MELDPUNT HUISVESTING OEKRAÏNERS

Putten helpt Oekraïense vluchtelingen
WOENSDAG 8 JUNI 2022

De gezichten achter het meldpunt: Yara en Kharlo
Yara Salloum uit Syrië en Kharlo Manano uit de Filipijnen zijn de gezichten achter het Meldpunt Huisvesting Oekraïners. Zij hebben beide een
vluchtelingenachtergrond en zetten hun eigen ervaringen nu in bij het
helpen van Oekraïense vluchtelingen. Als eerste aanspreekpunt vanuit
de gemeente regelen Yara en Kharlo tal van zaken. In de eerste plaats
voor de Oekraïners, maar als ervaringsdeskundigen zijn zij ook voor de
gemeente van onschatbare waarde.

DE GEMEENTE

Burgemeester Lambooij verwelkomt
Oekraïense jongen in het gemeentehuis.
(foto: Annemieke Westphal)

De schouders
eronder
In de vroege ochtend van donderdag 24
februari 2022 trok Rusland na maanden
van speculaties en vele verbale bedreigingen het buurland Oekraïne binnen. De
gevechten, op amper 2.000 kilometer van
onze gemeente, duren inmiddels ruim
100 dagen en leiden tot verdriet, wanhoop en paniek. Miljoenen inwoners van
Oekraïne leven in angst. Mijn gedachten
gaan naar hen uit.

Puttense gemeenschap vangt Oekraïense
vluchtelingen als vanzelfsprekend op
De oorlog in Oekraïne heeft gevolgen voor Nederlandse gemeenten. De gemeenten zijn na-

Ook als Gemeente Putten proberen wij
ons steentje bij te dragen. Dit doen wij
door het inrichten van een gemeentelijke
opvanglocatie. Daarnaast hebben wij een
meldpunt ingericht. Van hieruit worden
alle zaken die betrekking hebben op de
Oekraïense vluchtelingen geregeld. Daar
komt veel bij kijken, kan ik u vertellen.
De oorlog in Oekraïne duurt langer dan
verwacht. Het einde is niet in zicht. Dit
betekent dat er ook de komende tijd een
beroep op ons, inwoners en gemeente,
wordt gedaan om vluchtelingen op te
vangen.
Laten wij ook de komende tijd hier samen
de schouders onder zetten.
H.A. Lambooij,
burgemeester

ge me e nte putten

“

Ik merk dat Oekraïners naar mij
luisteren, omdat ik hetzelfde heb
meegemaakt.

melijk verantwoordelijk voor de organisatie van de opvang van Oekraïense vluchtelingen.
Dit heeft de rijksoverheid bepaald. Gemeenten moeten zorgen voor opvang, registratie in de
Basisregistratie Personen, leefgeld, onderwijs en zorg. In de artikelen op deze themapagina’s
vertellen wij u hier meer over.

dit ogenblik gehuisvest in de gemeentelijke
opvang. Dit is in een hotel in Putten. Tal van
vrijwilligers en organisaties staan de in onze
gemeente verblijvende vluchtelingen bij. Het
precieze aantal vluchtelingen is overigens
lastig aan te geven. Oekraïense vluchtelingen
mogen immers zelf bepalen waar zij zich vestigen. Zij mogen dus naar een andere plaats
(of naar een ander land) gaan als ze dat willen.

De brute inval laat ons in Putten niet onberoerd. De oorlog, die toch al nooit ver
weg is in Putten, komt met de Russische
inval opeens weer heel dichtbij. De beelden en de verslagen, die ons via de media bereiken, spreken voor zich. Je vraagt
je af wanneer dit ophoudt. Je vraagt je
af wáár dit ophoudt. Laten wij hopen op
recht, rede en rust.
De afgelopen maanden heeft u als Puttense gemeenschap vele tientallen vluchtelingen uit Oekraïne onderdak geboden.
En dat niet alleen. U zorgt er ook voor dat
zij zich, voor zover dat mogelijk is, bij ons
thuis voelen. Ik vind het mooi om te zien
dat er inmiddels vluchtelingen actief zijn
binnen onze verenigingen. Dat de kinderen uit Oekraïne naar school gaan en
vriendjes en vriendinnetjes maken. Ook
zijn de eerste Oekraïners inmiddels aan
het werk. De vanzelfsprekendheid waarmee u de vluchtelingen opvangt, vind ik
hartverwarmend. Dank daarvoor!

