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Wat is de situatie nu? 
De voorbereidingen van de opvanglocatie aan de Storkstraat bevinden zich in de laatste
fase. Op 31 mei gaan de deuren open! Op de begane grond komen faciliteiten voor
onderwijs, een recreatieplek voor kinderen en jongeren en wasvoorzieningen. Hier
komt ook een informatiepunt door vrijwilligers van Gastvrij Leusden voor alle
Oekraïense vluchtelingen in Leusden en Achterveld voor hulp, informatie en activiteiten.
Op de verdiepingen worden slaap-, sanitair- en gedeelde woonvertrekken ingericht. 

Op de begane grond van het pand startte vorige maand al het regionale voortgezet
onderwijs voor Oekraïense kinderen. Hier is een mooie video van gemaakt. Ook het
basisonderwijs in Leusden is inmiddels van start gegaan. 

Omdat de opvang van Oekraïense vluchtelingen grootschalig en langdurig is, werken we
nauw samen met andere maatschappelijke organisaties in Leusden. Voor de
coördinatie van vrijwilligers en activiteiten hebben we inmiddels een prettige
samenwerking met Lariks (Welzijn Leusden) en diverse serviceclubs.

Vorige maand hebben coördinatoren van Gastvrij Leusden en een medewerker van
Lariks een enquête uitgezet onder vluchtelingen die al in Leusden verblijven. Hieruit
blijkt dat de meeste vluchtelingen vooral graag aan het werk gaan en taalles willen
volgen. Ook culturele uitstapjes met Nederlanders doen ze graag. Veel vluchtelingen
hebben inmiddels al werk gevonden. Waar nodig helpen we met bemiddeling. 

Naast mensen uit Oekraïne

hebben we in Nederland

ook veel andere groepen

mensen die hun land

ontvlucht zijn. Gastvrij

Leusden is er voor alle

nieuwkomers. Komende tijd

zullen we daarom samen

met de gemeente

onderzoeken hoe we onze

hulp – met inmiddels bijna

550 vrijwilligers - breder

kunnen inzetten. Op

Facebook delen we al

geregeld hulpoproepen van

dorpsgenoten die

vluchtelingen op andere

plekken in Europa hulp

bieden. 

VOOR ALLE
NIEUWKOMERS 

Beste vrijwilliger,
De opvang in Leusden gaat deze maand een nieuwe fase in. Als vervanging voor een aantal bestaande
centrale locaties en diverse gastgezinnen start op 31 mei een nieuwe langdurige opvanglocatie in een
omgebouwd bedrijfspand aan de Storkstraat met een capaciteit tot maximaal 240 vluchtelingen. De
gemeente, Lariks en Gastvrij Leusden zijn druk bezig met de voorbereidingen. Samen met zoveel
enthousiaste vrijwilligers gaat het zeker lukken om daar een prettige en bruisende plek van te maken. 

Highlights afgelopen weken
Naast de tijdelijke centrale locaties bij ISWV en Arnhemseweg (die overgaan naar de Storkstraat) en in Achterveld is nu ook
een kleine opvanglocatie aan de Vlooswijkseweg in gebruik genomen. Met vereende krachten hebben vrijwilligers het pand
opgeknapt en de gemeente heeft de benodigde aanpassingen gedaan.
 

https://www.youtube.com/watch?v=B5K9WWEiUP0
https://www.lariks-leusden.nl/
http://www.gastvrijleusden.nl/


Op de bovenverdieping

van Kringloopcentrum

Amersfoort is een pop-up

afdeling met kleding,

schoenen en andere

spullen voor Oekraïense

vluchtelingen. Wie er

gebruik van wil maken

kan zich melden bij de

kassa. Op de afdeling zelf

is ondersteuning in de

eigen taal.

TIP!

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

FINANCIELE
DONATIES 

Bij de taallessen in de Koningshof waren de eerste weken voldoende vrijwilligers.
Nu is extra hulp zeer welkom! Heb je op doordeweekse ochtenden en/of middagen
tijd om te helpen bij de opvang van kinderen? Laat het weten aan Fiona van Lariks
(f.kröder@lariks-leusden.nl). De kinderen zijn tussen de 2-7 jaar en er zijn
gemiddeld 3 kinderen per groep. Daarnaast is er behoefte aan docent(en) Engels.
Heb je kennis/ervaring en interesse? Meld je aan bij Fiona! 

