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Deze Nieuwsbrief gaat over de vraag vanuit het Platform gemeente Oldebroek, 
naar vrijwilligers en materiaal voor de 80 vluchtelingen in het Buitencentrum. 

Informatieavond opvang vluchtelingen 
Aanstaande dinsdag, 19 april, vanaf 19.30 uur is er in de Kruiskerk, Kerkweg 6 in 
Wezep, een informatieavond over de hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne. Vragen over 
de particuliere opvang, vrijwilligerswerk en de rol van de gemeente Oldebroek worden 
daar beantwoord.  

Kleding 
Er is dringend behoefte aan kleding, jongens, tieners en pubers nu de lente en zomer 
aanbreekt. Kleding en andere zaken niet gaan brengen in het Buitencentrum. 
Aanmelden via     Oldebroek Helpt Oekraïne, Present 

Schoolmaterialen 
Er zijn schoolmaterialen nodig, broodtrommels, drinkbekers, schooltassen, etuis met 
inhoud. Zowel voor basisschool (min. 16 kinderen) als voorgezet onderwijs (min. 8). 
Ook melden via de website   Oldebroek Helpt Oekraïne, Present 

Gastvrouwen/heren voor het Buitencentrum: 
Er zijn gastvrouwen en gastheren nodig in de volgende shifts: 

Maandag tot donderdag 13.30- 17.00    16.30-19.00 uur  
Vrijdag    11.30- 14.00 13.30-17.00   16.30-19.00 uur 
Zaterdag   11.00- 14.00 uur  
 
A.s. woensdag 20 april van 19.00 tot 20.00 uur is er nog een informatieavond.  
Vooraf aanmelden via de website  Oldebroek Helpt Oekraïne, Present 
Na aanmelding krijgt u de locatie nog door. 

Buddy’s voor Buitencentrum en/of gastgezinnen : 
Hun taak is ondersteuning geven aan de opvang in het Buitencentrum en/of de 
gastgezinnen zoals: 

• Chauffeurs 

• Ondersteunen bij kinderopvang voor werkende ouder(s) 

• Ondersteunen bij allerlei activiteiten 

• Ondersteuning voor het gastgezin 
Opgave bij  Henk Harink   henkharink28@gmail.com 
  Bertus Boer   da.boer@live.nl 
Voor het Buitencentrum via Present   Oldebroek Helpt Oekraïne, Present 

  

Oekraïne Platform gemeente Oldebroek 

Wij werken samen met het Platform van de gemeente Oldebroek waarin 

o.a. kerkelijk en maatschappelijk georiënteerde instellingen hebben plaats 

genomen en waaraan burgemeester Tanja Haseloop-Amsing leiding geeft. 

Steunfonds NL 68 RABO 0189 5458 52 t.n.v Luctor et Emergo inzake Oldebroek Helpt Oekraïne 

 

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