Gemeentelijke Opvang Oekraïne
Beste lezer,
De gemeente Hellendoorn vangt op een aantal locaties vluchtelingen uit Oekraïne gastvrij op. In eerste
instantie in een aantal woningen aan de Parallelweg en in het Berghoeve paviljoen van Krönnenzommer.
Totaal kunnen we daar 150 mensen uit Oekraïne opvangen. Na de Pasen openen we een nieuwe locatie in
het voormalige Stayokaypand aan de Doevenbreeweg. Daar kunnen we zo’n 60 mensen opvangen.
St. De Welle zorgt o.a. voor de opvang en begeleiding op de locaties.

Voor deze Stayokay locatie zoeken we vrijwilligers.

Op de locatie is dagelijks een professionele coördinator aanwezig. Op afstand is daarboven ook nog een
locatieleider voor de aansturing. Daarnaast zijn er dagelijks vrijwilligers nodig voor het ondersteunen en
verrichten van allerlei taken. In de eerste fase proberen we een groot deel van de dag 2 vrijwilligers op de
locatie aanwezig te hebben. Op basis van de ervaringen zullen we dit naar mate de bewoners
zelfstandiger worden gaan afschalen.
We gaan werken met tijdvakken van 4 uur. Maar natuurlijk mag men ook 2 blokken achter elkaar draaien.
De tijdvakken zijn:
07.00 hr – 11.00 hr
10.45 hr – 14.45 hr
14.30 hr – 18.30 hr
18.00 hr – 22.00 hr
Wat vragen wij:
• Je bent betrokken bij de situatie van de vluchtelingen en staat open voor vragen.
• Je probeert in het Engels, met handen en voeten of met Google Translate met hen te
communiceren.
• Je signaleert maar geeft zelf geen hulp op medisch of psychosociaal gebied. Er zijn professionals
waar je je signalen mee kunt delen. Hun gegevens liggen op de locatie.
• Schrijf je ervaringen over de algemene/facilitaire zaken in het logboek. Bijzonderheden over
bewoners van de locaties kunnen door het vermelden van initialen en kamernummers worden
vastgelegd. Aandacht voor de privacy van bewoners wordt geborgd.
• Als je er in de communicatie niet uit komt terwijl het echt belangrijk is, bel dan de
locatiecoördinator. Hij/zij kan proberen dan een tolk te regelen.
• Het tonen van eigen initiatief waarderen wij. Maar doe dat altijd in overleg en met toestemming
van de coördinator.
• Je mag rustig met een groepje een spelletje doen of uit wandelen gaan of zoiets. Als er altijd maar
één van jullie aanwezig blijft op de locatie.
• Probeer de mensen zoveel mogelijk de dingen zelf te laten doen. Betrek ze bij zaken. Zo dienen ze
ook hun eigen ruimtes schoon te houden.
• Je hoeft niet zelf warm eten mee te nemen, je kunt mee-eten op de locatie.

Als je mee wilt helpen en vanaf dinsdag 19 april voor bepaalde dagen/dagdelen beschikbaar bent,
geef je dan op via oekraine@stichtingdewelle.nl .Geef daarbij aan op welke
dagen/dagdelen/tijdvakken je beschikbaar bent. Je krijgt vervolgens een paar dagen van te voren
een rooster met daarin jouw verwachte inzet. Vergeet niet je mailadres en telefoonnummer toe te
voegen. Zou je ook voor ons totaaloverzicht willen aangeven wat je eventueel verder nog zou
willen/kunnen doen? Zie hieronder voor de verschillende categorieën.
Hopelijk kun je wat voor onze gasten betekenen!
Heel veel succes en plezier!
Team Oekraine
Algehele coördinatie
Rina van den Born
Inge Hiddink
Jos van den Born
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0654337645

R.vandenborn@stichtingdewelle.nl
I.Hiddink@stichtingdewelle.nl
J.vandenborn@stichtingdewelle.nl

Vrijwilligersinzet locatie Stayokay
Om voor de lange termijn de vrijwilligersinzet goed te kunnen coördineren, hebben we een aantal categorieën
aangemaakt.
Categorieën
Hand- en spandiensten
Taal
Chauffeur personenvervoer
Chauffeur goederenvervoer
Hulp op locatie
Activiteiten
Professional/hulpverlener
Tolk
Zie hieronder een meer uitgebreide omschrijving:
Hand- en spandiensten
Klussen op afroep. Dat kan gaan om inrichting van locaties, opruimen, schoonmaken, bedden in elkaar zetten,
sjouwwerk enz. Lekker concreet, maar heel divers, hands-on aan de slag. Vele handen maken licht werk. Bij
voorkeur zetten we een groeps-app op, waarin we een specifieke klus zetten en een oproep doen.
Taal
Taalmaatjes, taallessen. Individueel of in groepsverband. Kinderen zullen zo snel mogelijk meedraaien in het
reguliere onderwijs. Voor volwassen zullen we, als daar behoefte aan is, mogelijk taallessen aanbieden/of
individuele taalmaatjes voor zoeken. VOG wordt hiervoor aangevraagd.
Chauffeurs
Personenvervoer: We zoeken chauffeurs die met de mensen mee willen naar afspraken in de buurt, het
ziekenhuis, doktersafspraken, tandartsafspraken, intakegesprekken in Almelo voor schoolkinderen, uitjes etc.
Vele handen maken licht werk. Bij voorkeur zetten we een groeps-app op, waarin we een specifieke aanvraag
inzetten.
Goederenvervoer: Ophalen van spullen bij particulieren en dit naar ons depot brengen aan de PC Stamstraat,
vervoeren van spullen naar de verschillende opvanglocaties. Dit gebeurd in principe met de auto en aanhanger
van De Welle. Dagdelen in overleg.
Hulp op locatie
We zoeken begeleiders die op de verschillende locaties volgens een rooster (voor min. 4 uur aaneengesloten)
aanwezig willen zijn en de locatiecoördinator willen ondersteunen. Je fungeert als vraagbaak, verwijst door,
pakt pro-actief verschillende zaken op, biedt een luisterend oor, speelt eventueel een spelletje met de
bewoners. Je weet mensen in hun waarde te laten en respecteert hun privacy.
Activiteiten
Voor het opzetten van een sociale programmering zullen verschillende activiteiten opgezet worden. Van
creatief tot sportief, in de buurt en misschien wel verder weg. Voor volwassenen en kinderen. Misschien bied je
zelf een activiteit aan of wil je ergens bij helpen.
Professional/hulpverlener
Ben je (zorg)professional of (maatschappelijk)hulpverlener van beroep en wil je je capaciteiten expertise
vrijwillig inzetten voor de doelgroep, dan horen we graag welk expertise je specifiek aanbiedt.
Tolk
Je spreekt Oekraïens of Russisch en wil, op afroep, helpen bij allerlei voorkomende vragen. Er is een app-groep
waarin de hulpvragen gezet worden.

