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

 

Opvang vluchtelingen 

Op dit moment worden er 67 vluchtelingen opgevangen in (en onder vlag van de OVGA)  

Groot-Ammers. Dit betreft 12 plaatsingen in woningen met aparte woonruimte, drie 

plaatsingen bij mensen in huis en vier plaatsingen in kantoren op het industrieterrein. Enkele 

vluchtelingen zijn ook weer vertrokken, terug naar Oekraïne, Polen of een ander deel van 

Nederland.  

 

We hebben nog een aantal plekken over, maar willen ook ruimte houden voor de tweede 

fase van de opvang. In Groot-Ammers en de dorpen om ons heen worden veel vluchtelingen 

opgevangen. In Nieuw-Lekkerland zijn bijvoorbeeld 165 vluchtelingen in de gezinnen (dus in 

huis) opgenomen. U kunt zich voorstellen dat het een uitdaging is om langdurig met 

verschillende mensen, verschillende culturen en talen in één huis te wonen. Nu we zien dat 

de oorlog langer duurt moet er ook een plan komen voor opvang op de middellange termijn. 

Daarom wordt er door de verschillende werkgroepen in Molenlanden geïnventariseerd bij 

alle gastgezinnen voor welke termijn zij verwachten opvang te kunnen bieden. Een optie zou 

kunnen zijn om een aantal gasten te verplaatsen naar nieuwe gastgezinnen, terwijl er 

gezocht wordt naar oplossingen voor de langere termijn.  

 

Naar school 

 

Middelbare school 

Twaalf tieners zijn deze week gestart op de ISK de Toekomst in Gorinchem in een 

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

Gemeente Molenlanden vergoedt de OV-chipkaarten voor de tieners tot de zomervakantie.  

Een aantal andere tieners volgen thuis digitaal les vanuit Oekraïne.  

 

Basisschool 

Op de Rehoboth in Groot-Ammers is een Oekraïens klasje gestart. 

De kinderen starten in hun reguliere leeftijdsgroep maar krijgen 

daarna van 9.00-12.00 uur als aparte groep les. ’s Middags volgen ze 

weer de lessen in de reguliere klassen. De groep bestaat nu uit 12 

kinderen. Suzanne Klok, Mirjam van Wijngaarden en Ester 

Uittenboogaard gaan deze groep lesgeven. Hartelijk dank voor al dit 

werk!  

 

Activiteiten 

Voor de gasten wordt op donderdagochtend een koffieochtend georganiseerd en op zondag 

het bekijken van een Oekraïense kerkdienst, met koffiedrinken erna. Verder worden er 

éénmalige activiteiten georganiseerd door vrijwilligers en gastgezinnen.  

Voor de jongeren is er de mogelijkheid om aan te sluiten bij de activiteiten van de JEC of 

aan te sluiten bij een sport.  

Zowel de voetbalvereniging, de volleybalvereniging als de gymvereniging hebben 

aangeboden om de jongeren en kinderen mee te laten sporten. Mooi, deze initiatieven! 

 

En, misschien heeft u de foto in het Kontakt gezien. Een groep Oekraïense tieners heeft 

meegedaan aan de Stratenspelen op Koningsdag. Dit was een fantastische middag, op het 

laatste moment nog bedacht door de gastgezinnen.  

 

 



 

Herhaalde oproep: Vrijwilligerswerk voor de gasten 

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

leefgeldregeling nog niet 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.  

 

Werkgroep 

 
 

De foto zegt misschien genoeg. Er wordt vergaderd en afgestemd, niet alleen door de 

werkgroep, maar ook door vertegenwoordigers van de werkgroepen met de gemeente 

Molenlanden en werkgroepen onderling. Hier komt nog heel wat bij kijken. Daarnaast 

hebben we een avond georganiseerd voor gastgezinnen om met elkaar bij te praten, is er 

een avond geweest voor de gastvrouwen en -heren (de term die we gebruiken voor de 

mensen die de gasten in de kantoren begeleiden) en zijn er verschillende overleggen over 

plaatsingen, activiteiten, inrichting van ruimtes, zorg en, heel belangrijk, de afstemming met 

de individuele gastgezinnen op praktisch, financieel en emotioneel gebied. De werkgroep 

breidt zich steeds verder uit en men krijgt steeds meer vaste taken, na een stormachtige 

opstartperiode. Dit is belangrijk, nu we voor langere tijd een groot aantal vluchtelingen zullen 

opvangen. Uw en jullie hulp blijft daarom heel erg belangrijk! 

 

Vertrouwenspersonen 

Voor de Hervormde gemeente in Groot-Ammers zijn Alexander en Jeanine van Heukelum, 

beiden huisarts, vertrouwenspersonen. 06-15225505 / 

vertrouwenspersoon@hervormdegemeentegrootammers.nl. We willen als dorp en als 

gastgezinnen een veilige omgeving bieden. Omdat vluchtelingen in een kwetsbare situatie 

zitten, is veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. De Oekraïeners zullen daarom uitleg krijgen 

over hoe zij contact op kunnen nemen met de vertrouwenspersonen, wanneer dat nodig is, 

of op welke andere manier zij hulp kunnen inschakelen. Uiteraard geldt dit ook voor de 

gastgezinnen en vrijwilligers.   

 

Coördinator Vervoer 

Monika de Kluijver is onze coördinator vervoer geworden. Als u zich opgegeven hebt als 

vrijwilliger voor de OVGA of bij de vrijwillige hulpdienst, kunt u (o.a.) door haar benaderd 

worden voor ritjes. De gasten doen steeds meer op de fiets, maar niet iedereen kan fietsen 

en de gasten worden veelal opgevangen in de buitenwijken van Groot-Ammers (Gelkenes, 

Graafland, Achterland, industrieterrein) dus soms zijn het ritjes naar bv. de supermarkt, maar 

ook voor vervoer van en naar activiteiten of naar de Freeshop in Nieuw-Lekkerland kunt u 

gevraagd worden. Hiermee proberen we de gastgezinnen te ontlasten.  

mailto:vertrouwenspersoon@hervormdegemeentegrootammers.nl


 

 

Herhaalde oproep: 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! 

 

CRR (Christian Refugee Relief) 

Vanuit Groot-Ammers worden ook de handen uit de mouwen 

gestoken voor CRR. Er worden spullen verzameld en uitgezocht 

voor transporten richting o.a. Polen.  

Hiernaast ziet u de ‘shelter’ van CRR in Polen. Komend weekend 

zullen opnieuw twee vrijwilligers afreizen naar Polen om spullen en 

gasten mee te nemen en nieuwe gasten op te halen.  

 

Ook is er een voedseltransport vanuit Groot-Ammers naar CRR in 

Polen gegaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u ook helpen, bijvoorbeeld met uitzoeken van kleding, kijk dan eens op hun website 

voor meer informatie: https://www.christianrefugeerelief.com/noodhulp-oekraïne 

 

Spullen en goederen (herhaling) 

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

Dank hiervoor. Mocht u spullen of kleding specifiek voor Oekraïne hebben, breng deze dan 

naar CRR in Nieuw-Lekkerland of bij Arjan de Bruijn, Valkenlaan 26 in Groot-Ammers.   

 

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. We zijn dankbaar dat we veel spullen gratig gekregen 

hebben, van particulieren, winkels en bedrijven! 

Op dit moment hebben we aan giften ongeveer €1500 ontvangen. Hartelijk dank hiervoor! 

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

 

Met vriendelijke groet, 

 

Werkgroep Opvang Vluchtelingen Groot-Ammers (OVGA) 
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