
Nieuwsbrief NieuwkomersAmersfoort, mei 2022 
 

Beste mensen, 
  
Het projectteam van de gemeente voor de “noodopvang vluchtelingen” vertelt ons regelmatig 
hoe belangrijk het is dat vrijwilligers betrokken zijn en blijven bij de opvang van vluchtelingen.  
Op dit moment is de gemeente niet op zoek naar nieuwe gastgezinnen of opvanglocaties. De 
grote groep vluchtelingen wordt nu voor langere tijd opgevangen in opvanglocaties op de 
Zonnehof en de Plotterweg. Daar is plek voor ongeveer 450 mensen. Als er meer plek nodig 
is om vluchtelingen op te vangen, of als blijkt dat de huidige 2 opvanglocaties niet voldoen 
aan de vraag, dan kijkt de gemeente naar andere oplossingen. 
 
Dank voor jullie hulp en aanbod. 
De eerste periode is op beide locaties gewerkt aan een dagelijks goed lopende opvang. 
Deze rustfase was nodig voor zowel de vrijwilligers, maar ook voor de organisatie. Jullie 
hebben ons voorzien van helpende handen, fietsen, corvee, etc. Ook hebben we veel 
aanbod ontvangen voor ontmoeting, maatjes en recreatieve activiteiten. Van veel 
aanbiedingen hebben we nog geen gebruik kunnen maken. We zijn erg blij met het grote 
aanbod en al jullie gegevens zijn bewaard. De bedoeling van de organisatie is om met inzet 
van beroepskrachten de coördinatie van vrijwilligers “in banen” te leiden.  
 

Inmiddels zijn er gesprekken gaande met een kandidaat coördinator vrijwilligers voor de 
Zonnehof. Voor de Plotterweg wordt nog gezocht naar een coördinator.  
Het gaat om een functie van 20 / 28 uur voor de duur van 1 jaar.  
De belangrijkste taak van de coördinator is het matchen van vraag en aanbod en vraagbaak 
zijn voor de betrokken vrijwilligers. Heb je interesse in deze functie? Of wil je meer weten 
over deze baan? Neem dan contact op met Lonneke Lavrijssen per email: 
Lonneke.Lavrijssen@indebuurt033.nl 

Meet en Greet 
Vanuit de kerkelijke vrijwilligersinitiatieven en de facebookgroep “Amersfoort geeft thuis” 
zoeken we naar een gelegenheid voor het organiseren van een Meet en Greet. Dit is een 
vervolg en uitbreiding van de ontmoeting tijdens de Oekraïnse Paaszondag op 24 april. 
Binnenkort volgt er meer informatie over deze nieuwe ‘Meet en greet.’  

Aanbod 
Via de facebookgroep “welkom in Amersfoort” kun je reageren op initiatieven en vragen. 
Weet dat we enorm blij zijn met jullie betrokkenheid en u kunt blijven reageren met aanbod 
voor activiteiten, naar: nieuwkomersamersfoort@gmail.com 
Heb je tips voor vacatures voor betaald werk, mail dan naar: vluchtelingen@amersfoort.nl.   
  
Ondersteuning gastgezinnen 
Ondertussen zijn er ook veel gastgezinnen in Amersfoort die via hun eigen netwerken 
mensen opvangen. Voor zowel de gastgezinnen als voor de Oekraïense gasten heeft de 
gemeente informatie geplaatst op de website: https://www.amersfoort.nl/ondersteuning-en-
zorg/hulp-aan-oekraiense-vluchtelingen.htm. Ook De Rustplek biedt adviezen en tips aan 
gastgezinnen.   

Gezocht vrijwilligers die gastgezinnen in Amersfoort kunnen ondersteunen.  
In deze rol ondersteun je gastgezinnen die Oekraïense vluchtelingen opvangen. Dit doe je 
samen met een andere vrijwilliger. Je bent vraagbaak voor allerlei praktische zaken waar 
gastgezinnen tegenaan lopen en waar zij hulp bij kunnen gebruiken.  



