
Huidige stand van zaken op 07-04-2022  
 
‘Zoals gepland loopt alles anders’. 
 
-  De locatie Akenveen moet maandag operationeel zijn (dus geen vluchtelingen per 8 april of in het 
weekend). De allereerste opvang  (eerste 2 tot 3 dagen) gaat de gemeente doen met eigen 
medewerkers. 
- Het is onbekend wie en wat er gaat komen. Jong, oud, gezin, families, alleenstaand, enz.  
-  Het is onbekend wanneer er een bus of bussen gaan komen, alleen dat ze met bussen gaan komen.  
-  Ze willen allemaal graag werken 
-   Fietsen als vervoer is prima. De vraag is vanuit de gemeente of er mensen zijn die fietsen 
beschikbaar hebben.  Laten we deze vraag vast uitzetten bij de verschillende kerken en je eigen 
kennissenkring. Als het zover is kunnen we dan de oproep doen om beschikbare fietsen aan te 
leveren op de locatie. 
- De gemeente probeert tolken te regelen als de eerste bus(sen) komt(en. Mochten jullie mensen 
kennen die Nederlands en Oekraïens en/of Russisch kunnen spreken, horen we het graag.  
  Bij de huidige vrijwilligers is al één stel dat aangegeven heeft de taal enigszins machtig te zijn. De 
namen zijn doorgegeven. 
- Mochten er kinderen komen dan is speelgoed ook altijd leuk. Ook hiervoor geldt dat als het zover is 
de oproep gedaan zal worden. 
- Na de eerste paar dagen zal de gemeente een mail (danwel appgroep) maken voor afspraken. 
- De vluchtelingen eten geen brood, wel veel soep. Er wordt relatief veel gerookt. 
- GGD doet de eerste gezondheidscheck, maar de vaccinatiegraad tegen corona is bv laag 
- Huisartsen e.d. is geregeld via de Ghor. 
- Het Russisch schrift op hun telefoons is toch iets anders dan onze qwerty toetsenborden. Dat 
betekent bijvoorbeeld al een probleem om soms wifi wachtwoorden goed te typen.  
- De gemeente heeft veel posters klaar in het Nederlands en het Oekraïens. 
 
Inmiddels hebben zich meer dan 25 mensen opgegeven met wisselende beschikbaarheid. De 
gegevens van vrijwilligers worden niet (zomaar) gedeeld vandaar dat u allen een eigen mail krijgt.  
 
Nogmaals, heeft u vragen dan kunt u deze stellen. We proberen zo goed mogelijk de informatie te 
delen en bij te houden. We zullen vooral verwijzen naar de gemeentelijke website en deels via 
mailings en de website https://www.raadvankerkenzuidlaren.nl en eigen kerkelijke websites u en 
anderen te informeren. 
 
De stand van zaken zal regelmatig wijzigen, het is niet anders. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Karel van der Velden 
 

https://www.raadvankerkenzuidlaren.nl/

