
Stand van zaken: 
Momenteel zijn er een 40-tal mensen (inclusief een aantal kinderen in de leeftijd 10-14 jaar). Een 
‘volledig’ overzicht zal na het weekend komen. Er is nog ruimte voor geschat zo’n 20-25 mensen. Er 
zijn de afgelopen 2 dagen geen bussen geweest, maar juist incidenteel mensen. Dat heeft onder 
andere te maken met de privé contacten die de Oekraïners onderling hebben. Indien via zulke 
contacten men goede vrienden/familie/kennissen weet te treffen kan er, na overleg met de 
(eventueel latende en) biedende gemeente, verhuisd worden (van/)naar een locatie.  
Als ze aankomen is het in het algemeen eerst even landen alvorens vervolgstappen als verkenning 
van de omgeving aan de orde is. 
 
Taal barriere 
Naast de apps Microsoft Translator en Google Translator kan je ook gebruik maken van de website: 
https://pryv.it Deze kan ook vertalen van Nederlands naar Oekraïns en vice versa. We horen graag 
jullie ervaringen met het gebruik van apps/website. 
 
Rooster 
Voor alle vrijwilligers is er een rooster waarop ze kunnen inschrijven en inzien wie wanneer aanwezig 
gaat zijn. Het is nog onduidelijk hoe hoog de intensiteit van de aanwezigheid moet zijn/gewenst is. 
Dat moet de tijd gaan uitwijzen. Het staat de vrijwilligers vrij om ook spontaan langs te komen en een 
praatje te maken met de mensen. Ze zijn heel veel buiten. Maar doel is om vooralsnog met minimaal 
2 geroosterde vrijwilligers aanwezig te zijn.  
 
Werkzaamheden vrijwilligers 
Het komt er vooral op neer om vooral aanwezig te zijn. Een praatje maken, eventueel troosten 
(vandaag een vrouw wiens man in Mariupol gelegerd is en al 5 dagen niets meer vernomen), vragen 
proberen te beantwoorden, een kleine activiteit (wandelen/fietsen in de omgeving), een spelletje 
spelen. Wellicht een oplossing bieden voor (praktische) problemen. Maar we zijn geen therapeuten. 
Vooralsnog is er ook altijd iemand (nu zelfs nog twee) van de gemeente aanwezig, zodat daar ook 
overleg mee kan worden gepleegd. 
 
Corona 
De gemeente geeft aan dat er niet wordt gewerkt met mondkapjes. Afstand bewaren en de 
interactie is eigenlijk vooral in de buitenlucht. Er is ontsmettingsmateriaal aanwezig en het huisje van 
de gemeente (nog  steeds nummer 40) wordt regelmatig schoon gemaakt.  
 
Zelfstandigheid 
De eerste Oekraïners hebben hun leefgeld gekregen en doen zelf hun inkopen in het dorp en koken 
hun eigen potje. Er wordt al volop gebruik gemaakt van de fietsen die aanwezig zijn en daar kunnen 
er nog gerust een aantal bij. Heeft u een fiets over? Maak een afspraak om deze af te leveren. Bel 
met het gemeentelijke contactpunt op het park: 06-29631012 
Of wilt u een fiets langdurig uitlenen? Dat kan ook. Er kunnen foto’s worden gemaakt en er zal 
aangegeven worden dat het een leenfiets is, maar verder geen garanties vanuit de gemeente. 
 
Verspreiding van informatie 
De website https://www.raadvankerkenzuidlaren.nl dient als centraal update punt voor informatie 
naar de vrijwilligers die zich via de kerken aanmelden. Mensen hoeven geen lid te zijn van één van de 
kerken om zich toch op te geven als vrijwilliger. Daar worden ook deze mailtjes omgezet in 
nieuwsbrieven zodat de laatste informatie daar ook staat. Alle contactpersonen van de verschillende 
kerken in Zuidlaren en Vries krijgen ook alle communicatie en zullen informatie zo nodig ieder binnen 
hun eigen kerkelijke gemeenschappen verspreiden.  
 

https://pryv.it/
https://www.raadvankerkenzuidlaren.nl/


Heeft u vragen? Suggesties? Stel ze gerust. De gemeente en de vrijwilligers proberen samen de 
vluchtelingen een zo prettig mogelijk verblijf te bieden ondanks alle narigheid die ze al hebben en 
nog zullen ervaren.  
 
Met vriendelijke groeten, 
Karel van der Velden 
 