Yara en Kharlo wijzen de mensen uit Oekraïne de weg in Putten. “Het is belangrijk dat
wij vertrouwen winnen bij de mensen uit
Oekraïne. Daarom vertel ik dat ik zelf ook
naar Nederland ben gevlucht vanuit de oorlog in Syrië. Ik merk dat Oekraïners naar mij
luisteren, omdat ik mij kan inleven in hun
situatie en hun gevoelens begrijp”, zegt Yara.

MOMENT VAN SOLIDARITEIT MET OEKRAINE
Op zaterdag 12 maart 2022 organiseerden
wij, net als veel andere plaatsen in Europa,
een moment van solidariteit met de inwoners van Oekraïne. De burgemeester verwelkomde de vluchtelingen en sprak de inwoners toe die bij de opvang van vluchtelingen
betrokken waren. Aansluitend werd voor het
gemeentehuis de Oekraïense vlag gehesen
door drie Oekraïense kinderen.
WAARDERING VOOR INZET
Direct na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne ondernamen velen uit eigen beweging actie om vluchtelingen hulp te bieden.
Als gemeente hebben wij veel bewondering
voor de wijze waarop de vluchtelingen zijn
opgevangen in Putten. Vanuit de kerken, Welzijn Putten, SOS Kinderdorpen, de Voedselbank, basisschool De Pelikaan, dierenartsen,
huisartsen, particulieren en vele anderen
konden de zij op hulp rekenen. Ontzettend
mooi!
ONDERDAK IN PUTTEN
Inmiddels hebben zo’n 100 vluchtelingen
uit Oekraïne onderdak gevonden in Putten.
Daarvan hebben zo’n 80 mensen huisvesting
gevonden via de particuliere opvang; in een
gastgezin, door zelf een locatie te huren of
via een werkgever. Zo’n 20 mensen zijn op

BED, BAD, BROOD EN BREEDBAND
De Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO)
is opvang voor de korte termijn. Hierbij vervullen wij een coördinerende en ondersteunende rol die vergelijkbaar is met de rol die
het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers
(COA) ‘normaliter’ vervult. Dit betekent dat
wij verantwoordelijk zijn voor het regelen
van bed, bad en brood. Als gemeente Putten hebben wij daar zelf een vierde ‘b’ aan
toegevoegd: breedband (wifi). Dit is namelijk erg belangrijk voor het contact met het
thuisfront.
GEMEENTELIJKE OPVANGLOCATIE
De gemeentelijke opvang is in een hotel in
Putten. In dit hotel hebben wij 32 kamers
gereserveerd, wat neerkomt op ongeveer
60 beschikbare bedden. Tot op heden is de
gemeentelijke opvang nog niet vol geweest.
Het hotel heeft ook een aantal accommodaties beschikbaar gesteld waar de vluchtelingen kunnen koken en elkaar ontmoeten.
Als gemeente Putten zijn wij blij met de goede samenwerking met het hotel.
MELDPUNT
Wij vragen inwoners en organisaties die
huisvesting bieden aan vluchtelingen uit Oekraïne – of het concrete plan hebben om dit
te doen – dit aan ons door te geven via onze
website. Zo houden wij zicht op alle initiatieven en kunnen wij de opvang goed coördineren en organiseren.
De gemeente Putten organiseert ook drie
keer in de week een spreekuur voor Oekraïners en gastgezinnen. Aanmelden is niet nodig; u kunt zich melden bij de Ontvangstbalie
in het gemeentehuis.

LEEFGELD, HUISARTS EN NEDERLANDS
LEREN
In gesprekken met Oekraïners komen de volgende onderwerpen steevast aan bod: leefgeld, de huisarts, Nederlands leren, school,
werk en (vrij) reizen. Yara wijst hen op de mogelijkheden en antwoorden. Zoals het doorverwijzen naar basisschool De Pelikaan voor
onderwijs , maar ook websites met informatie
in de Oekraïense taal. Ook krijgen Oekraïners
tijdens de ‘intake’ een brief met informatie in
hun eigen taal. Bij de gesprekken is overigens
geen tolk aanwezig. “We praten met elkaar
via de app SayHi. Het komt altijd goed”, zegt
Yara lachend. “Als het nodig is kunnen we een
tolk inhuren, maar dat komt bijna niet voor.”
TWEE KANTEN
Door haar verleden kent Yara beide kanten
van het verhaal. Het vluchten naar Nederland
en de vragen die dat met zich meebrengt.
Maar ook hoe de Nederlandse cultuur werkt.
Door dit brede blikveld vindt zij gemakkelijk
aansluiting met andere vluchtelingen. Tegelijk kan zij haar collega’s bij de gemeente adviseren over wat ‘gepast’ is als het gaat om
hulp. Yara geeft een voorbeeld: “De gemeen-

