
Actie Oekraïne Run

Informatieavond voor gastgezinnen
14 maart 2022

Van Maerlant Lyceum Eindhoven



Agenda
● Welkom

● Actie Oekraïne Run: achtergrond & huidige situatie
(Jan Willem Scheijgrond)

● Praktische informatie vóór en Ervaringen ván gastgezinnen
(Josephine Ament/gastgezinnen)

● Stand van zaken bij de Gemeente Eindhoven
(vertegenwoordiger Gemeente)

● Het vervolg

● Napraten / koffie & thee



Actie Oekraïne 
Run



Actie Oekraïne Run

14
dagen

25
busjes

70
vrijwilligers

90
gastgezinnen

46.000
km

vrienden en vrijwilligers

brengen meer dan 250 vluchtelingen in veiligheid



Van de eerste ‘run’....



…..tot de huidige aanpak van de ‘run’
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Oekraine run
1. Logistiek

2. Passagier intake

3. Fondsen werving voor kosten en 

vluchtelingen

Gemeente
1. Registratie/BSN

2. Sociale diensten (permanent 

onderdag, school, uitkering, 

werk, gezondheidszorg

Maatschappelijk middenveld
1. Opvang NL

2. Kerk

3. Cultuur sport

4. Kleding inzamelen, etc.



Praktische 
Informatie voor 
Gastgezinnen & 
Ervaringen + tips 



Praktische Informatie | Update 14-3
● Gemeente Eindhoven (tip): maak een afspraak via telefoonnummer 14040 of ga 

vroeg naar het inwonersplein! 
● De overheid stelt een algemene handleiding voor gastgezinnen ter beschikking 

(binnenkort meer info)
● Oekraïense vluchtelingen kunnen naar de GGD voor vaccinatie (binnenkort meer 

info)
● Vluchtelingenwerk, Leger des Heils en Rode Kruis gaan samen met TakeCareB&B

en Nlvoorelkaar de gastgezinnen op gemeente niveau ondersteunen
● Rooms for Ukraine en TakeCareB&B bieden extra informatie en ondersteuning
● Updates via WhatsApp maken plaats voor informatie via email: 

actie.oekrainerun@gmail.com
● Aanvraag voor laptops en cash geld voor gasten die wij naar NL hebben gebracht 

in tot en met donderdag 10 maart: oekrainerun@gmail.com



Praktische Informatie | Vrijwilligers

Breed aanbod van vrijwilligers in de regio Eindhoven:

- Het Goed Winkel en de Kledingbank

- Manege

- Hulp bij boodschappen, vervoer, wassen, koken

- Taalbuddy

- Tolk

- Psychologische hulp / mentaal support

- Activiteiten zoals IJshockeywedstrijd 

- Gratis diner voor Oekraïense gasten in een restaurant

- Dynamo Tech Playgrounds (do 17 & do 24 maart)

- Under Armour biedt gratis kleding aan

Mail naar 

actie.oekrainerun

@gmail.com

Wij brengen je in 

contact met 

vrijwilligers!



Ervaringen + Tips voor Gastgezinnen

Welke tips heb je voor gezinnen die nog geen 

gasten ontvangen hebben?



Ervaringen + Tips voor Gastgezinnen

Waar hebben jullie gasten behoefte aan? 



Gemeente 
Eindhoven -
Stand van zaken



Het vervolg



Hoe gaat dit initiatief verder?

● We kunnen dit alleen sámen met jullie doen 

● Focus is op duurzame oplossing door gemeentelijke instanties en professionele 

organisaties
○ Focus op logistiek

○ Onderdak nieuwe gasten vanaf heden zoveel mogelijk via de professionele organisaties

○ In samenwerking met jullie (financiele) ondersteuning voor de reeds aanwezige gasten

● Wij zorgen voor de verbinding en houden jullie op de hoogte van de laatste 

ontwikkelingen 



Dank voor jullie 
inzet!


