28 april 2022

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief
Opvang Oekraïnse vluchtelingen

Via deze nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van de laatste stand van zaken rondom de
opvang van Oekraïense vluchtelingen. Aan- en afmelden voor de nieuwsbrief doet u door een
mail te sturen aan communicatie@gemeentewesterveld.nl
Meer informatie vindt u op www.gemeentewesterveld.nl of neem contact op via telefoonnummer
14 0521.

Gemeentelijke Opvang Wapserveen
In de gemeente Westerveld is er sinds april naast de
particuliere opvang bij gastgezinnen thuis ook een
gemeentelijke opvanglocatie. In Wapserveen zijn 10
opvangplekken gerealiseerd en wordt er gekeken naar de
mogelijkheid deze uit te breiden naar 30
opvangplekken. Inmiddels hebben 8 Oekraïense
vluchtelingen hun intrek genomen. Een tweede
gemeentelijke opvang, met mogelijk 8 plekken, is in beeld
en daar zijn we mee in gesprek.

Particuliere opvang
Het merendeel van de Oekraïners in de gemeente
Westerveld is opgevangen door particulieren die op
eigen initiatief contact hebben gelegd. Ook zijn er
veel aanmeldingen van particuliere opvanglocaties
bij Takecarebnb. Zij zijn nog in afwachting van een
screening door takecarebnb. Zodra dat gebeurd is
en het gezin geschikt geacht wordt, kan er gematcht
worden tussen gast en gastgezin.

Het consortium RefugeeHomeNL (Rode Kruis, Vluchtelingenwerk Nederland, het Leger des
Heils en TakeCareBNB) voert momenteel een pilot uit in de regio’s rondom Eindhoven,
Amsterdam en Rotterdam. Het zorgvuldig koppelen van vraag en aanbod neemt in de praktijk
veel tijd in beslag. Daardoor verloopt de opschaling van de pilot minder snel dan verwacht. De
pilotfase wordt afgerond zodra in de pilotregio’s voldoende ervaring is opgedaan met de
werkwijze. Uitgangspunt is dat hiervoor 140 matches nodig zijn. Tot nu toe zijn er 35 matches
gemaakt. Na afronding van de pilotfase zal RefugeeHomeNL geleidelijk opschalen naar de rest
van Nederland.

We zien vele initiatieven die hartverwarmend zijn, maar hebben helaas geen invloed op
wanneer en hoeveel Oekraïense vluchtelingen zich bij ons komen melden of wanneer de
procedure via Takecarebnb in gang wordt gezet.

Ontmoetingsavond gastgezinnen

Op 19 april jl. kwamen gastgezinnen en belangstellenden in de Kruiskerk te Diever bijeen
tijdens de ontmoetingsavond gastgezinnen opvang Oekraïners. Een waardevolle avond, waarin
het delen van ervaringen centraal stond.

In totaal werden zo'n 30 gasten welkom geheten door ds. Ben van Werven. Aan de hand van
een aantal vragen gingen de gasten met elkaar in gesprek. Ook waren er vertegenwoordigers
van de gemeente Westerveld aanwezig voor het beantwoorden van vragen.

Lees hier verder over de ontmoetingsavond

Nieuwe leefgeld regeling
Wanneer een Oekraïense vluchteling staat ingeschreven in de
BRP, kan er automatisch aanspraak gemaakt worden op de
leefgeld regeling. Er is een wijziging aangaande het leefgeld
t.o.v. de afgelopen periode. Vanaf mei 2022 wordt er een
maandbedrag betaald en bij voorkeur per bankoverschrijving.

Lees hier meer over de leefgeld regeling

7 mei 2022: Benefiet avond 'Kunst tegen oorlog'
Ingelaste benefietavond voor hulp aan Oekraïense vluchtelingen.

Op 7 en 8 mei 2022 is er opnieuw de Kunstroute Dwingeloo met onder andere ook exposities in
het dorpshuis Over Entinghe (zie ook: www.kunstroutedwingeloo.nl).

Als onderdeel van deze kunstroute wordt in Over Entinghe op 7 mei een avond georganiseerd
om de plaatselijke hulp aan Oekraïense vluchtelingen te ondersteunen, onder de titel “Kunst
tegen Oorlog”.

Het programma omvat onder andere muziek, gedichten en presentaties die je raken, als ook
gesprekken met dorpsgenoten die onderdak (gaan) bieden aan Oekraïense vluchtelingen,
andere initiatieven hebben genomen om Oekraïne te steunen of zelf uit Oekraïne komen. De
avond heeft als doel aandacht te vragen voor deze plaatselijke initiatieven en extra steun
hiervoor te genereren.
Het programma start om 21:00 uur, met een inloop vanaf 20:30 uur. Toegang is gratis.

Wist u dat...
In de gemeente Westerveld nu 62 Oekraïense vluchtelingen zijn ingeschreven, waarvan 5
zijn ondergebracht in de Gemeentelijke Opvang en 57 zijn opgevangen door particulieren?
Oekraïense vluchtelingen die naar een andere gemeente verhuizen, zich ook weer moeten
uitschrijven bij de gemeente Westerveld?
Er landelijk nu meer dan 45.000 vluchtelingen in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn
geregistreerd?
Van Snoeken Wonen in Uffelte veel spullen heeft gedoneerd, zoals banken, tafels en stoelen
waarmee we de Gemeentelijke Opvang hebben kunnen inrichten?
We hard op zoek zijn naar fietsen voor de Oekraïense vluchtelingen in de Gemeentelijke
Opvang? Voor meer informatie of het doneren van een fiets, kunt u contact opnemen met
Renate Dolstra.
U zich kunt inschrijven voor deze nieuwsbrief, zodat u geen update meer mist? Dit doet u
door een mail te sturen aan communicatie@gemeentewesterveld.nl.

Handige links
www.gemeentewesterveld.nl
www.rijksoverheid.nl
www.veiligheidsregiodrenthe.nl
www.vluchtelingenwerk.nl

www.takecarebnb.nl
www.refugeehelp.nl
www.rodekruis.nl
www.kruiskerkdiever.nl

Heeft u vragen, tips of suggesties naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Laat het weten via
info@gemeentewesterveld.nl of via telefoonnummer 14 0521.

Website

Facebook

Twitter

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u info@gemeentewesterveld.nl toe aan uw adresboek.