Het spreekuur is elke week op:
- maandag van 10.00 tot 11.00 uur;
- dinsdag van 10.00 tot 11.00 uur;
- donderdag van 10.00 tot 11.00 uur.
Het meldpunt wordt bemenst door Kharlo en
Yara. Zij beantwoorden vragen, draaien het
spreekuur, zijn aanwezig op de gemeentelijke opvanglocatie en zijn betrokken bij het
uitbetalen van het leefgeld aan Oekraïense
vluchtelingen.

Ook zijn Yara en Kharlo een vraagbaak voor
bijvoorbeeld gastgezinnen die Oekraïners
opvangen. Zij pakken alle vragen op die binnenkomen via meldpuntoekraine@putten.nl
en houden drie keer per week een spreekuur
op het gemeentehuis.

ten hebben het heel goed geregeld voor Oekraïense vluchtelingen. Voor vluchtelingen uit
andere landen is dat echt heel anders. In een
azc met 1.000 mensen zijn er bijvoorbeeld
3 wasmachines en 3 drogers en gedeelde
slaapzalen. Bij de gemeentelijke opvanglocatie voor Oekraïners zijn er eigen kamers
en veel meer voorzieningen. Dat schuurt.
Daarom adviseer ik mijn collega’s bij de gemeente om niet voor elke kamer een aparte
wasmachine en droger te regelen.”
MOTIVATIE
Over de vraag waarom Yara zich inzet voor
Oekraïense vluchtelingen hoeft zij niet lang
na te denken: “Ik heb het zelf meegemaakt
om hier als vluchteling te komen, dus ik weet
hoe belangrijk het is om goed geholpen te
worden. Oorlog en het missen van familie
en vrienden is heel erg moeilijk.” Tegelijk is
haar boodschap aan de Oekraïense mensen:
“Je mag nu hier leven, dus ga door met leven. Zeker als je kinderen en een gezin hebt.
Het is goed om iets voor de samenleving te
doen. Ga aan de slag. Alleen maar in verdriet
blijven leven is ook niks.”
Yara geeft aan dat het belangrijk is dat Oekraïense vluchtelingen goed Nederlands leren: “Deze mensen zijn bij ons te gast, maar
voor hoe lang? 1 jaar, 2 jaar of langer? Dat
weten we niet. Als ze de taal leren, kunnen
ze met ons meedoen in de samenleving.” Zij
vervolgt: “Het is heel belangrijk dat kinderen
vijf dagen in de week naar school kunnen
gaan, zodat ze niet achteruit gaan in hun ontwikkeling. Mijn dochter was 3 jaar toen we
in Nederland kwamen. Zij ging meteen naar
de peuterspeelzaal, vond dat heel fijn en wilde er elke dag heen. Dit zorgt ervoor dat de
kinderen zich niet anders voelen dan de anderen.”
HELPEN
Ook Kharlo uit de Filipijnen is als vluchteling
naar Nederland gekomen. Hij is ongeveer
een jaar in Nederland en hoopt in september zijn inburgering te halen. Dat weerhoudt

“

Op de Filipijnen hielp ik mensen,
dat wil ik hier ook doen.
hem er niet van om zich nu al in te zetten voor
de Nederlandse samenleving en de Oekraïense vluchtelingen in het bijzonder. “I have
the same experience as they have: trying to
adapt and live in a place that’s really new. Ik
wil hun helpen”, zegt Kharlo deels in het Engels en deels in het Nederlands. Hij werkte
op de Filipijnen voor een kinderrechtenorganisatie. Kharlo: “Ik vind het belangrijk om
mensen die dat nodig hebben te helpen. Dat
deed ik op de Filipijnen en dat wil ik hier ook
doen.”

