
 

 

Oekraïne Run | Update 3 | 10 maart 2022 

Let op! 
 

Informatieavond “Actie Oekraïne Run” 
 

Wanneer Maandag 14 maart | vanaf 19:30 | aanvang 19:45 | afsluiting 21:00 
 
Waar  Van Maerlant Lyceum | Jacob van Maerlantlaan 11, 5615 JS Eindhoven 
 

RSVP  Mail naar actie.oekrainerun@gmail.com (incl. met hoeveel personen je komt) 
 

 

Jouw email adres 

 
Om communicatie zo goed mogelijk te laten verlopen, vragen we je om jouw email 
adres met ons te delen. Hiermee geef je toestemming dat jouw persoonlijke informatie 
enkel en alleen voor communicatiedoeleinden binnen “Actie Oekraïne Run” gebruikt 
wordt.  
Gelieve jouw naam + email adres mailen naar: actie.oekrainerun@gmail.com  
 

 

IJshockeywedstrijd! 
 
Aanstaande zondag 13 maart om 18:30 spelen de Kemphanen de halve finale van de play-
offs in de eredivisie. De organisatie biedt vrijkaarten aan Oekraïnse gasten! Willen jouw 
gasten hier bij zijn? Geef vóór vrijdag 11 maart 17:00 het aantal door naar 
actie.oekrainerun@gmail.com . Je ontvangt dan de verdere details. 
 

 

ACTIE OEKRAINE RUN 

Vrienden brengen meer dan 250 vluchtelingen in veiligheid 

 14 dagen, 25 busjes, 65.000 kilometer, 90 gastgezinnen, 70 vrijwilligers 

 

Terug van vakantie kan Patrick het leed van de Oekraïners niet meer aanzien. 

 

“Weet je wat ik doe? Ik ga ze halen.” 



 

 

 

Zo begint het. Patrick belt Diederik en Jan-Willem, en van het een komt het ander. Twee 

dagen later rijdt hij met vier gesponsorde personenbusjes naar de Pools-Oekraïense grens. 

De vrienden stappen op het station op willekeurige mensen af. Met hulp van lokale tolken 

krijgen ze de busjes vol. Ze rijden naar Eindhoven waar de Oekraïners met open armen 

worden ontvangen door de eerste, inmiddels gevonden gastgezinnen. 

 

“Het zijn stuk voor stuk intens verdrietige verhalen.” 

 

Busjes, chauffeurs, tolken, onderdak, nazorg, financiële steun, en een op vluchtelingen 

gerichte aanpak zijn de fundamenten van dit initiatief. De groep vrijwilligers groeit. Van 

vrienden tot vrienden van vrienden. Met helpende handen uit het hele land.  

De eerste ‘run’ brengt 23 vluchtelingen, een kat en een hond in veiligheid. De tweede 

vertrekt acht uur na thuiskomst en komt twee dagen later thuis met 35 vluchtelingen.  

Inmiddels zijn meer dan 250 Oekraïense vrouwen en kinderen veilig gevlucht voor het 

oorlogsgeweld.  

 

“Elke vlucht over de grens, is één gered leven.” 

 

De vluchtelingen zijn in shock en doodmoe. Zij trekken de deur van hun huis achter zich 

dicht, laten man, zoon, vader, neef en vriend achter en gaan letterlijk op de vlucht door 

oorlogsgebied. Moeders, oma’s, kinderen en baby’s met gevaar voor eigen leven, op weg 

naar bestemming onbekend. 

De organisatie is steeds beter gestroomlijnd. Elke vluchteling krijgt een welkomstpakket 

(kleding, simcard etc.). De gastgezinnen krijgen een draaiboek met informatie over de 

stappen die ze kunnen nemen om zo goed mogelijk om te gaan met de vrouwen en 

kinderen. De vluchtelingen krijgen ook wat zakgeld.  

 

“We willen door. Nee, we moeten door” 

 
Stichting Sociaal Fonds Rotary EW  

NL27 ABNA 0494 2892 79 
Kvk 51465310 

ANBI erkenning: RSIN fiscaal nr 8500.31.825 
 

Wij hopen dat de landelijke en lokale overheid snel een stevige infrastructuur neerzet, zodat 

wij niet meer nodig zijn. Voor geld dat vanaf dat moment over is, zoeken we een 

bestemming die rechtstreeks ten goede komt aan de vluchtelingen. 



