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Dit is de derde nieuwsbrief over de opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne. Zie ook de 

vorige nieuwsbrief voor algemene informatie.  

 

UPDATE VLUCHTELINGEN  

 

Opvang vluchtelingen 

Op dit moment worden er 56 vluchtelingen opgevangen in Groot-Ammers. Dit betreft negen 

plaatsingen in woningen met aparte woonruimte, drie plaatsingen bij mensen in huis en twee 

gezinnen in kantoren op het industrieterrein (waarvan één gezin met elf kinderen en één 

gezin met negen  kinderen). Dank aan de bedrijven die hun kantoorpanden beschikbaar 

hebben gesteld en ondersteund in de inrichting van de panden.  

We hebben nog ruimte, zowel bij mensen op kamers, aparte woningen als ook op het 

industrieterrein. Komend weekend komen er mogelijk 20 vluchtelingen vanuit het safehouse 

van de CRR (Christian Refugee Relief) in Polen. We zullen u hiervan ook op de hoogte 

stellen.  

Zoals eerder al gemeld werken we inmiddels nauw samen met vrijwilligers uit Nieuwpoort en 

Langerak en worden activiteiten gezamenlijk georganiseerd en gezamenlijk de plaatsingen 

geregeld. 

 

Sponsoring Rabobank 

Met hulp van de Rabobank hebben we stapelbedden en matrassen kunnen aanschaffen ten 

bate van de inrichting van de kantoorpanden. Hartelijk dank hiervoor!  

 

De vluchtelingen 

De eerste vluchtelingen kwamen uit de omgeving van Zhytomyr. Inmiddels komen de 

vluchtelingen uit alle regio’s van Oekraïne. Er zijn mensen gevlucht uit de Donbas waar 

vaders, partners en zonen voor hun leven in het leger vechten, mensen met familie in het 

zwaarbevochten Marioepol, maar ook mensen uit het relatief veilige Lviv. U begrijpt dat het 

ene gezin misschien vooral blij is om hier te kunnen zijn en de ander getraumatiseerd en vol 

angst de hele dag het nieuws volgt. Een luisterend oor van de gastgezinnen maar ook 

afleiding door activiteiten en het samenkomen met andere Oekraïnse gasten kunnen hierbij 

helpend zijn.  

 

Gastgezinnen 

We zijn heel dankbaar voor alle ruimte die er in en om Groot-Ammers geboden wordt. We 

zien nu ook dat de het voor de gastgezinnen (en de gastvrouwen- en heren voor de 

gezinnen op het industrietterein) echt veel werk is. Ze nemen de vluchtelingen (gasten) op 

sleeptouw, regelen, vertalen, nemen ze mee naar koffieochtenden, activiteiten en de 

kerkdiensten. Continu wordt van de gastgezinnen vanalles gevraagd, niet alleen van de 

gasten zelf maar ook van de werkgroep, van het doorgeven van gegevens voor bankpassen 

en OV-chipkaarten, het inschrijven in de gemeente tot meedenken over aanmelden op een 

middelbare school of het doen van (vrijwilligers)werk en ze nemen zelfs het initiatief tot het 

organiseren van verrassingsfeestjes voor een jarige tiener of een middag bloemstuk 

schikken. We zijn dan ook dankbaar voor een groep gastgezinnen die zich op deze manier 

volledig inzetten voor hun gasten.  

Heb je geen gasten in huis, biedt dan eens je hulp aan bij een gastgezin. Misschien kunnen 

ze het wel gebruiken.  

 

Naar school 

Zes tieners zullen na de meivakantie starten op ISK de Toekomst in Gorinchem in een 

Oekraïnse schakelklas met andere jongeren die opgevangen worden in de regio. Mirjam van 



 

Wijngaarden regelt dit. Gemeente Molenlanden vergoedt tot de zomervakantie OV-

chipkaarten voor de tieners, zodat ze met de bus naar Gorinchem kunnen gaan. 