HEEFT U VRAGEN?
ā Meldpunt Huisvesting Oekraïners
ą Yara Salloum en Kharlo Manano
ă (0341) 359 611
Ă meldpuntoekraine@putten.nl
Ā www.putten.nl/oekraine

PARTICULIERE OPVANG

Particuliere opvang: intens én waardevol tegelijk
Astrid van Os-Gies uit Putten is al

gens fantastisch hoe Groevenbeek Ermelo
en De Pelikaan in Putten zich openstelden
voor de kinderen. Groevenbeek begreep dat
de pubers structuur nodig hebben, dus ze
mochten al snel komen kijken en nu zitten ze
daar op school”, aldus Astrid.

ver voor het uitbreken van de oorlog betrokken bij de Oekraïense
bevolking. Als medeoprichter van
de stichting Little John, zet zij zich
Kharlo en Yara zijn de gezichten achter
het meldpunt.

WEBSITES
Wilt u zich inzetten als vrijwilliger? Neem
dan een kijkje op de websites van Diaconaal
Platform Putten en Welzijn Putten. Zij coördineren de vrijwillige inzet van particulieren
en organisaties. Wilt u meer informatie over
regelingen en praktische zaken? Kijk dan op
de gemeentelijke website.
Op de websites van zowel de gemeente als
Welzijn Putten is bovendien een speciale Oekraïne-pagina ingericht. Daarop voorzien wij de
vluchtelingen in het Oekraïens van informatie.

MEER INFORMATIE
Ā www.putten.nl/oekraine
Ā helpen.diaconieputten.nl
Ā www.welzijnputten.nl

in om arme gezinnen in Oekraïne
te ondersteunen. De stichting werkte samen met de familie Kulbich in
Kiev, waar de zussen Lena en Yula
en schoonzus Natasha de drijvende
krachten waren achter de hulppro-

Astrid van Os-Gies is al jarenlang betrokken bij de Oekraïense bevolking.

gramma’s in de dorpen buiten de
grote stad. Tot Rusland de Oekraïne
binnenviel.
Toen de oorlog uitbrak, zocht Astrid meteen contact met Lena, Yula en Natasha:
“Wat gaan jullie doen? Weet dat jullie hier
welkom zijn.” Een week later waren ze met
hun kinderen in Putten. Zonder hun mannen; die mochten de grens niet over. Astrid
vervolgt: “Mijn man heeft een tijd gele-

den een verblijf in onze tuin gemaakt voor
mensen in nood, daar vangen wij hen nu
op. Vooraf hadden wij er – heel naïef – niet
over nagedacht wat dit voor ons gezin zou
betekenen. We wilden gewoon helpen.”
Hoe de hulp eruit ziet? “In eerste instantie
boden we hen rust aan. Daarnaast hebben
ze hier structuur nodig. Dus wij zijn van alles
voor ze gaan regelen: fietsen, scholing voor
de kinderen, inschrijving bij de gemeente,
sport- en muziekverenigingen. Het is overi-

Bij particuliere opvang komt veel kijken en
het is intens. Toch ervaart Astrid hulp bieden
als iets heel waardevols: “Lena, Yula en de
anderen zijn voor ons gezin ook een zegen.
We kunnen elkaar bemoedigen. Ondanks de
moeilijke situatie kunnen we in het samen
optrekken toch iets moois hebben. Het werkt
twee kanten op.” Ook is Astrid onder de indruk van de veerkracht van de Oekraïners
waar zij bij betrokken is: “Ze hebben het leven
in Nederland, met een gescheurd hart, opgepakt. Ze missen hun mannen, maar gaan wel
door. Niet alleen voor zichzelf, ze blijven zich
ook op afstand inzetten voor hun thuisland en
de mensen waarvoor ze vanuit de stichting
zorgdragen. Waar mogelijk gaan ze daarmee
door. De mannen van Lena en Yula reizen heel
Oekraïne door om humanitaire hulpmiddelen
te brengen. Ook de hulp aan de gezinnen in
de hulpprogramma’s van de stichting is sinds
twee weken weer opgestart.
Ondanks de positieve houding is de toekomst voor Oekraïners onzeker. Astrid: “Wat
is hun toekomstperspectief? Wanneer stopt

