
Hulp voor Oekraïne vluchtelingen in Orvelte


Lieve bewoners van Orvelte, 


Ik richt me tot jullie met de vraag of er interesse is om als gemeenschap 
iets te betekenen voor gevluchte Oekraïners. Ik wil zelf heel graag iets 
doen maar eigenlijk het liefst met anderen (in de buurt) samen. 

Mijn voorstel is als volgt:  


Voorstel


Eerst inventariseren wie in Orvelte interesse heeft om mee te doen. 
Daarvoor kun je je aanmelden via het volgende e-mailadres: 
orvhelpt@xs4all.nl


Dan het inventariseren van de ideeën die er zijn en kijken welke het best 
uitvoerbaar zijn/aansluiten bij de behoefte die er is in Orvelte. Dus als je 
je aanmeldt en je hebt ideeën/wensen, zet die er meteen bij. Daarbij 
wordt er rekening mee gehouden dat we niet teveel hooi op de vork 
nemen en de plannen uitvoerbaar zijn. 


Vervolgens komt er een taakverdeling wie aanspreekpunt is voor welke 
onderdelen en wie contacten legt met verantwoordelijke  instanties. 


(Voorlopige) ideeën


Huisvesting/opvang 

De vraag is: 

-Wie in Orvelte speelt met de gedachte om mensen uit Oekraïne thuis 
op te vangen? Kunnen we daarin samenwerken? 

-Zijn er mensen of bedrijven in Orvelte die zelfstandige units in huis/
bedrijf hebben en is het mogelijk om daarvoor een regeling te treffen, 
zowel financieel als wat betreft de opvang? 

-Zouden ondernemers misschien bereid zijn een actie te starten om 
geld in te zamelen via collectebussen om een bijdrage te leveren aan 
het financieren van de opvang????


http://xs4all.nl


Deze boodschap is ook speciaal gericht tot het Drentse Landschap; 
hebben jullie wellicht een ruimte beschikbaar om tijdelijk een paar 
Oekraïense gezinnen op te vangen?


Voor wat betreft opvang bij particulieren: uit de informatie die 
beschikbaar is over de opvang van Oekraïense vluchtelingen blijkt dat 
er veel haken en ogen aan zitten. Eén van de aandachtspunten, is het 
bouwen van een netwerk bijvoorbeeld met buren.  Een ander is dat 
zowel het opvangadres als de gast het best gebaat zijn bij een eigen 
ruimte met liefst eigen ingang, keuken wc en douche.


Het zou mooi zijn als een paar Oekraïense gezinnen opgevangen 
kunnen worden in Orvelte, het liefst bij elkaar in de buurt, met zoveel 
mogelijk eigen voorzieningen en dat wij als dorp om hen heen staan om 
hen te helpen met alles waar ze tegenaan lopen. 


Bijdrage leveren aan opvang in de regio 

In Emmen bijvoorbeeld worden opvanglocaties geschikt gemaakt maar 
er zou nog van alles missen voor wat betreft de inrichting. Zijn er 
andere opvanglocaties in de gemeente Midden-Drenthe zelf, waar 
vergelijkbare problemen spelen? Kunnen we daar als gemeenschap een 
bijdrage aan leveren? Door daar te helpen of door in Orvelte de 
benodigde goederen in te zamelen?


Oekraïners die opgevangen worden in de buurt, een dagje uit in 
Orvelte aanbieden 

Als ‘dorp' zou je kunnen overwegen om een dagje uit te organiseren 
voor Oekraïners die opgevangen worden in de regio, zodat ze er ook 
even uit kunnen en hun zinnen kunnen verzetten. 

Ook zouden we een actie kunnen organiseren om geregeld een 
Oekraïens gezin thuis uit te nodigen voor een maaltijd.

Verder: is er in Orvelte iemand die Oekraïens of Russisch spreekt?



Graag hoor ik van dorpsgenoten of er interesse is voor een 
gezamenlijke actie en welke bijdrage men wil leveren of welke ideeën er 
leven. 


Meld je aan en we gaan het verder regelen. 


Mail: orvhelpt@xs4all.nl 

Dus zet in je mail graag het volgende: 


Naam 

Email 

Ideeën 

Welke bijdrage zou je kunnen leveren? 

Spreek je Russisch of Oekraïens en wil je daarmee helpen, vermeld dat 
vooral! 

http://xs4all.nl

