
Barneveld 
leeft mee met 
Oekraïne

voor het opvangen
van een vluchteling

Doe het niet alleen: vorm een kring 
met vrienden, buren, familie en zorg 
samen voor huisvesting en begeleiding. 
Niemand weet hoe lang het gaat duren 
en samen hou je het langer vol.

Bied privacy: een eigen kamer, tijd en 
ruimte voor je gast om zich terug te 
trekken.

Wees open en maak alles bespreekbaar. 
Hoe minder ingeslikt, hoe minder kans 
op misverstanden of irritatie. Maar 
pas op met die beruchte Hollandse 
directheid, kies je woorden zorgvuldig.

Wees niet verbaasd dat je gast veel 
op zijn/haar telefoon kijkt want het 
nieuws uit Oekraïne en contact via 
social media zijn heel belangrijk.

Maak duidelijke, praktische afspraken. 
Over eten, douchen, licht uit, sleutel, 
opruimen etc. 

Wees alert op tekenen van stress en 
overspannenheid. Neem zo nodig het 
initiatief voor doktersbezoek en schakel 
professionele hulp in.

Schroom niet om je gast om kleine 
wederdiensten te vragen. Koken, 
oppassen. Het geeft je gast een fijn 
gevoel iets terug te kunnen doen.

Denk goed na over de positie van 
logerende kinderen. Probeer een 
dagprogramma te organiseren 
(thuisonderwijs, sport, ontspanning).

Als het logeren niet meer gaat, 
zoek dan hulp en probeer het niet 
alleen op te lossen. Mogelijk kan de 
gemeente u helpen.

Realiseer je dat je gasten vermoeid, 
boos, teleurgesteld en angstig zijn. 
Wees tolerant.

Duizenden Nederlanders hebben zich 
aangemeld voor het opnemen van Oekraïense 
vluchtelingen. Bij het in huis opnemen van 
vluchtelingen komt veel kijken. Takecarebnb, de 
organisatie die sinds 2015 vluchtelingen koppelt 
aan Nederlandse gastgezinnen, pleit voor een 
warm hart en een koel hoofd. Voor de mensen 
die een gast opnemen heeft de organisatie de 
volgende tien aandachtspunten:
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Veel inwoners en ondernemers uit de gemeente Barneveld komen 
in actie voor vluchtelingen uit Oekraïne. De eerste vrachtwagens 
vol ingezamelde spullen zijn al onderweg. Ook staan inwoners 
en bedrijven klaar om onderdak en opvang aan te bieden voor 
vluchtelingen. Hartverwarmende acties, waaruit eens te meer blijkt 
hoe we samen sterk kunnen staan!
Waar mogelijk ondersteunt en 
verbindt de gemeente Barneveld 
hulpacties en initiatieven. Ook zijn 
we druk bezig om opvangplekken 
voor vluchtelingen te regelen.

Samen in actie 
voor Oekraïne

•  Blijf op de hoogte via 
 www.barneveld.nl/Oekraïne

• Wilt u contact met de gemeente 
over dit onderwerp? Mail dan naar:
Oekraine@barneveld.nl

Er zijn in de gemeente Barneveld 
meerdere hulpacties gestart. 

Bijvoorbeeld om goederen en fondsen in 
te zamelen voor hulp aan de slachtoffers 
en vluchtelingen. Help bijvoorbeeld mee 
via de actie Barneveld helpt Oekraïne 
of een actie van uw kerk of in uw dorp. 
Er zijn ook landelijke hulpacties. Via 
de website van Vluchtelingenwerk 
is het mogelijk om u aan te melden 

als vrijwilliger of spullen te doneren. 
Financiële donaties kunt u ook geven 
via Giro 555 van de samenwerkende 
hulporganisaties.

Bent u initiatiefnemer van een
hulpactie voor Oekraïne? Mail dan naar 
Oekraine@barneveld.nl. De gemeente
wil graag weten welke acties er lopen. 
Zo kunnen we mogelijk ondersteunen of 
acties verbinden.

Meer informatie

Opvang van 
vluchtelingen

Heeft u vragen aan de gemeente 

over hulp aan Oekraïners? Kijk op 

barneveld.nl/Oekraïne of stuur een 

mail naar Oekraine@barneveld.nl.

Wat u kunt doen als u wilt helpen

De gemeente Barneveld bereidt 
opvang voor. Wanneer hierover 
meer bekend is, leest u dat op 
Barneveld.nl/Oekraine.

Op de legerplaats in Harskamp in 
buurgemeente Ede is ruimte voor 
grootschalige opvang voor 
vluchtelingen uit Oekraïne. Wilt u 
hier meer over weten? Kijk dan op 
Ede.nl/vluchtelingen.

Biedt u zelf opvang of gaat u dit doen? 
Geef het door aan de gemeente via 
oekraine@barneveld.nl. De 
gemeente wil graag weten hoeveel 
vluchtelingen er particulier worden 
opgevangen. Zo kunnen we beter 
ondersteuning bieden.

Officieel inschrijven bij de gemeente 
is voor vluchtelingen uit Oekraïne 
niet verplicht. Meer informatie over 
de rechten en plichten rondom 
opvang vindt u op ind.nl.  