de oorlog? Hoe lang gaat Rusland nog door?
Dat weten we niet. Ook weten we niet wat er
economisch overblijft van Oekraïne. Het is
onzeker voor de mensen. Oekraïners die naar
Nederland zijn gevlucht hebben daarnaast te
dealen met het feit dat dit een vreemd land is.
Met vreemde gewoontes en vreemd eten. Ik
vind het bewonderenswaardig dat Yula, Lena
en Natascha niet blijven hangen in hetgeen
ze hebben moeten opgeven. Ze maken er het
beste van. Ze hebben zelfs witlof leren eten”,
zegt Astrid met een glimlach. “Petje af, zeker
ook voor hun kinderen die nu actief meedoen
bij muziek- en sportverenigingen. Hierdoor
hebben zij hun draai gevonden, ondanks dat
ze hun papa en hun thuisland missen.”

Lena en Yula op de Puttense weekmarkt.

geme ente putten

VRIJWILLIGE INZET

ONDERWIJS

Pioniers vinden elkaar en trekken samen op
Vrijwel direct na het uitbreken van de oorlog stonden het Diaconaal Platform van de Puttense kerken en Welzijn Putten in de
startblokken met de vraag: “Wat kunnen wij betekenen in deze crisis?” De eerste weken kenmerkten zich door veel onduidelijkheid en pionieren. Al snel vonden het Diaconaal Platform, Welzijn Putten en de gemeente Putten elkaar. Zij werken nu
met nog meer organisaties, waaronder Little John, intensief samen.

“Ik ben onder de indruk van de bereidheid om mensen in nood te helpen.”
Pieter Streefkerk, voorzitter van het Diaconaal Platform, vertelt bevlogen over de
eerste dagen waarop de hulp voor Oekraïners spontaan op gang kwam. “Ik werd op
een gegeven moment gebeld met de vraag:
Pieter, er komt vanavond een ouder echtpaar aan in Putten. Hoe kunnen ze aan een
woning komen? Via een vertegenwoordiger
van de diaconie van de Oude Kerk was het
binnen een paar uur geregeld. Het oudere
echtpaar kwam aan, de verwarming brandde en de koelkast was gevuld. De dag daarna
zou er weer een echtpaar naar Putten komen
en we hadden alles binnen no time geregeld;
maar vervolgens kwamen ze niet opdagen.

Deze voorbeelden zijn tekenend voor de hulp
– en de chaos – van de eerste dagen.

liggen en zijn we aan de slag gegaan”, zegt
Pieter.

Pieter nam contact op met Welzijn Putten en
samen hebben zij hun hulp aangeboden bij
de gemeente, waar de voorbereidingen voor
opvang ook in volle gang waren. Na een
goed overleg is er een duidelijke taakverdeling gemaakt. “Vanuit de diaconie hebben wij
vrijwilligers geworven via de kerken. Op een
vrijdagmiddag hebben wij met de gemeente
en Welzijn Putten een informatiebijeenkomst
gehouden waar zo’n 100 potentiële vrijwilligers bijeen waren. Tijdens deze middag hebben we geïnventariseerd waar de behoeftes

Pieter Streefkerk is onder de indruk van de
bereidheid van mensen om een bijdrage te
leveren aan mensen in nood. Hij benoemt de
tijd die mensen hiervoor, naast hun drukke
bestaan, apart zetten. Maar ook de donaties
van goederen, geld en fietsen. Ook vindt hij
het mooi om te zien dat de situatie, hoe erg
die ook is, toch ook verbindend werkt. “Alle
kerken werken samen en we stappen over
onze verschillen in achtergronden heen. Het
is niet relevant. Er wordt niet naar gekeken.
We helpen waar we kunnen.”

“Een glimlach op de
gezichten van de
kinderen, daar doen
we het voor”
Bij binnenkomst op basisschool De Pelikaan is een klaslokaal
ingericht voor Oekraïense kinderen. Een aantal maanden
eerder concludeerden de besturen van de Puttense basisscholen dat het goed zou zijn om de kinderen op één school
in één klas onder te brengen. Dit is De Pelikaan geworden.

de moeders van de kinderen tolkt regelmatig, wat voor de Nederlandse leerkrachten
een welkome aanvulling is. Daarnaast helpen er dagelijks vrijwilligers mee. Marja:
“De vrijwilligers zijn echt toppers! Zij helpen
de kinderen spelenderwijs bij het leren van
de Nederlandse taal. Bijvoorbeeld door het
doen van spelletjes, creatieve opdrachten
en muziek maken. De kinderen hebben veel
meegemaakt en missen hun familie, vriendjes en vriendinnetjes. We proberen de dagen
op school daarom vooral leuk voor hen te
maken.”