 

Basisschoolleerlingen zullen naar de Rehoboth gaan – en een aantal gaan al. Ze krijgen 

daar een programma aangeboden, deels in de klas passend bij hun leeftijd, deels met 

lessen vanuit Oekraïne, deels in een groep jemet de andere Oekraïnse leerlingen. Diverse 

docenten en vrijwilligers zullen in dit programma ondersteunen.  

 

Vrijwilligerswerk voor de gasten 

Op dit moment kunnen de Oekraïnse gasten nog niet werken, omdat de inschrijving en 

leefgeldregeling nog niet goed volledig geregeld is en we de implicaties niet volledig nog 

kunnen overzien. Wel zijn er gasten die graag willen werken om iets te doen te hebben of 

terug te doen. Als u vrijwilligerswerk heeft voor de gasten, bijvoorbeeld iets voor een periode 

of op regelmatige basis, meldt u zich dan bij ons.  

 

UPDATE VRIJWILLIGERS 

 

Vrijwilligers 

Via verschillende wegen wordt 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. Zie ook de oproepjes hieronder! 

 

Gezocht vrijwilligerscoördinator vervoer! Herhaalde oproep 

Helaas hebben we na de vorige nieuwsbrief nog geen aanmelding gehad voor een 

coördinator vervoer. Daarom deze vraag nogmaals:  

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 op 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. We willen hiermee 

ook de gastgezinnen ontlasten, die nu veelal ook chauffeur zijn. Dank bij voorbaat! 

 

Gezocht vrijwilligers voor organisatie van activiteiten 

Teuni van Andel organiseert samen met Ada de Heer en een aantal vrijwilligers 

koffieochtenden en andere activiteiten in Groot-Ammers en Langerak. Dit is veel werk.  

We zijn daarom op zoek naar: 

➢ Mensen die het leuk vinden om een éénmalige activiteit te organiseren. Dus 

bijvoorbeeld een keer een dagje weg; een sportactiviteit; een knutselactiviteit etc. 

Op dit moment merken we vooral dat mensen wel iets willen doen, maar het lastig vinden 

om dit zelf te organiseren. Toch is dat wat we zoeken. De vraag vanuit de gastgezinnen ook 

is om regelmatig iets te doen voor hun gasten, zodat zij even ‘ontzorgd’ worden.  

Natuurlijk hebben de gastgezinnen en de werkgroep inmiddels de nodige ervaring 

opgedaan, dus heb je een leuk idee, neem contact op met Teuni van Andel en organiseer 

een activiteit. Er zijn voldoende vrijwilligers om je te ondersteunen – we hebben een hele 

lijst-, dus je hoeft het niet alleen te doen! 

 

Spullen en goederen (herhaling) 

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 

enkele woonruimtes. De oproep uit de eerste nieuwsbrief vervalt daarom. U kunt geen 

spullen meer rechtstreeks brengen.  
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Mocht u spullen specifiek voor Oekraïne hebben, breng deze dan naar CRR in Nieuw-

Lekkerland. Zie hun website voor meer informatie: 

https://www.christianrefugeerelief.com/noodhulp-oekraïne 

Begin mei worden spullen opgehaald voor de rommelmarkt, ook daar kunt u uw spullen aan 

meegeven.  

 

Freeshop Nieuw-Lekkerland 

Gisteren is de Freeshop in Nieuw-Lekkerland geopend voor Oekraïnse gasten. Zij krijgen 

per maand een aantal muntjes die zij kunnen gebruiken om in de Freeshop spullen te kopen, 

zoals kleding, luiers en verzorgingsproducten. De spullen zijn verzameld bij Christian 

Refugee Relief in Nieuw-Lekkerland en uitgezocht door de vele vrijwilligers die op dit 

moment actief zijn met het uitzoeken van alle spullen die uit de heel omgeving gebracht 

worden. Naast spullen voor de Freeshop gaan de meeste spullen op transport richting Polen 

en 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.  

 

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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