Verder is er op dit moment gelukkig al heel erg veel goed verzorgd. We hebben
daarom veel vrijwilligers die hun hulp aanbieden, maar waar we nog geen gebruik
van hoeven te maken. Met de komst van de nieuwe locatie en extra
opvangcapaciteit zal dit waarschijnlijk gaan veranderen! Via deze nieuwsbrief,
Facebook en onze website houden we jullie op de hoogte van spullen die nodig
zijn, vrijwilligerstaken en mogelijkheden om te doneren, zie www.gastvrijleusden.nl.
Hier vind je ook een volledig overzicht van samenwerkende partijen en sponsors. 

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

Met vriendelijke groet namens het regieteam,

Robert de Bruin
Coördinator Gastvrij Leusden

Coördinatie dagactiviteiten en

taal : Fleur de Velde-Harsenhorst

Coördinatie Taal : Arna van der

Doelen

Begeleiding naar werk en brede

ondersteuning : Michael Verheijen

Financien : Lieske Burger

Informatiepunt en brede

ondersteuning : Tina de Vries

Vervoer, laptops en brede

ondersteuning : Ardan van de

Voort van de Kleij

Coördinatie ISVW : Roeland

Tameling / Annemarie Houkes

Communicatie : Suzanna

Blackmore

Algehele coördinatie en

gemeentebrede samenwerking :

Robert de Bruin

WIE DOET WAT?

Hoe kan jij helpen?

 
Taallessen
Afgelopen weken zijn er Engelse en Nederlandse taallessen gestart,
georganiseerd in samenwerking tussen Lariks, Samenspraak van het Gilde en
Gastvrij Leusden. De studenten zijn erg gemotiveerd en passen het geleerde
vrijwel meteen toe in de praktijk. De taallessen Nederlands worden in 2
groepen gegeven. Beide groepen hebben 2 keer 2 uur per week les in de
Koningshof waar ook kinderopvang aanwezig is. ’s Avonds zijn er daarnaast nog
lessen Nederlands in de Wijkkamer in Alandsbeek.

Een Oekraïense vrouw met lesbevoegdheid geeft Engelse les met
ondersteuning van Nederlandse vrijwilligers. Deze lessen zijn twee keer in de
week in De Kom, een ruimte van de St. Jozefkerk. Ook hier is kinderopvang
aanwezig. 

Dagactiviteiten
Leusdense gezinnen en gastheren- en vrouwen maken vluchtelingen wegwijs in
ons land en onze cultuur. Ontspanning en afleiding zijn zeer welkom. Zo werd
er samen Koningsdag gevierd in Leusden en Amersfoort en hadden de gasten
van de Arnhemseweg een uitje langs de bollenvelden en naar de kust. 

Jongeren van Roeivereniging Hemus uit Amersfoort bezorgden een groepje
vluchtelingen een middag vol plezier met Oud Hollandse spellen. Andere
vrijwilligers organiseerden een quiz-avond voor de gasten die bij het ISVW
verblijven.  

Op 13 mei zong het Leusdens Mannenkoor voor vrede. Het was een
indrukwekkend voorjaarsconcert, ook omdat het koor het Oekraïense volkslied
ten gehore bracht. Dat werd zichtbaar gewaardeerd door de eveneens
aanwezige vluchtelingen. De opbrengst is gedoneerd aan Gastvrij Leusden.

Op 14 mei vierde Dava (Door Achterveld, Voor Achterveld) haar lustrum in
Achterveld met een bakwedstrijd voor hulp aan Oekraïense vluchtelingen. Twee
Oekraïense zussen zongen een prachtig lied. 

 

mailto:f.kr%C3%B6der@lariks-leusden.nl
http://www.gastvrijleusden.nl/
https://www.leusderkrant.nl/lokaal/activiteiten/822654/emotioneel-voorjaarsconcert-lmk-voor-oekraine