“Samen met de vrijwilliger bekijken we wat iemand kan betekenen.”
Welzijn Putten coördineert de vrijwillige inzet van particulieren en organisaties. Op de
websites van Welzijn Putten is een speciale
Oekraïne-pagina ingericht. De vluchtelingen worden zoveel als mogelijk in het Oekraïens van informatie voorzien.
Bij Welzijn Putten is Esther Schipper als projectleider verantwoordelijk voor de coördinatie van de vrijwilligers. Samen met Monique Steunenberg zorgt zij voor een goede
uitvoering van de verschillende diensten
aan Oekraïense vluchtelingen. Denk hierbij aan maatschappelijke begeleiding, het
wegwijs maken in Putten en het regelen
van tolken. Deze en andere diensten worden op hun beurt weer allemaal gecoördineerd door vrijwilligers met elk hun eigen
netwerk achter zich.
Esther: “In het begin meldde veel vrijwilligers zich aan. Iedereen wilde wat betekenen voor de vluchtelingen. Maar hulp
bieden vraagt ook veel flexibiliteit van vrijwilligers en legt een flink beslag op hun
tijd.” Om vrijwilligers zo goed mogelijk te
faciliteren, hebben Esther en Monique een

leidraad opgesteld. “Met de leidraad geven
we onze vrijwilligers tips over praktische
zaken, culturele aspecten en het bewaken
van grenzen.”
Directeur Marja van Roekel van De Pelikaan kijkt mee bij een creatieve opdracht.

Inmiddels is er een vaste groep ontstaan
die zich inzet voor Oekraïners, maar extra
mensen zijn altijd welkom. Inwoners die
op vrijwillige basis betrokken willen zijn,
kunnen zich het beste aanmelden bij
Welzijn Putten via info@welzijnputten.nl:
“In een-op-eengesprekken kijken we vervolgens welke vorm van vrijwillige inzet het
beste bij iemand past.”
Esther en Monique vinden de belangeloze
inzet aan Oekraïense vluchtelingen bewonderenswaardig. Tegelijk hopen zij oprecht
dat de Puttense inwoners zich met dezelfde
toewijding willen inzetten voor statushouders. Zij zijn immers ook in Putten komen
wonen omdat zij hun eigen land zijn ontvlucht vanwege oorlog, vervolging of een
onmenselijke behandeling. “Het zou fantastisch zijn als mensen zich ook zo voor statushouders willen inzetten”, aldus Monique.

Marja van Roekel, directeur van basisschool
De Pelikaan, vertelt over de afgelopen maanden: “In het begin was er veel onduidelijkheid, maar er was bij mij geen enkele twijfel
over de maatschappelijke noodzaak om de
kinderen op te vangen.”
De Oekraïense klas bestaat op het moment
van schrijven uit vijftien kinderen. Eén van

“

Net als de Oekraïense vluchtelingen, willen ook de statushouders er alles aan doen om te integreren in Putten. Een
maatje of buddy, die hen begeleidt bij vragen over Putten en
de Nederlandse samenleving zou hun daarbij enorm helpen.

“Ik ben dankbaarder geworden voor de kleine dingen die zo gewoon lijken.”
Elsaly van den Heuvel is 20 jaar, studeert Verpleegkunde in Zwolle en werkt een dag in de
week als verpleegkundige bij het Leger des
Heils. Daarnaast kiest zij er bewust voor om
in haar drukke agenda tijd vrij te maken om
vluchtelingen te helpen. Elsaly: “Ik kan mij
zó niet voorstellen hoe het is om alles achter te moeten laten. Ik zag een oproepje voor
hulp via onze kerkapp voorbij komen. Heel
lang hoefde ik niet na te denken; ik wil mijn
steentje bijdragen, zodat zij zich hier welkom
voelen. Dan ben ik maar wat drukker…”

en zijn een aantal jaar gelden naar Oekraïne
gevlucht. Na het uitbreken van de oorlog in
Oekraïne, zoeken zij opnieuw een veilig onderkomen. “Nederland is totaal anders dan
Oekraïne, dus ze moeten hier wéér opnieuw
beginnen. Ik help hen bij het wegwijs maken
in Putten, inschrijven bij de gemeente en ga
regelmatig bij hen langs om te kijken hoe het
met ze gaat. Ook help ik hen bij het zoeken
van werk en mogelijkheden om te studeren.”
Ze spreken overigens Engels met elkaar en
zelfs al een beetje Nederlands.

