Beste mevrouw/meneer,
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.
We zijn aan de slag gegaan met het organiseren van activiteiten en inzet van vrijwilligers daarvoor.
Heb je interesse om bij een van deze activiteiten mee te doen? Laat dat dan weten in reactie op deze
mail.
Vervoerspoule
We zoeken vrijwilligers die de collega’s op locatie in Geesteren en Eibergen kunnen bellen om te
rijden. Je telefoonnummer komt dan op een lijst op locatie en je wordt spontaan benaderd wanneer
nodig door een van onze collega’s. Dit kan gaan om uitjes, maar ook om huisarts bezoek.
Taalmaatjes Eibergen
We zoeken taalmaatjes voor de vluchtelingen op locatie bij Eibernest die op een vast moment in de
week vluchtelingen willen helpen met Nederlands of Engels.
Fietslessen
We gaan fietslessen organiseren en zoeken vrijwilligers die hierbij willen ondersteunen. Denk aan het
leren fietsen, opvangen van beginnende fietsers, uitleggen van de verkeersregels, etc. Dit is zowel in
Geesteren als bij Eibernest.
En verder nog
We gaan ook aan de slag met creatieve en sportieve activiteiten voor kinderen, sporten voor
volwassenen, organiseren van aanbod tweedehands kleding en ondersteuning van taalmaatjes in
Ruurlo. Hier hebben wij op dit moment voldoende vrijwilligers voor.
Rooster vrijwilligers Geesteren
Voor de vrijwilligers bij de opvanglocatie in Geesteren hebben we een rooster opgesteld. Hiervoor
geldt dat de avonddienst van 17.00u tot 19.30u actief blijft en de ochtend- en middagploeg facultatief
is. Dit omdat een aantal vluchtelingen is doorgestroomd naar Eibernest en de locatie in Geesteren op
dit moment niet meer vol is. We willen alle vrijwilligers de mogelijkheid bieden om hun bijdrage te
leveren, dus gaan we de avondploeg opnieuw indelen. Volgende week ontvangen jullie een nieuw
rooster per mail.
Wij wensen jullie een fijn paasweekend!
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