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Misschien heb je het

verhaal al in de

Leusder Krant gelezen.

Drie (oud)leden van de

Ronde Tafel Leusden

trokken met een

touringcar met spullen

naar de Poolse grens

en namen 30

vluchtelingen mee

terug. Een

hartverwarmende actie

die op veel steun kon

rekenen. 

EEN BUS MET
VLUCHTELINGEN

Beste vrijwilliger,

Wat is de situatie nu? 
Op dit moment zijn er bijna 90 Oekraïense vluchtelingen in Leusden. Ze
verblijven bij gastgezinnen en op 3 tijdelijke kleinschalige opvanglocaties: bij
Van der Valk, een privé-locatie in Leusden-Zuid en een bijgebouw van het ISVW
Hotel. Aan de Vlooswijkseweg en in Achterveld openen binnen een week  twee
nieuwe locaties die tot het einde van het jaar beschikbaar zijn. Hier gaan de
vluchtelingen uit Van der Valk en de meeste gastgezinnen naartoe. Verder
worden voorbereidingen getroffen om een of enkele leegstaande
kantoorpanden voor langdurige opvang en meer capaciteit geschikt te maken.

Vele vrijwilligers vanuit verschillende maatschappelijke organisaties en clubs
hebben nauw samengewerkt om bovenstaande opvanglocaties in korte tijd
woonklaar te maken. Ook zorgen ze er voor ondersteuning van de
vluchtelingen, gastgezinnen, dagbesteding, tolken, etc. Een groot applaus voor
iedereen die hierbij betrokken was en is.

Verder worden er in Leusden-Centrum en Achterveld de komende tijd
huiskamers gereed gemaakt waar vluchtelingen kunnen inlopen voor
koffie/thee, gesprekken met elkaar en vrijwilligers en diverse vormen van
dagbesteding.

Wat doet Gastvrij Leusden? 
Het doel van Gastvrij Leusden is om vluchtelingen welkom te heten en hen te
ondersteunen naar een zelfstandig en zelfvoorzienend leven. 

Het is nog geen maand geleden dat Rusland de Oekraïne binnenviel. In korte tijd ziet de wereld
er anders uit en ontvangt Europa opnieuw veel vluchtelingen. Het is hartverwarmend om te zien
hoeveel vrijwilligers er klaarstaan om hulp te bieden. In korte tijd is er al heel veel geregeld. In
deze nieuwsbrief vertellen we je er meer over. 

Inzet van een groep van gastheren en - vrouwen die op de centrale locaties dagelijks op vaste tijden aanwezig zijn voor
vraag en aanbod. Zij stemmen met de vele andere vrijwilligers af als er behoefte is aan spullen, ondersteuning of
activiteiten.
Inzet van een 'was-team' dat tijdelijk locaties ondersteunt waar niet of niet genoeg wascapaciteit is.
Ondersteunen van gastgezinnen met spullen die ontbreken (OPROEP: ben jij / ken jij een gastgezin dat ondersteuning kan
gebruiken? Meld je dan bij de gemeente Leusden (zie link), dat kunnen we helpen.)
Ophalen en verspreiden van voedselpakketten voor gastgezinnen en locaties (de vluchtelingen kregen een beperkt
wekelijks bedrag als leefgeld van de gemeente)
Inzet van een groep tolken voor vertaaldiensten, zowel van teksten als mondeling, op afstand of ter plekke. (Met google
translate kom je ook erg ver)
Inzet van een groep vrijwillige vervoerders die kunnen helpen met het halen en brengen van personen en spullen.
Aanbieden van diverse dagbestedingsactiviteiten (nog in ontwikkeling). Ken jij vluchtelingen die gebruik hiervan zouden
kunnen maken, mail dan naar info@gastvrijleusden.nl.

Activiteiten die nu lopen: 

https://www.leusderkrant.nl/lokaal/maatschappelijk/800159/leusdens-transport-onderweg-naar-oekraine-om-vluchtelingen-op-t


Belangrijke websites: 
Gemeente Leusden over de opvang van vluchtelingen:
https://www.leusden.nl/informatie-over-oekraine/vraag-
en-antwoord-over-oekraine
Wegwijs voor vluchtelingen en Nederlanders die willen
helpen:  https://www.refugeehelp.com/

Meer informatie: info@gastvrijleusden.nl
Aanmelden/afmelden: www.gastvrijleusden.nl

Hoe kun jij helpen?
 

Spullen:
We hebben (nog) geen speciale opslaglocatie van spullen. Daarom verzamelen we
alleen spullen waar direct behoefte aan is via een centrale aftekenlijst: :
http://spullen.gastvrijleusden.nl/ Heb jij een van de materialen die nog gezocht
wordt? Teken het direct af op de lijst. 
 We onderzoeken op dit moment ook of we een kledingmarkt kunnen organiseren.

Activiteiten:
Regelmatig zijn er mensen nodig voor verschillende klussen en activiteiten. Deze
oproepen worden vooral gedeeld in de gezamenlijke WhatsApp-groep. Meld je
hiervoor aan via www.gastvrijleusden.nl en voel je ook vrij om er weer uit te gaan als
het te veel wordt. 

Geld:
Help met het financieren van activiteiten die niet met een gesloten beurs kunnen of
voor het inkopen van spullen die niet via donaties beschikbaar komen. Elk bedrag is
welkom en wordt 100% gebruikt voor de ondersteuning van vluchtelingen in
Leusden. (Rekeningnummer: NL78 RABO 033 598 8512, t.n.v. Stichting Gastvrij
Leusden, kenmerk: Leusden helpt

 

Rotary Leusden,

Kiwanis, Ronde Tafel

Leusden, DAVA,

Protestantse gemeente

Leusden, GVK De

Koningshof, Lariks,

Voedselbank, WALO,

Gemeente Leusden,

Gastvrij Leusden

PARTNERS

Van der Valk Leusden,

Jumbo Wahle, Dirk

van de Broek, AFAS,

Fietsvoordeelshop, DA

Drogist, Brouwer

Beddenzaak, T-Mobile,

The Real Gym

Leusden, Lomans,

Succlean  , Fort33,

Hoovoos, TMS

marketing solutions,

Van den Wildenberg,

Menkveld Bouw B.V.,

Hertzinger Satelliet

Ontvangst B.V., Sauna

Soesterberg, Tenacity,

Herbrink Makelaars,

Anva, ISVW, 033

Tweewielers, AfasLeos

SPONSORS
Hartelijk dank voor je hulp. Samen zijn we Gastvrij Leusden!

Met vriendelijke groet,

Robert de Bruin
Coordinator Gastvrij Leusden
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