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De opvang van

vluchtelingen wordt echt

als een gedeelde

verantwoordelijkheid

gezien in Leusden. Dank

aan iedereen die zich op

wat voor manier dan ook

inzet! Kijk op onze

website voor een

overzicht van sponsors.  

Diverse basisscholen

hebben afgelopen maand

meegedaan met de

sponsorlopen die Kiwanis

organiseerde. Hiermee is

een bedrag van ruim

20.000 euro opgehaald!

SPONSORACTIES

Beste vrijwilliger,

Wat is de situatie nu? 

Op dit moment zijn er ongeveer 100 Oekraïense vluchtelingen in Leusden en
Achterveld, in opvanglocaties en bij mensen thuis. In de basisbehoeften is
inmiddels voorzien en de mensen beginnen hun weg te vinden. Op alle locaties
zijn dagelijks een paar uur een aantal gastheren/vrouwen aanwezig om
mensen wegwijs te maken en vragen te beantwoorden. Er is een groep
vrijwillige tolken die hierbij waar nodig ondersteunt. 

We vinden het belangrijk om goed aan te sluiten bij wat onze Oekraïense
gasten zelf nodig hebben. Samen met Lariks en de gemeente inventariseren
we daarom via een enquête wat de wensen zijn qua onderwijs, werk en
recreatie. Vanaf komende week is er al een activiteitenprogramma en
binnenkort starten ook Nederlandse en Engelse taallessen. Hierbij is zeker
behoefte aan vrijwilligers. Binnenkort volgt hierover meer informatie. 

We zullen ook kijken naar het inrichten van extra centrale daglocaties voor de
ontlasting van gastgezinnen.

Vanaf de meivakantie kunnen alle kinderen naar passend basisonderwijs en/of
voortgezet onderwijs. Heel fijn dat dat nu geregeld is! 

De twee kringloopwinkels in Leusden hebben voldoende kleding. Hier kunnen
de Oekraïners winkelen met hun leefgeld. De kledingbank in Amersfoort kan
nog wel kleding gebruiken. Dus heeft u nog goede lentekleding over? Breng het
dan naar de kringloop of kledingbank (kijk op hun websites voor meer
informatie).  

De afgelopen weken is er weer heel veel werk verzet om Oekraïense gasten in Leusden te ondersteunen.
We zijn met velen! Zo’n 450 mensen hebben zich inmiddels bij Gastvrij Leusden aangesloten. Dit betekent
ook dat nog niet iedereen al een bijdrage heeft kunnen leveren. Toch zullen we de komende tijd nog veel
handen nodig hebben. In plaats van een sprint te trekken, moeten we klaar zijn voor een marathon
waarin we elkaar kunnen aflossen. Het is hartverwarmende om de bereidwilligheid en energie te zien.
Laten we dat vasthouden!

Highlights afgelopen weken

Zoals gezegd is er de afgelopen weken veel verzet. Er zijn talloze Leusdenaren
die in alle stilte achter de schermen heel veel doen om het leed van onze
Oekraiense gasten (en ook andere nieuwkomers) iets te verzachten. We
noemen een paar highlights: 

http://www.gastvrijleusden.nl/


DAVA

Gastvrij Leusden

Gemeente Leusden

GVK De Koningshof

Kiwanis

Landgoed Den Treek-

Henschoten

Lariks Leusden

Protestantse gemeente

Leusden

Ronde Tafel Leusden

Rotary Leusden

Voedselbank Leusden

WALO

Woonstichting

Leusden

DEELNEMENDE
MAATSCHAPPELIJKE
ORGANISATIES

The Real Gym Leusden

The Voip Company

&sandker

Brouwer Achterveld

Puur! Vloeren

Kringloop Eemland

Ravenberg Achterveld

Bloemendal Bouw BV

Schildersbedrijf Blom

Van Beest

Eurofleur

Kijk voor een completer

overzicht op

www.gastvrijleusden.nl/

oekraïne

NIEUWE SPONSORS

Hoe kun jij helpen?

 
Woonklaar maken appartementen
Een grote groep vrijwilligers heeft in een week tijd tien afgeschreven
appartementen in Achterveld woonklaar gemaakt. Mooi om te zien hoe dit met
vereende krachten in extreem korte tijd is gelukt. Soms tot in de heel late
uurtjes. De vluchtelingen die bij Van der Valk en enkele gastgezinnen verbleven,
hebben hier nu een rustige woonplek tot het einde van het jaar. 

Ontmoetingsbijeenkomst in De Koningshof
Zaterdag 26 maart was de eerste ontmoetingsbijeenkomst voor en door
Oekraïners in de Koningshof. Zo’n 50 gasten waren hierbij aanwezig. Een
groepje Oekraïense vrouwen kookte samen het diner. De bijeenkomst werd
belegd om de Oekraïners te laten ervaren dat ze er niet alleen voor staan. Goed
om te zien dat er daadwerkelijk nieuwe contacten werden gelegd en dat
iemand bijvoorbeeld ontdekte dat er nog iemand uit haar stad in Leusden is. 

 

Meld je aan via www.gastvrijleusden.nl. Op verschillende manieren houden we je
dan op de hoogte van vrijwilligersklussen en spullen die nodig zijn. 

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

Met vriendelijke groet namens het kernteam,

Robert de Bruin
Coordinator Gastvrij Leusden

OOK FINANCIËLE DONATIES BLIJVEN WELKOM 
Alle giften op dit rekeningnummer komen volledig ten goede aan de

opvang van Oekraïense vluchtelingen in Leusden:

Rekeningnummer:  NL78RABO0335988512

Ten name van:       Stichting Gastvrij Leusden

Kenmerk:               Leusden helpt
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