 

 

Tips voor gastgezinnen bij ontvangst Oekraïense vluchteling: 

• Schoon opgemaakt bed 

• Badhanddoek 

• Schoon ondergoed 

• Slippers + sokken 

• Tandenborstel en -pasta 

• Telefoonoplader 

• WiFi code 

• Eerste maaltijd/fruit/drinken 

• Evt diervoeding/ kattenbak in geval kat/hond 

• Uitleggen wat welke producten zijn (shampoo / douchegel) 

• Lebara biedt gratis simkaarten aan waarmee kostenloos naar Oekraïne kan worden 

gebeld tot 31-3 

• DuoLingo is een app waarmee op de telefoon Engels (vanuit Oekraïns) / Nederlands 

(vanuit Engels) te leren (gratis) 

 

Contact met de gemeente/overheid 

Inmiddels kunnen de Oekraïners zich bij veel gemeentes al inschrijven en een BSN nummer 
aanvragen, dus het advies is om dat snel te gaan doen. Een BSN-nummer geeft toegang tot 
permanente huisvesting, medische zorg, school, werk, uitkering, en dergelijke. Ook hebben 
veel gemeentes, zoals Eindhoven, een informatiepunt voor Oekraïense vluchtelingen. Graag 
onderstaande info punten benaderen voor al je vragen en de meest actuele stand van zaken 
en aub NIET de vrijwilligers van “Actie Oekraine Run”. 

Onderwerp Instantie Website / telefoonnummer 
Basisregistratie Personen 
(BRP) in de gemeente (BSN 
aanvraag) 

RVIG https://www.rvig.nl/actueel/nieuws/2022/0
3/09/inschrijving-van-personen-uit-oekraine-
in-de-brp 

Contactinformatie 
gemeente 

Gemeente 
Eindhoven 

Telefoon: 
040-2382037 [dagelijks van 8.30 - 17.00 
bereikbaar, alleen in NL/EN (binnenkort ook 
Oekraïns)] 
Email: oekraine@eindhoven.nl 
Website:  
www.eindhoven.nl/oekraine  
 

Immigratie- en 
Naturalisatiedienst 

IND https://ind.nl/oekraine/Paginas/Naar-
Nederland-komen-als-
Oekra%C3%AFner.aspx 

Vluchtelingenwerk voor 
vluchtelingen in het 
Oekraïns 

Vluchtelingen-
werk 

https://forrefugees.vluchtelingenwerk.nl/nl?
_gl=1*1xhfwpm*_ga*NzU2Mzk1MjIwLjE2ND
U5OTA1ODc.*_ga_353DFXLQE3*MTY0Njc0M
Dc5My42LjAuMTY0Njc0MDc5My4w 



 

 

Gezondheidszorg 
 
Vluchtelingen kunnen nu al (ook zonder BSN) gratis gezondheidszorg krijgen bij arts en 
ziekenhuis. De zorgverleners kunnen subsidie aanvragen via: www.hetcak.nl/regeling-
onverzekerden . 
 
Huisarts: De Straatdokter biedt in Eindhoven huisartsenzorg aan groepen die om 

verschillende redenen geen gebruik kunnen of willen maken van de reguliere huisartsenzorg 

in Nederland. De huisarts en verpleegkundig specialist trekken de stad in om mensen de 

huisartsenzorg te geven die ze nodig hebben. Mensen die geen zorgverzekering hebben 

worden ook geholpen. Op diverse plaatsen in de stad houdt De Straatdokter spreekuren. 

Hierbij werkt het Rode Kruis samen met stichting Neos, Novadic-Kentron, Diaconaal Centrum 

Eindhoven, Leger des Heils en Vluchtelingen in de Knel. 
https://www.clematisgezondheidscentra.nl/straatdokter-in-eindhoven/  

Tandarts: indien gasten ACUUT een tandarts nodig in de regio Eindhoven hebben kunnen ze 
gratis terecht bij Tandarts Dick Ament d.ament@aldente-tce.nl (PC Hoofdstraat 2, 
Eindhoven).  Voor gewone tandheelkunde en orthodontie graag contact met lokale tandarts 
opennemen en hen wijzen op www.hetcak.nl/regeling-onverzekerden . 
 

 
Contact met Oekraïense gemeenschap in Nederland en Eindhoven 
 
Er is een landelijke facebook pagina voor Oekrainers in Nederland: 
https://www.facebook.com/Platform-Nederland-Oekraine-184784161705358/  
 
Gasten uit Oekraïne die in contact willen komen met de Oekrainse gemeenschap in 

Eindhoven Regio kunnen zich melden bij Vladimir Bevkh via Eindhoven-Oekraine-Help: 

https://www.facebook.com/groups/370443097992448/?ref=share   

Vladimir kan onder meer zorgen voor de eerste lijnen met instanties en geestelijke bijstand. 
 
Facebook Oekraïners in Eindhoven: https://m.facebook.com/groups/270393466433562/  
 
Pius X- Kerk: Elke eerste en derde zondag om 15:00 is er een speciale dienst in de Oekraïense 
taal: Kardinaal de Jongweg 71, Eindhoven. Eerstvolgende kerkdienst: 6 maart, 15:00. 



 

 

Extra info/contact/activiteit: 

Onderwerp Toelichting Website / telefoonnummer 

Taal 

Google Translate https://www.rvig.nl/actueel/nieuws/2022/0
3/09/inschrijving-van-personen-uit-oekraine-
in-de-brp 

Een aantal vrijwilligers uit de 
regio die Nederlands, 
Oekraïns en Russisch spreken 
heeft zich gemeld. Zij zijn 
telefonisch bereikbaar en 
kunnen als tolk helpen! 

