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Oekraïne werkgroep Wezep

Vanuit de werkgroep willen we u graag weer eens bijpraten over onze gasten uit Oekraïne.
In de afgelopen maanden heeft het grootste gedeelte van de groep hun plekje gevonden.
Zij hebben contacten gemaakt, werk gevonden en zich voor zover mogelijk aangepast aan
de situatie waarin zij zich nu bevinden…… van huis en haard verdreven.
Dat geldt voor de hele groep in de burgerlijke
gemeente Oldebroek. Het totale aantal is nu
ongeveer 260 mensen, waaronder de 21
gasten in de gastgezinnen waar de werkgroep
zich om bekommerd. Er zijn 6 gastgezinnen en
daar omheen nog een aantal gezinnen die
meedraaien in het roulatiesysteem of die in
voorkomende gevallen, bijvoorbeeld in het
weekend, de gasten in huis hebben.
‘Onze groep’ is kleiner geworden omdat er
een aantal gasten naar een andere gemeente
is gegaan en een aantal is teruggaan naar
Oekraïne. De gasten die kunnen werken
hebben vrijwel allemaal werk gevonden.
Als werkgroep zijn wij op zoek naar een aantal
nieuwe gastadressen voor 2, 3 of 4 gasten die
in grote mate ‘op zichzelf’ willen wonen, dus
niet aan tafel bijschuiven.

WOONRUIMTE
GEZOCHT
Voor Oekraïense gasten die al langere tijd
in Wezep zijn.

Woonruimte voor 2, 3 of 4 personen
Woonruimte waar zij zelfstandig kunnen
wonen en weinig of geen gebruik maken
van de woonruimte van het gastgezin.
Inlichtingen:
Rolf Bolt

boltrd@gmail.com

Oproepen vanuit het platform Oldebroek Helpt Oekraïne
Voor de andere groep in Oldebroek is de behoefte aan chauffeurs en diverse materialen
weer actueel. Op de site van Present staat waar behoefte aan is en Present zorgt voor het bij
elkaar brengen van vraag en aanbod Oldebroek Helpt Oekraïne, Stichting Present
Chauffeurs: om de jongste kinderen van het Buitencentrum Broekeroordsweg 9, 't Loo naar
De Rank Ruitersveldweg 10 te brengen.
Maandag: Van Buitencentrum vertrek 8.10 uur
Vrijdag: Van Buitencentrum vertrek 8.10 uur

Wollen dekens

Eén kinderfiets voor een
jongen van 8 jaar.

Inleveren bij de Huiskamer
Meidoornstraat 20, Wezep
Van dinsdag 18 tot en met
donderdag 20 oktober
9.30 - 16.00 uur

Platform Oekraïne Informele Organisaties gemeente Oldebroek
Wij werken samen met het Platform van de gemeente Oldebroek waarin o.a.
kerkelijk en maatschappelijk georiënteerde instellingen hebben plaats genomen.
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