Samen met een stel is Elsaly als maatschappelijk vrijwilliger betrokken bij vijf vluchtelingen uit Oekraïne. Deze jonge mensen,
tussen de 18 en 25 jaar, komen uit Nigeria

Welzijn Putten geeft Elsaly en andere vrijwilligers goede ondersteuning: “Dat is heel prettig, ze geven je goede tips. Bijvoorbeeld over
het bewaken van je grenzen als vrijwilliger.

ge me e nte putten

prachtig om te zien.” De integratie met Nederlandse kinderen gaat bij de hele jongere
kinderen makkelijker dan bij de wat oudere
kinderen. “Jongere kinderen zijn meer onbevangen. Oudere kinderen vinden het vaak
spannend, omdat ze meer beseffen dat ze
anders zijn.”
Alle Oekraïense kinderen, van groep 3 tot
en met groep 8, zitten bij elkaar in één klas.

“

De vrijwilligers zijn echt
toppers!
Het welzijn van de Oekraïense kinderen gaat
Marja aan het hart: “De oorlog zullen ze niet
vergeten en ze missen hun land, vrienden,
familie en voornamelijk vaders enorm. Maar
als ik ze buiten op het schoolplein zie spelen
met een glimlach op hun gezicht, vind ik dat

Oekraïense kinderen in actie tijdens een
sportdag.

SPREEKUUR VOOR OEKRAÏNERS

“

We proberen de dagen op
school vooral leuk voor hen
te maken.
“Door gedifferentieerd onderwijs aan te bieden proberen we de leeftijdsverschillen zo
goed mogelijk te ondervangen,” zegt Marja.
“Maar door het tekort aan leraren is dat wel
een uitdaging. Bovendien kunnen de kinderen daardoor niet naar school op dinsdag- en
donderdagmiddag. Ook zou het fijn zijn als
er meer vrijwilligers komen, bijvoorbeeld om
met de klas mee te fietsen naar de gymzaal.”
Het blijft voorlopig nog wel even pionieren.
Marja legt in elk geval een enorme dosis
energie aan de dag. “Ik overleg veel met de
leerkrachten die voor de klas staan, houd de
berichtgeving in de gaten en volg websites
en Facebookgroepen voor onderwijs aan kinderen uit Oekraïne. Er is veel goede informatie te vinden. Samen met de andere schoolbesturen doen we wat we kunnen.”

CONTACT

Години консультацій

Contact met Meldpunt
Huisvesting Oekraïners

Муніципалітет Putten організовує консультативні години. Ви можете звернутися
сюди з усіма вашими запитаннями. Ця консультація також призначена для
українців, які проживають у приймаючих сім’ях.

Heeft u vragen over de opvang van
Oekraïense vluchtelingen? Neem gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

ЧАСЗ
- 10.00 до 11.00

Het is ook handig dat ik ze altijd kan appen
of mailen.” De grootste uitdaging vindt Elsaly
het bepalen van je rol als vrijwilliger: “Ik wil
er voor de ander zijn, maar ik wil wel vrijwilliger blijven. Ik vind het niet erg om intensief
bij hen betrokken te zijn, maar geef nu wel
duidelijker aan wanneer ik beschikbaar ben.
En dat begrijpen zij ook.”
Elsaly vindt het vrijwilligerswerk een verrijking voor haarzelf: “Ik leer nog meer om
dankbaar te zijn voor kleine dingen die voor
ons heel gewoon zijn.” Ook hoopt ze andere
jongeren te motiveren om zich voor anderen in te zetten: “Soms moet je het gewoon
doen. Dan zie je wel hoe het loopt en of het
wat voor je is.”

Een Oekraïense moeder fungeert als tolk.

ДНІ
- понеділок
- вівторок
- четвер

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ
Муніципалітет Putten,
адреса: Fontanusplein 1.

MELDPUNT HUISVESTING OEKRAÏNERS
ą Yara Salloum en Kharlo Manano
ă (0341) 359 611
Ă meldpuntoekraine@putten.nl
Ā www.putten.nl/oekraine
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