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Oekraïne werkgroep Wezep

Gasten en gastgezinnen
Na een periode van bijna 2 maanden lijkt het wel normaal te worden dat we gasten
onder ons hebben. De meeste gasten hebben hun plekje wel gevonden en voelen zich
welkom en opgenomen in de gastgezinnen.
Zo normaal is het niet.
Zij blijven ook eenzaam en hun geliefden zijn ver weg en verkeren in gevaar.
In de gastgezinnen is het echt wel even wennen met ‘gasten aan tafel’.
Het brengt voor hen veel extra werk mee en het vraagt veel aandacht om alles in
goede banen te leiden. De gasten zoeken werk en sommige hebben al werk. Om een
uitkering te kunnen krijgen en/of salaris en een ziektekostenverzekering enz….. moet
er heel veel uitgezocht en geregeld worden door de gastgezinnen en de buddy’s.
Zo normaal is het niet.
Niet voor alle gasten is een BSN snel geregeld of een bankpasje beschikbaar.
Denkt u regelmatig aan hen allemaal. Zonder onze hulp en ons gebed is het nog
zwaarder.

Accommodatiekringen
In de afgelopen weken zijn de eerste accommodatiekringen in werking gegaan.
Accommodatiekringen zijn netwerkjes van minimaal 2 of beter 3 gezinnen die
samenwerken voor een paar gasten. De gasten gaan na een periode naar een volgend
gastgezin. Dat nieuwe gezin is geen onbekende voor hen en de buddy’s aan de gasten
gekoppeld.
Op die manier kan er even
ontspannen worden en het ‘normale
leven’ weer zijn beloop krijgen. Dat
is ook een pluspunt voor de gasten.

Gezin
3

Een ander pluspunt is dat er in de
komende vakantieperiode
gastvrijheid en hulp aanwezig blijft.

Buddy's
Gezin
1

Gezin
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Het nadeel is dat de gasten opnieuw
moeten wennen en hechten aan hun
nieuwe omstandigheden.

Oproep vanuit het platform Oldebroek Helpt Oekraïne
Oldebroek Helpt Oekraïne, Stichting Present
Er is nog steeds dringend behoefte aan materiaal en mensen. Stichting Present doet de
coördinatie voor heel Oldebroek en legt de verbindingen.

Heeft u een dagdeel per week tijd om een van de volgende taken op u te
nemen?
•
•
•

Buddy’s voor de gastgezinnen in Oldebroek en het Buitencentrum
Gastheer/ gastvrouw voor het Buitencentrum
Vrijwilligers om taallessen te geven op het Buitencentrum.

Informatie via Oldebroek Helpt Oekraïne, Present

En er is nog steeds dringend behoefte aan

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.
Sinds een paar weken is een steunfonds opgezet om daar waar de ‘normale’
vergoedingen niet gebruikt kunnen worden en gasten ‘in de knel’ kunnen komen geld
beschikbaar te stellen.
Steunfonds Oldebroek Helpt Oekraïne
NL 68 RABO 0189 5458 52 t.n.v Luctor et Emergo inzake Oldebroek Helpt Oekraïne
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