
Hallo allemaal, 

 

Gisteren dus een eerste bus en een aantal auto’s aangekomen, zij hebben een huisje toegewezen 

gekregen, regels op papier (in het Oekraïens en het Nederlands) en een eerste tas met 

boodschappen vanuit de jumbo zuidlaren. Verder krijgt elk huis een bosje tulpen. Met de eigenaar 

van Akenveen is een standaard levensmiddelen tas gemaakt. Die krijgt elke nieuw aangekomene van 

de gemeente, dit is voor de eerste dagen. De gemeente probeert a.s. donderdag het leefgeld voor de 

particuliere opvang en de opvang akenveen af te geven. Wordt cash uitbetaald, zolang er geen BSN 

nummer is en geen bankpas. Vanuit VRD (Veiligheid Regio Drenthe) en landelijk centrum is 

enthousiast gereageerd op de accommodaties en de verwachting is dat Akenveen deze week nog vol 

komt.  

Er zijn nu mensen uit de opvanglocatie Wormer en Noord Limburg. 

Vanavond worden nog 20-30 mensen verwacht. Het is telkens een verrassing want een bus rijdt langs 

meerdere punten en het blijkt dat soms vluchtelingen meer gezamenlijk uitstappen dan bedacht.  

Er zijn 33 huisjes beschikbaar, 1 huisje is voor de nachtelijke contactpersoon en 1 huisje voor de 

gemeente (huis nummer 40 voor nu) waar de gemeente haar administratie kan doen en koffie/thee 

kan zetten. Op de plattegrond staat het huisje rood omcirkeld. Het gaat om de huisjes links onder op 

de kaart en je komt over de N34 rechtsonder bij de ingang van het park. Het telefoonnummer 

waarop de gemeentelijke contactpersoon is te bereiken is: 06-29631012  

Er is een slagboom. Met de auto kom je niet zomaar het terrein op, met de fiets kan je er langs.  

Taal barrière 

Er zijn verschillende apps die getypte of gesproken tekst kunnen vertalen van Nederlands naar 

Oekrains en vv. Van horen zeggen bevalt die van Microsoft Translator beter dan die van Google, 

maar wellicht dat anderen andere ervaringen hebben. Realiseer u altijd dat vertalingen niet foutloos 

zullen zijn. Er zijn bij de eerste groep een aantal goed Engels sprekende mensen, dat maakt het ook al 

makkelijker.  

Op de vraag naar een muilkorf is al positief gereageerd. Er is een afspraak gemaakt om de muilkorf 

op zijn plek te krijgen.   

Overige zaken  

- Er wordt nu afgebouwd aan de locatie eswal manege in Vries, daar hebben we 26 Tiny houses. 

Richting 20 april operationeel 

- De Gemeente heeft op dit moment ca 15 collega’s bereid gevonden om ter plaatse aanwezig te zijn 

voor vragen, opvang e.d. Dit gaat 7 dagen in de week door en hulp vanuit vrijwilligers is hierin zeker 

welkom 

- De gemeente wil vanaf eerste week mei gaan werken met twee professionele medewerkers 

aangevuld met vrijwilligers. 

- Er hangen diverse Oekraïense borden 

- Verdeling van de mensen gaat via de VRD en LCVS. 

- Er komt een lijst met aantallen, leeftijden en geslachten, avg proof. 

 



Concrete hulpvragen: 

- Hebben mensen fietsen beschikbaar voor langdurig bruikleen of zelf te geef? U kunt de fiets 

afgeven bij het aangegeven huisnummer op het terrein. Bel van tevoren met het aangegeven 

contactnummer om een afspraak te maken en om vast te stellen of en zo ja waar aan behoefte is qua 

fiets. 

- Komend weekend zou de gemeente graag ondersteuning hebben van vrijwilligers. De gemeente 

hanteert zelf 2 shifts van 8 – 2 en van 2 – 8. Voor vrijwilligers kan dat anders. Velen van u hebben een 

beschikbaarheid aangegeven, maar voor nu is het handiger als vrijwilligers concreet voor komend 

weekend aangeven wanneer u kunt. Kunt u niet, hoeft u ook niet te reageren. Dan kan daarna het 

eerste rooster worden gecommuniceerd, met eventuele reserves in geval dat er wat tussen komt. 

Tot zover eerst weer. 

Met vriendelijke groeten, 

Karel van der Velden 

 

 


