet het je voor: 
 https://www.facebook.com/madelinedestoffenmadam/videos/889655041471868/. Vergeet 
zeker niet een omslag te maken aan de neus (aan 1 zijde openlaten), zodat we een filter 
kunnen inbrengen aan de neus. Je zal merken dat het patroon voor de buitenkant daartoe 2 
cm hoger is dan de binnenkant.  
 
Ben je nog niet zo gevorderd en wil je toch helpen, dan kan je een mondmasker zonder 
plooitjes (in de vorm van een kommetje) maken, en volgens het patroon van Bernina aan de 
slag. Ook hierbij kan je een omslag maken bovenaan waarin we een filter kunnen inbrengen 
(aan 1 zijde openlaten). 

 Geschikte stof en lint? 

Je vindt de richtlijnen in de bovenstaande handleiding van de FOD Volksgezondheid. Bij de 
keuze van stoffen moet je hier rekening mee houden:  

 keukenhanddoeken geven een betere bescherming dan andere katoen 
 gebruik geen zijde of synthetische stoffen 
 zorg dat het niet te zware stoffen zijn zodat de drager niet gaat zweten en goed kan 

ademen 
 we werken met linten, niet met elastiek 
 de stof moet kunnen gewassen worden op 90° 
 in één mondmasker worden 2 verschillende stoffen gebruikt: binnen- en buitenkant.  

https://maakjemondmasker.be/pdf/Mondmasker_patroon_en_handleiding_20200318_v2.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Z7VBbw8jI9c9e0Wdyymz6ewi9m2z_uo3/view
https://www.facebook.com/madelinedestoffenmadam/videos/889655041471868/
https://www.zorgneticuro.be/sites/default/files/general/200317%20Mondmasker-patroon%20Bernina.pdf
https://www.zorgneticuro.be/sites/default/files/general/200317%20Mondmasker-patroon%20Bernina.pdf


 Hoe lever ik de mondmaskers af op een hygiënische manier en voorkom ik 
besmetting met coronavirus? 

We vragen om allereerst te stof te wassen op 90° vooraleer te beginnen naaien, dit 
voorkomt dat de mondmaskers zullen krimpen als onze medewerkers ze zelf wassen om te 
hergebruiken. Mondmaskers die volledig klaar zijn, worden door u nogmaals gewassen op 
90° en met schoon gewassen handen verpakt in een plastic zak die wordt afgesloten.  
 
U kan de plastic zak met de mondmaskers deponeren in een daartoe voorzien speciale gele 
'mondmasker container' die buiten onder het afdak staat aan het hoofdgebouw van Ter 
Dreve, Koning Albert I-laan 188, 8200 Sint-Michiels. Je mag voorzichtig doorrijden met de 
wagen tot aan het hoofdgebouw, dat links naast de school ligt.  
We vragen uitdrukkelijk om de gebouwen niet te betreden. 
 

 

Tot slot! Twijfel je over iets: neem zeker vooraf contact op met Marthe Debrouwere - 
0494/535483 - ik help je graag verder (al ben ik dan geen specialist aan de naaimachine). 
Mag gerust ook 's avonds, nood breekt wet in tijden van coronavirussen. 
 
Onze medewerkers zijn u ontzettend dankbaar! 
 

 
 


