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De Commissaris van de Koning

kwam een kijkje nemen bij de

opvang aan de Storkstraat en

uitte zijn dank voor alles wat er

in Leusden gedaan wordt. Groot

respect voor alle vrijwilligers

van Gastvrij Leusden! 

BEZOEKJE COMMISSARIS VAN
DE KONING

Wat is de situatie nu? 

Afgelopen maanden is het gebouw aan de Storkstraat verder in gebruik
genomen. Met 240 Oekraïense vluchtelingen is deze opvanglocatie nu vol.
Een deel van de vluchtelingen heeft een (tijdelijke) baan gevonden en de
kinderen gaan naar school. De inzet van Gastvrij Leusden is hierbij zeer
intensief geweest en inmiddels bouwen we ook al weer wat af, hoewel er
nog steeds veel gebeurt. De vluchtelingen redden zich steeds beter zelf en
de gemeente heeft een ervaren team dat de begeleiding verzorgt.

De opvang van de 80 alleenstaande minderjarige asielzoekers is met een
half jaar verlengd en groeit mogelijk door tot in totaal 110 jongeren. De
verantwoordelijkheid voor kost en inwoning ligt bij het COA, maar
dagactiviteiten waren er niet. Een deel van de vrijwilligers van Gastvrij
Leusden is daarom begonnen met het organiseren van taallessen,
wandelen, koken en sporten voor deze groep, in samenwerking met
sportverenigingen. Helaas zijn de afgelopen tijd veel activiteiten weer stil
komen te leggen door een gebrek aan tijd en vrijwilligers. De komende tijd
willen we dus weer voor meer  zinvolle dagbesteding zorgen. Daar hebben
we veel hulp bij nodig! 

Beste vrijwilliger,
Graag praten we je bij over de vluchtelingenopvang in Leusden. Onze Oekraïense gasten beginnen hun
draai te vinden en worden steeds meer zelfredzaam. Voor de tijdelijke opvang van minderjarige
asielzoekers is juist meer van onze inzet nodig. 

Nederlandse taalles (geen specifieke eisen)
Voetbal (begeleiding en meesporten)
Overige sportactiviteiten (wandelen, hardlopen)
Koken (op centrale locaties in Leusden)

Algemeen coördinator minderjarige vluchtelingen 
Coördinatoren voor: Nederlandse taalles, Sport en Koken

Vrijwilligers gezocht - alle hulp is welkom!

> Vrijwilligers die de minderjarige vluchtelingen willen helpen met...

> Coördinatoren voor de activiteiten voor de minderjarige vluchtelingen

> (Sport)verenigingen, stichtingen en levensbeschouwelijke organisaties 
Er is behoefte aan zelfstandig georganiseerde (en liefst terugkerende) dagactiviteiten voor de minderjarige vluchtelingen.

> Docenten Engelse taal voor de Oekraïense vluchtelingen
Je hoeft geen professionele docent te zijn, maar spreek je Engels, beschik je over didactische vaardigheden en heb je wat tijd,
dan horen we graag van je!                                                                                                                                                               >>>

Taalles minderjarigen

http://www.gastvrijleusden.nl/


Voor losse klussen en

eventueel benodigde spullen

hebben we de ‘Samen-groep’

op Whatsapp voor alle

vrijwilligers. Door

onderstaande code te

scannen met je telefoon kun

je hier lid van worden. 

Op dit moment zijn er geen

spullen nodig. Fietsen zijn

nog wel steeds zeer welkom!

Heb je een fiets over, mail

dan: info@gastvrijleusden.nl

of bel Irma op 06-43196754 

SAMEN-GROEP OP
WHATSAPP

Alle giften komen

volledig ten goede aan de

opvang van vluchtelingen

in Leusden:

Rekeningnummer:

NL78RABO0335988512

Ten name van: Stichting

Gastvrij Leusden

Kenmerk: Leusden helpt

GIFTEN

Terugblik zomeractiviteiten Oekraïense gasten

Gastvrij Leusden werkt nauw samen met o.a. Lariks welzijn en zorg. Lariks heeft
een coördinerende rol richting de vrijwilligersorganisaties die betrokken zijn bij de
ondersteuning van vluchtelingen uit Oekraïne die verblijven in de Storkstraat,
enkele andere centrale locaties en bij gastgezinnen. 

In de zomervakantie zijn veel Oekraïense gasten zelf op pad gegaan met de fiets.
Op de warme dagen zochten ze ook de verkoeling op, bijvoorbeeld door even te
gaan zwemmen in het Henschotermeer. Dankzij de Kiwanis Club en Rotary
Leusden konden ze ook drie keer zwemmen in zwembad de Octopus. 

Veel vrijwilligers organiseerden zelf uitjes zoals een bezoek aan de Spakenburgse
dagen, een dagje Amsterdam en zwemmen bij de plas in Nunspeet. Lariks zorgde
ervoor dat de vluchtelingen op de hoogte waren van het aanbod en zich konden
aanmelden als deelnemer. De SNO-buurtsportcoaches en Ons Bedrijf (Barneveld)
leenden hun busjes regelmatig uit en de Kiwanis Club sponsorde 2 keer een bus. 

Vrijwilligers organiseerden ook allerlei creatieve activiteiten in de Storkstaat, zoals
kleien, armbandjes maken, cup cakes versieren en schilderen en/of tekenen. Een
bewoonster van de Storkstraat verzorgt zelf de schilder- en tekenactiviteiten! 

Om de Oekraïense gasten meer (en meer zelfstandig) hun weg in de Leusdense
samenleving te laten vinden, brengen we ten slotte steeds vaker reguliere
activiteiten onder de aandacht. Zoals Bouwdorp, Spoffin Festival en de Vuelta-
activiteiten. Een aantal Oekraïense jongeren bezocht het dansfeest Spanish Vibez
in Fort33, dat deel uitmaakte van de Vuelta-feestweken.

Hartelijk dank voor je hulp!

We spreken onze grote dank uit aan álle vrijwilligers die zich ook deze zomer weer
hebben ingezet voor onze gasten: het organisatieteam, de mensen die hebben
geholpen met vervoer, de taalvrijwilligers, de gastheren en -vrouwen op alle locaties
in Leusden en Achterveld en iedereen die op welke manier dan ook heeft
geholpen. Ook de Burgemeester van Leusden en Commissaris van de Koning
waren diep onder de indruk van wat Leusdenaren doen voor onze gasten! Samen
zijn we Gastvrij Leusden!

Met vriendelijke groet namens het regieteam,

Robert de Bruin
Coördinator Gastvrij Leusden

Kijk op www.gastvrijleusden.nl voor meer informatie over vrijwilligerstaken en de
mogelijkheid om te doneren. Hier vind je ook een overzicht van samenwerkende
partijen en sponsors. 

Beheer van de Facebook-pagina, de website
Samenstellen periodieke nieuwsbrief
Schrijven van persberichten 
Bijhouden van de mailbox info@gastvrijleusden.nl

> Communicatiemedewerker voor Gastvrij Leusden:  

Interesse om mee te helpen of vragen? We horen graag van je! Mail naar
info@gastvrijleusden.nl.  Wil je meedraaien als taaldocent Engels? Mail dan naar:
taallesleusden@gmail.com.

Creatieve workshops op de Storkstraat
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