Beste meneer/mevrouw,
In de afgelopen weken heeft u contact gezocht met de gemeente over de opvang van vluchtelingen uit
Oekraïne. U heeft uw hulp aangeboden als vrijwilliger, een locatie voor opvang aangeboden of op een
andere manier meegedacht bij het opvangen van Oekraïners, waarvoor dank. Met dit bericht willen wij
u informeren over de situatie in Berkelland.
Opvanglocaties gereed
Per 14 maart hebben wij twee opvanglocaties gereed gemeld. Het gaat om de voormalige
gereformeerde kerk in Geesteren en een gedeelte van Hampshire Hotel Avenarius in Ruurlo. Er zijn
op dit moment nog geen vluchtelingen die gebruik maken van deze locaties, maar dat kan elk moment
veranderen. Alles is voorbereid om hen op te vangen en in hun dagelijkse behoeftes te kunnen
voorzien.
De afgelopen tijd is met man en macht en met vele vrijwilligers gewerkt om de opvangplekken klaar te
maken. Onderstaande foto is van de slaapzaal in de voormalige gereformeerde kerk in Geesteren.

Informatie Takecarebnb
We krijgen veel vragen over het opvangen van Oekraïners thuis. Dit wordt landelijk gecoördineerd
door de organisatie Takecarebnb. Waar zij voor de oorlog in Oekraïne alleen de logeerregeling van
het COA uitvoerden, zijn ze nu in korte tijd opgeschaald tot een organisatie die landelijk gastgezinnen
en vluchtelingen matcht en begeleidt. Als het formulier voor aanmelding is ingevuld, krijgt men een
ontvangstbevestiging, maar daarna kan het even duren voordat de uitnodiging komt voor de screening
en matching. Zij vragen hierbij om uw geduld en benadrukken dat er altijd gastgezinnen nodig blijven.
Takecarebnb vraagt voor minimaal 2 weken en maximaal 3 maanden beschikbaarheid. De ruimte of
kamer voor de vluchtelingen moet afsluitbaar zijn. Het is nog niet duidelijk welke vergoeding
gastgezinnen krijgen.
Meer informatie vindt u via de volgende link >> .
Tip: website Refugee Help
Koningin Maxima heeft afgelopen week de website Refugee Help gelanceerd. Op deze website
vinden vluchtelingen informatie over uiteenlopende onderwerpen als onderwijs, werk en inkomen,
huisdieren, etc. Deze informatie is ook beschikbaar in het Oekraïens en Russisch. Dit is interessant
voor vluchtelingen, maar ook mensen die met hen in aanraking komen. Zie de website >> .
Tip: webinarreeks Oekraïens
Op 24 en 31 maart en 7 april verzorgt het expertisecentrum voor taal en communicatie van de
Radboud Universiteit een gratis webinarreeks Oekraïens. De webinars duren een uur en behandelen
de basis van het Oekraïens. Wat voor taal is het? Hoe oud is de taal? Hoe verwant is het aan de

buurtalen? Hoe begin je een gesprek? Hoe heet je iemand welkom? Hoe stel je jezelf voor? Wat is er
typisch aan de cultuur? Meer informatie vindt u op de website van de Radboud Universiteit >> .

Veel informatie over Oekraïne is te lezen op onze website www.gemeenteberkelland.nl/Oekraïne.
Hebt u vragen of wilt u vrijwilligers aanmelden dan kan dat via oekraine@gemeenteberkelland.nl.
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