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Dit is de tweede nieuwsbrief over de opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne. 

 

Aantallen huidige opvang 

Op dit moment worden er 40 vluchtelingen opgevangen in Groot-Ammers. Dit betreft 7x 

plaatsingen in woningen met aparte woonruimte, 3 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 tot 40 vluchtelingen (gasten), gezien het huidige aantal 

aanmeldingen voor woonruimte. We verwachten deze de komende weken wel te gaan 

vullen. Ook werken we inmiddels nauw samen met Nieuwpoort en Langerak en wordt 

gezamenlijk de plaatsingen geregeld en zullen activiteiten gezamenlijk georganiseerd gaan 

worden.  

Met elkaar wordt ook hard gewerkt aan het geschikt maken van de woonruimten; van het 

regelen van bedden tot schoonmaken et cetera.  

 

Organisatie rondom een plaatsing 

Om u een beeld te geven, er komt nogal wat kijken bij het plaatsen van gasten in of bij een 

gastgezin. Woonruimte wordt beoordeeld, gesprekken gevoerd, woonruimten ingericht; 

kantoorpanden worden schoongemaakt en ingericht; er is contact tussen verschillende 

werkgroepen in Molenlanden en Stolwijk over een aanvraag. Er wordt gekeken of er ruimte 

is en op welke termijn, afhankelijk van de grootte van een gezin en mogelijkheden van de 

gastgezinnen, mensen worden ergens in Nederland (of daarbuiten) opgehaald en geplaatst. 

Gastgezinnen of gastvrouwen moeten aan de gang met apps om met elkaar te 

communiceren. Mensen komen aan met kleine koffers en hebben kleding en toiletartikelen 

nodig. Deze zijn aanwezig in Groot-Ammers en ook in ‘freeshops’ in o.a. Brandwijk en 

Nieuw-Lekkerland, maar dat moet georganiseerd worden. De gasten moeten ingeschreven 

worden in Molenlanden en een bankrekening en bankpas regelen, zodat zowel zij als de 

gastgezinnen op termijn ‘leefgeld’ krijgen. Dit vraagt een lange adem. Simkaarten worden 

geregeld. Dan begint het kennismaken, aanmelden op scholen, contact leggen met andere 

gasten en gastgezinnen, hun weg vinden in ons dorp, deelnemen aan activiteiten, oriënteren 

op werk en ondertussen nemen ze natuurlijk ook verdriet, spanning en zorgen mee.  

U begrijpt, een hele organisatie, en dan moet het verblijf nog beginnen.  

 

Gastgezinnen 

De gastgezinnen die gasten geplaatst hebben gekregen zullen via e-mail en Whatsapp apart 

geïnformeerd worden over praktische zaken. Ontvangt u deze mails niet, neem dan contact 

met ons op.  

 

Vrijwilligers 

Via verschillende wegen word u gevraagd om hulp. Op dit moment hebben we (nog) niet 

iedereen nodig, maar als de oorlog en opvang in Groot-Ammers langer duurt, zullen we 

zeker een beroep op u gaan doen. Weet dat uw inzet en hulp van harte wordt gewaardeerd.  

Heeft u zich nog niet aangemeld als vrijwilliger, dan kan dit alsnog met een e-mail naar 

werkgroepovga@outlook.com.  

 

Gezocht vrijwilligerscoördinator vervoer! 

We hebben vele vrijwilligers die zich aangemeld hebben als vrijwilliger voor vervoer. 

Hiervoor zoeken we ook nog één of twee coördinatoren. Wilt u dit vervoer coördineren, 

meldt u zich dan bij Teuni van Andel via werkgroepovga@outlook.com of 06-29294975. Het 

betreffen vooral ritjes in en rond Groot-Ammers, bijvoorbeeld van en naar activiteiten en 

ander vervoer in de directe omgeving. Rijders hebben we, nu nog iemand die dit wil regelen. 
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We willen hiermee ook de gastgezinnen ontlasten, die nu veelal ook chauffeur zijn. Dank bij 

voorbaat! 

 

Spullen en goederen 

We zijn dankbaar dat veel mensen gehoor gegeven hebben aan de oproep voor spullen. 

Dank hiervoor. Voor nu zijn er alleen nog hele specifieke spullen nodig voor het inrichten van 

de kantoorpanden en enkele woonruimtes. De oproep uit de vorige nieuwsbrief vervalt 

daarom voor nu. U kunt geen spullen meer rechtstreeks brengen.  

 

Maar heeft u nog: 

• (Stapel)bedden 

• Matrassen 

 

Neem dan contact op met Geja Maat. Graag via de email op nsmaat1967@hetnet.nl of een 

appje naar 06-12887760 – bij voorkeur met foto. Geja neemt contact met u op als ze de 

spullen kan gebruiken. Omdat ze nu erg druk is met het inrichten van verschillende 

kantoorpanden kan ze niet iedereen gelijk te woord staan. Mochten uw spullen niet 

bruikbaar zijn voor de inrichting, dan kunt u ze later natuurlijk aanbieden voor de 

rommelmarkt (ophalen 13 mei 2022). Via deze weg zullen we het u ook laten weten als we 

meer/andere spullen nodig hebben.  

 

Communicatie 

Via verschillende apps kunt u communiceren met de gasten. Zie in de bijlage ook een leuke 

communicatiekaart, gedeeld vanuit gemeente Molenlanden.  

 

Activiteiten 

De activiteiten gaan nu net starten. A.s. donderdag is er bijvoorbeeld een koffieochtend voor 

de gasten, ook zullen donderdag zeven tieners onder begeleiding naar een middelbare 

school in Gorinchem gaan voor intake voor een Oekraïnse klas die gestart gaat worden. Op 

zondagmiddag is er een livestream in het Stoplicht van een Oekraïnse dienst uit Kampen 

voor de gasten en gastgezinnen met daarna een koffiemoment.  

Activiteiten zullen samen met Nieuwpoort en Langerak georganiseerd gaan worden. Dus 

mogelijk wordt u ook eens gevraagd om schoon te maken of koffie te schenken in een ander 

dorp. Ook worden door de coördinatoren van de activiteiten contact gezocht met de andere 

dorpen in de omgeving.  

 

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

www.hervormdgrootammers.nl – groepen – opvang Vluchtelingen Oekraïne 

 

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.  
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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). 

 

Gebed 

We vragen u ook om zowel de vluchtelingen hier in Groot-Ammers, als hun mannen, zonen 

en vaders, achtergebleven in Oekraïne, in uw gebed mee te nemen.   

 

Met vriendelijke groet, 

 

Werkgroep Opvang Vluchtelingen Groot-Ammers (OVGA) 
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