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Buitencentrum 
Op 6 april werd bekendgemaakt dat het Buitencentrum voor opvang van de 
vluchtelingen tot 31 oktober beschikbaar blijft.  
Interview Burgemeester Haseloop over Buitencentrum 
De locatie wordt geschikt gemaakt 
voor 100 personen en er blijft een 
buffer over van maximaal 35 plaatsen 
extra. 
 
Waarom deze mededeling? 
Nu bekend is dat de opvang in het 
Buitencentrum niet is afgelopen komt 
er ruimte voor het organiseren en 
opzetten van allerlei activiteiten.  

 
Alle hulp t.b.v. de mensen in het 
Buitencentrum wordt gecoördineerd 
door Present Oldebroek. 
Via de website en facebook komen 
vraag en aanbod bij elkaar komen. 
Vrijwilligers kunnen zich daar ook 
aanmelden. 
 
Goederen kunnen niet meer bij het 
Buitencentrum buiten Present om 
worden afgeleverd. 
 
Het Buitencentrum is niet open voor 
bezoekers. 
 
 
 
 

Oekraïne Platform 

gemeente Oldebroek 

 

Wij werken intussen nauw samen met 

de gemeente Oldebroek. Er is een 

Platform opgezet waarin o.a. kerkelijk 

en maatschappelijk georiënteerde instellingen hebben plaats genomen en waaraan 

burgemeester Tanja Haseloop-Amsing leiding geeft.  

 

De Oekraïne werkgroep Wezep 
Jos en Marlies Colijn, Rolf en Klary Bolt, Henk Harink, Jan Dokter, Bertus Boer, Piet van Pelt 

Het Oekraïne Platform van de 

gemeente Oldebroek  
vraagt voor het  

Buitencentrum vrijwilligers. 

Stichting Present doet de coördinatie 

website   Oldebroek Helpt Oekraïne, Present 
facebook  Facebook Present Oldebroek 

Er is dringend behoefte aan: 

• Gastvrouwen en gastheren  

U werkt voor een langere periode mee in een 

pool vrijwilligers tussen 09.00 tot 21.00 uur.  

Per shift zijn er twee vrijwilligers aanwezig.  

Dagelijkse shifts:  

09.00 - 13.00 uur 

13.00 - 17.00 uur 

17.00 - 21.00 uur 

 

Er is ook vraag naar: 

• Chauffeurs  

• Kinderopvang ondersteuning voor de werkende 

ouder(s) 

• ondersteuning bij allerlei activiteiten 

Heeft u zelf ideeën om een leuke, nuttige bijdrage aan te 

bieden? Aanmelding via de website  

Oldebroek Helpt Oekraïne, Present 

Extra oproep voor chauffeurs: 

Per 19 april gaan er ook kinderen naar de basisschool  

De Rank in Wezep. Brengen en ophalen. 

 

 

 
 

https://youtu.be/qISgpLersgc
https://stichtingpresent.nl/oldebroek/oldebroekhelptoekraine/
https://www.facebook.com/stichtingpresent.oldebroek
https://stichtingpresent.nl/oldebroek/oldebroekhelptoekraine/