Elena | Eindhoven 
(06) 20380390 
Elena is dagelijks tussen 13.00 - 16.00 telefonisch 
bereikbaar en komt binnen de regio ook graag 
langs voor een kopje koffie om als tolk te 
fungeren. 

Ilona | Noord-Limburg 
(06) 16400070 
Ilona is telefonisch bereikbaar om als tolk te 
fungeren. 

Betalen 

CreditCards werken niet in de 

supermarkt, eerst cash 

pinnen (dat lukt wel met een 

CC) 

 

Kleding en 

spullen 

Bij Het Goed kan men als 
vluchteling gratis 
tweedehands spullen en 
kleding ophalen. 

Openingstijden:  
Ma t/m za van 10:00 – 17:00. Zondag 
gesloten. 
Adres:  
Meerenakkerweg 2, Eindhoven 

Kledingbank Eindhoven 

verwelkomt Oekraïnse 

gasten.  

Gastgezinnen kunnen zich als verwijzer 
opgeven, waarna Oekraïnse gasten 
kunnen komen shoppen. 

Oekraïns 
Consulaat 

Oekraïns Consulaat in Den 

Haag 

Consul.ua.in.nl@gmail.com  

Sociaal 
contact 

Voor zowel vraag en aanbod 

van sociale activiteiten voor 

“Oekraïne Run” gasten. 

Josephine coördineert met 

gastgevers en gasten op het 

gebied van sociale / 

huishoudelijke activiteiten 

zoals paardrijden, knutselen, 

boodschappen, koken, 

vervoer, wassen etc. 

Josephine Ament  
Actie.oekrainerun@gmail.com  

 

 



 

 

Agenda activiteiten 

Datum Tijd Locatie Info 
Zo 13 
maart 

18:30 – 
20:30 (+/-) 

IJssportcentrum 
Eindhoven 
Antoon 
Coolenlaan 2, 
5644RX 
Eindhoven 

De Eindhovense Kemphanen spelen a.s. zondag in de 
halve finale van de play-offs! De organisatie biedt 
gratis toegangskaarten aan voor Oekraïnse gasten. 
Meld vóór vrijdag 11-3 19:00 het aantal kaarten dat 
je voor jouw gasten wil reserveren. 
Mail naar actie.oekrainerun@gmail.com  

Do 17 
maart 

15:30 – 
17:00 

Dynamo 
Lindenlaan 1B, 
5616NM 
Eindhoven 

Dynamo Tech Playgrounds organiseert speciale 
middagen voor kinderen uit Oekraïne! Doelgroep 
leeftijd 8-18 jaar.  Ze kunnen hier aan de slag met 
Lego, 3D-pennen, robotica of iets anders technisch. 
We zorgen voor voldoende vrijwilligers om de 
kinderen extra op weg te helpen en hebben alle 
materialen. Jeugdwerker Rik Nijssen begeleidt de 
workshop. 
Aanmelden kan via 
https://forms.gle/Xi9URseRHdrsbHRV9  

Do 24 
maart 

15:30 – 
17:00 

Dynamo 
Lindenlaan 1B, 
5616NM 
Eindhoven 
 

Dynamo Tech Playgrounds organiseert speciale 
middagen voor kinderen uit Oekraïne! Doelgroep 
leeftijd 8-18 jaar.  Ze kunnen hier aan de slag met 
Lego, 3D-pennen, robotica of iets anders technisch. 
We zorgen voor voldoende vrijwilligers om de 
kinderen extra op weg te helpen en hebben alle 
materialen. Jeugdwerker Rik Nijssen begeleidt de 
workshop. 
Aanmelden kan via 
https://forms.gle/Xi9URseRHdrsbHRV9 

 

Wat snapt een kind van oorlog? 
 
0-2 jaar: Geen besef van oorlog. Zorg dat ze niets zien en horen. 
2-4 jaar: Gen onderscheid tussen feit en fictie. Zoveel mogelijk afschermen. 
4-6 jaar: Betrekt alles op zichzelf. Als bommen elders vallen, kunnen ze ook hier vallen. Zoveel 
mogelijk afschermen en geruststellen. 
6-10 jaar: Wordt beinvloed door omgeving en school. totale afscherming niet meer mogelijk. 
Nuanceer en licht zelf de achtergronden toe. 
Що розумієш дитина війни? 
0-2 роки: Немає відчуття війни. Занепокоєння що вони нічого не бачать і не чують. 
2-4 роки: Генна відмінність між факт і вигадка. так багато, як тільки можливо захистити тіло. 
(Джерело: 4-6 років: Зв'язує все з собою. коли бомби падають деінде, вони також можуть 
впасти сюди. Захистіть якомога більше і заспокоїти. 
6-10 років:Зазнає впливу навколишнього середовища зловити і школа. загальне зниження 
скринінг уже неможливий труп. Нюанс і світло себе фони. 

 


