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De Museumbunker van de

Historische Kring

Commissie Time-Out

woning van de Raad van

Kerken

Gastvrij Leusden

Leusden Natuurlijk!

Jubileumactiviteiten van

Sportvereniging Achterveld

De bekendmaking van de

winnaar zal plaatsvinden

tijdens de jaarlijkse lunch voor

vrijwilligers, dit jaar op

zaterdag 17 december 2022. 

De volgende geweldige

initiatieven zijn genomineerd:

De uitslag maken we uiteraard

bekend in deze nieuwsbrief.

GASTVRIJ LEUSDEN
GENOMINEERD VOOR PRIJS

Speciale plekken voor kinderen en jongeren

Kiwanisclub Leusden zet zich al meer dan 20 jaar in voor het welzijn van
kinderen uit Leusden en omgeving. Vanuit de verschillende
fundraisingsprojecten is een groot deel gegaan naar specifieke projecten voor
de vluchtelingen uit Oekraïne. 

Na het helpen met de eerste opvangbehoeften - onder andere door een zeer
geslaagde sponsorloop - zijn zij samen met de andere serviceclubs en
gemeente Leusden een programma gaan bedenken voor de langere termijn.
Denk hierbij aan gezamenlijke activiteiten als fietsen, zwemmen, sporten,
bezoek aan de dierentuin, maar ook aan het bouwen en inrichten van twee
verblijfsplekken voor jonge en oudere kinderen. Doel van deze plekken was het
creëren van een veilige plek waar men kon spelen, chillen en samenzijn.
Lees meer op gastvrijleusden.nl

De Storkshop en de Toekan zijn geopend

Beste vrijwilliger,
Graag praten we je bij over de vluchtelingenopvang in Leusden. De opvangsituatie in Leusden is op dit
moment redelijk stabiel, met bijna 300 Oekraïense vluchtelingen en circa 80 alleenstaande minderjarige
vluchtelingen. Opvang, dagbesteding, onderwijs... veel is inmiddels geregeld of komt eraan!

Irma, Edith en Olena hebben het werk wat ze nu
doen nog nooit eerder gedaan. Maar ze runnen
met succes én plezier een fietsenuitleen/
reparatie en een winkeltje met
tweedehandskleding. Lees meer in de
LeusderKrant.

Ook zijn we nog op zoek naar versterking. Heb je
interesse? Kijk dan op de site van Lariks Leusden.

http://www.gastvrijleusden.nl/
https://www.gastvrijleusden.nl/2022/12/06/kiwanis-projecten-oekraine/
https://www.leusderkrant.nl/lokaal/maatschappelijk/878971/vrijwilligers-opvang-oekraiense-vluchtelingen-starten-winkeltje
https://www.lariks-leusden.nl/storkshop-organisatie-medewerker-kledingwinkel-oekrainse-opvang/


Voor losse klussen en eventueel

benodigde spullen hebben we de

‘Samen-groep’ op Whatsapp voor

alle geinteresseerden. 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

Hoe organiseer je een klein
Sinterklaasfeestje?

Begin oktober vroeg ik me af wat er nodig zou zijn voor het organiseren van
een sinterklaasactiviteit voor de Oekraïense kinderen in Achterveld. Hoe leuk
zou het zijn om hen kennis te laten maken met deze Oer-Hollandse traditie in
ons dorp. De locatie … waar aan de deur geklopt zou kunnen worden. was al
snel gevonden bij vrienden op een boerderij aan de Klettersteeg. Samen met
Ida, Marielle en Inga was ons Sint-organisatie-team compleet en zijn we aan de
slag gegaan om er een heerlijk feestje van te kunnen maken! In Oekraïne
wordt Sinterklaas gevierd op 19 december, maar op een hele andere manier
dan wij gewend zijn, zonder rijmen, pieten en zonder het rode boek van
Sinterklaas! 
Lees meer op gastvrijleusden.nl

Vacature vrijwilliger maatschappelijk
begeleider

Integratiewerk! helpt migranten uit Amersfoort en Leusden bij hun inburgering
en zoekt twee maatschappelijke begeleiders die vluchtelingen met een status
kunnen ondersteunen bij het regelen van praktische zaken. Je helpt ze dan bij
het afsluiten van verzekeringen, het vinden van een huisarts, het aanmelden
van de kinderen op een school of het aanvragen van een uitkering. Als de
praktische zaken geregeld zijn, bespreek je wat de statushouder nodig heeft
om zich thuis te kunnen voelen en helpt ze op weg. De standplaats wordt het
kantoor van Integratiewerk in Amersfoort en 1x in de week in het Huis van
Leusden tijdens een spreekuur. Meer informatie is online te vinden in de
taakomschrijving.

Lees meer op integratiewerk.nl.

Chillen en samenzijn in nieuwe ruimte voor oudere Oekraïense kinderen.

https://www.gastvrijleusden.nl/2022/12/06/achterveld-organiseert-sinterklaasfeest/
https://www.integratiewerk.nl/vrijwilligers/functies/maatschappelijk-begeleider

