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De eerste nieuwsbrief over de opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne. 

 

Aantallen huidige opvang 

Op dit moment worden er 36 vluchtelingen opgevangen in Groot-Ammers. Dit betreft 6 

plaatsingen in woningen met aparte woonruimte, 2 plaatsingen bij mensen in huis en 1 gezin 

(bestaande uit man en vrouw en 11 kinderen) in een kantoor op het industrieterrein.  

Er is nog ruimte voor zo’n 30 vluchtelingen, gezien het huidige aantal aanmeldingen voor 

woonruimte. We verwachten deze de komende weken wel te gaan vullen. Enkele 

kantoorpanden op het industrieterrein worden op dit moment hiervoor geschikt gemaakt.  

Een aantal kinderen gaan in Groot-Ammers al naar school  

 

Informatieavond 31 maart 

We zijn dankbaar voor een opkomst van bijna 150 mensen! Fijn dat er zoveel interesse was 

en dat zovelen zich opgegeven hebben als vrijwilliger.  

Tijdens deze avond is er iets verteld over het ontstaan van de werkgroep, de geschiedenis 

van Oekraïne en de betrokkenheid van onze polder bij Oekraïne middels de CCR (Christian 

Children Relief). Zie ook de website Hulp voor kinderen uit Oekraïne - CCR 

(christianchildrenrelief.com). 

 

Arjan de Bruijn heeft iets verteld over Christian Refugee Relief (CRR) die hulpgoederen 

sturen naar onder andere Polen. Tweedehands spullen worden o.a. in Groot-Ammers 

verzameld en in Nieuw-Lekkerland gesorteerd. Ook wordt er geholpen in het transport van 

vluchtelingen naar Nederland www.christianrefugeerelief.nl 

 

Oproepje: als u contacten heeft in de foodindustrie, neem dan contact op met Arjan de 

Bruijn. De CRR komt graag in contact met u. Vanuit Oekraïne en Polen wordt gevraagd om 

voedsel en CRR Is op zoek naar de beste manier om voedsel in te kopen.   

 

Tijdens de informatieavond zijn verder de gastgezinnen geïnformeerd over allerlei praktische 

zaken. Tevens hebben nieuwe gastgezinnen zich aangemeld. Mensen die nog twijfelen over 

het beschikbaar stellen van woonruimte of kamers: neem gerust eens contact op om over de 

mogelijkheden en onmogelijkheden met elkaar van gedachten te wisselen.  

  

De collecte tijdens de informatieavond heeft 800 euro opgebracht. Hartelijk dank hiervoor!  

 

Giften 

Giften zijn welkom op NL66RABO0323558372 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Groot-Ammers 

onder vermelding van OVGA.  

Deze giften zullen gebruikt worden om spullen aan te schaffen voor de vluchtelingen, die we 

niet tweedehands kunnen regelen, en voor andere kosten die gemaakt worden, denk 

bijvoorbeeld aan vervoerskosten.  

 

Gastgezinnen 

De gastgezinnen zullen via email en Whatsapp apart geïnformeerd worden over praktische 

zaken. Ontvangt u deze mails niet, neem dan contact met ons op.  

 

Het kan pittig zijn om, zeker op de iets langere termijn, gastgezin te zijn. Wees hier open 

over en vraag om hulp, wanneer nodig. Het kan helpend zijn om gedachten te delen met 

https://www.christianchildrenrelief.com/
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http://www.christianrefugeerelief.nl/


 

andere gastgezinnen of mensen die dicht bij u staan. Een deel van uw taken kan mogelijk 

overgenomen worden door andere vrijwilligers. Trek dus zeker aan de bel.  

En als je zelf geen vluchtelingen in huis hebt, steek dan eens de helpende hand uit naar het 

gastgezin. Met elkaar willen we de vluchtelingen tot het einde van de oorlog onderdak en 

ondersteuning bieden, dat vraagt misschien wel iets van ons allemaal.  

 

Vrijwilligers 

Via verschillende wegen kunt u benaderd worden voor allerlei hand- en spandiensten, 

afhankelijk van voor welke taken u zich opgegeven hebt.  

- Ad Mandemakers doet de coördinatie van de plaatsingen en de contacten in de regio.  

- Geja Maat regelt de praktische zaken, zoals inrichting van woningen, organisatie spullen 

etc..  

- Teuni van Andel coördineert de activiteiten, samen met enkele anderen.  

- Jolanda Baan is aangesloten vanuit de vrijwillige hulpdienst en zal dit netwerk hiervoor 

ook bellen, zo nodig.  

 

Daarnaast zijn Thijs Willem Smits en Albert de Kluijver (diaconie), Arjan de Bruijn en 

Jonathan Erkelens (CRR) en Gera Hakkesteegt (communicatie) betrokken.  

 

Samenwerking met verschillende partijen 

Er is een intensieve samenwerking met de werkgroepen van de omliggende dorpen en 

contactpersonen van gemeente Molenlanden. Binnen de verschillende dorpen is er ook 

afstemming over de plaatsing van de vluchtelingen. Met Nieuwpoort-Langerak is extra 

contact omdat we ook gezamenlijk willen optrekken in onder andere de organisatie van de 

activiteiten en we ook zullen afstemmen rondom de vluchtelingen die ondergebracht zullen 

worden in kantoorpanden op het industrieterrein.  

 

Gezocht 

We zijn op zoek naar: 

- Meubels 

- Bedden 

- (kinder)fietsen 

- Kleding maat M en kinderkleding 

- Huishoudelijke apparaten 

- Televisies en computers 

Neem contact op met Geja Maat als u iets beschikbaar hebt op 06-12887760 of 

nsmaat19673hetnet.nl of breng het rechtstreeks naar de opslagruimte, Sluis 65, bij mevrouw 

Molenaar.  

 

Kerkdiensten 

Vanaf deze week wordt elke zondagmiddag om 14.30 uur een Oekraïnse dienst gehouden 

in de Hoeksteen, Vonckstraat 13, in Nieuw-Lekkerland. Een Oekraïnse voorganger, die 

verblijft in Nieuw-Lekkerland, zal voorgaan. 

Via de livestream van kerkdienstgemist.nl kunnen de diensten van ds. D.M. Vinogradsky in 

de Bazuinkerk in Kampen gevolgd en teruggekeken worden. Ook elke zondag om 14.30 uur.  

 

Websites 

Wilt u op de hoogte blijven, kijk dan ook eens op: 

https://www.molenlanden.nl/opvang-oekrainers-molenlanden 

www.refereehelp.nl (alle informatie ook in het Oekraïns en Russisch)  

https://www.gave.nl/oekrainers-in-nl 

https://www.molenlanden.nl/opvang-oekrainers-molenlanden
http://www.refereehelp.nl/
https://www.gave.nl/oekrainers-in-nl
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www.hervormdgrootammers.nl – groepen – opvang Vluchtelingen Oekraïne 

 

Nieuwsbrief 

We zullen met enige regelmaat een update verzorgen, als er nieuws is ziet u ons weer in uw 

mailbox verschijnen.  

 

Contact 

U kunt met ons contact opnemen via email: werkgroepovga@outlook.com of telefonisch: 

0184-661766/06-48392555 (Ad Mandemakers) of 06-12887760 (Geja Maat). 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Werkgroep Opvang Vluchtelingen Groot-Ammers (OVGA) 
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