Je wordt ondersteund door een vrijwilligerscoördinator van het Leger des Heils en je werkt 
samen met Takecarebnb, het Rode Kruis en/of Vluchtelingenwerk.  
Je hebt vooral contact met gastgezinnen via de telefoon, mail of Whatsapp en je bezoekt hen 
een keer. Je hebt een rol als ondersteuner, niet als hulpverlener. 
Aanmelding:https://www.legerdesheils.nl/vacatures/vrijwilligers-oekraine 
 
Gezocht: vrijwilligers kinderactiviteiten Zonnehof 
Op de locatie Zonnehof worden op zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur 
kinderknutselactiviteiten aangeboden. De activiteiten vinden eens in de twee weken plaats. 
Het knutselteam zoekt nog uitbreiding van vrijwilligers. Wil je meewerken aan dit aanbod 
meld je dan aan door een mail te sturen naar nieuwkomersamersfoort@gmail.com  
 
 Roostersysteem inzet vrijwilligers keuken Zonnehof en Plotterweg: 
Wat heerlijk dat we nu een roostersysteem hebben waar jullie je eigen voorkeuren meteen 
kunnen vastleggen. Hier nogmaals de link naar het corvee rooster: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NfjHum4mu_dUD56LbOY2EsAA7eZ8Q67UdwdpJ
D07I2o/edit?pli=1#gid=1768505206. 
Vooraf je nog wel even aanmelden bij: nieuwkomersamersfoort@gmail.com.  
  
Oproep Oxana voor hulp bij Popup kledingwinkel   
Pop-up Kleding Depot gaat van start bij Kringloop Amersfoort, adres Zwaaikom 21, 
openingstijden 10-17 uur van Maandag tot Zaterdag. 
Vanaf 3 mei beginnen we met sorteren van kleding. Vanaf 4 mei gaan we kleding uitgeven. 
We hebben je hulp hard nodig! Graag minimaal 2-3 uur per keer. Er komen ook vluchtelingen 
helpen, zo werken we samen en is er ruimte voor ontmoeting. 
 
Via deze link kan je je inschrijven voor dagdelen wanneer je kan komen, aub alleen je naam 
invullen! 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_eUPjHqVsFie0bVVML-ewbcwH_vjkcEG-
fNX8bkzKxA/edit?usp=sharing 
 
Je kan je mobiel delen, als je dat wil  door een e-mail te sturen naar: 
popupkledingdepot@gmail.com Voor meer informatie kan je Oxana ook bellen of appen: tel: 
0641252002  
 
Fietsen gezocht! 
Voor beide locaties zijn nog fietsen gewenst. Alle maten zijn nog welkom, maar vooral heren- 
en damesfietsen. Als u een fiets wilt aanbieden, kunt u contact opnemen met Simone 
Kennedy: kennedydoornbos@gmail.com. Zij zal een vrijwillige fietsenmaker regelen om de 
fiets op te halen als er nog kleine reparaties nodig zijn. U kunt de fiets ook zelf brengen. Het 
is dan wel noodzakelijk dat u de fietsen bij aankomst op slot doet en de sleutel aan de 
beveiligers geeft om ze te markeren. Pas als de fiets en de sleutel zijn gemarkeerd, kunnen 
ze uitgeleend worden. Anders gaan vluchtelingen er meteen mee fietsen en claimen ze de 
fietsen soms als persoonlijk bezit. Het is de bedoeling dat er gezamenlijk gebruik wordt 
gemaakt van de verkregen fietsen. 
  
Hartelijke dank voor jullie aandacht voor onze nieuwsbrief. 
Een goede voortzetting van deze heerlijke zonnige meimaand. 
  
Elja Stoel 
Simone Kennedy 
Jennie Harmelink     
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