
Ukraine Run | Update 6 | 13 april 2022

Update 13 april 2022

Beste lezer,

Na de laatste nieuwsbrief van 27 maart jl., is het weer tijd voor een nieuwe update.

Inmiddels heeft Ukraine Run sinds de uitbraak van de oorlog al meer dan 1200 vluchtelingen in

veiligheid gebracht. We rijden nu iedere week met touringcars vanaf drie hubs in Polen naar

Nederland. Dit is mede mogelijk gemaakt door meer dan 200 gastgezinnen.

Ukraine Run is dan ook uitgegroeid tot een organisatie die gepionierd heeft op het gebied van

veilig vervoer van vluchtelingen, vanuit Polen naar Nederland. Intussen wordt op landelijk

niveau steeds meer duidelijk over de ‘next steps’; denk aan inschrijving bij gemeente, leefgeld,

werkgelegenheid, educatie en nazorg. Hierover willen wij jullie dan ook graag informeren.

Momenteel bevindt Nederland zich in een overgangsfase, waarbij het essentieel is dat

gemeenten op de hoogte zijn van wie waar verblijft. Zorg dus dat jouw gast(en) ingeschreven

staan bij jouw gemeente. Dit is een randvoorwaarde om jouw gast(en) ter zijner tijd van

structurele woonoplossingen te voorzien via de gemeente. Daarnaast zijn de Rijksoverheid, het

Rode Kruis en Leger des Heils een infrastructuur aan het opzetten waar straks alles op het

gebied van sociale zaken, opvang, gezondheidszorg en andere onderwerpen onder komen te



vallen. Ook de begeleiding van jullie, de gastgezinnen, wordt in veel gemeenten overgedragen

aan deze instanties.

Als organisatie beseffen wij ons maar al te goed dat er voor gastgezinnen veel komt kijken bij

het opvangen van gasten uit Oekraïne. Het is dan ook hartverwarmend om te zien dat de

Ukraine Run gastgezinnen er alles aan doen om hun gasten een veilige omgeving te bieden.

Daarnaast doe je ongelooflijk je best om zaken goed te regelen voor jouw gast(en) en ze op weg

te helpen.

Wij adviseren je om de volgende kanalen nauwlettend in de gaten te houden om zo goed

mogelijk op de hoogte te blijven van landelijke en lokale ontwikkelingen als het gaat om alles

wat met opvang van vluchtelingen te maken heeft:

● Ukraine Run - website:

Op onze nieuwe website kunnen inwoners van Nederland zich aanmelden als mogelijk

gastgezin of voor donaties, Oekraïense vluchtelingen zich aanmelden voor transport /

opvang en is er mogelijkheid om contact op te nemen met onze helpdesk.

● Ukraine Run - Gastgezinnen Facebook pagina:

Graag nodigen wij je graag uit om lid te worden van de besloten Facebook groep

‘Ukraine Run - Gastgezinnen’. Je vindt hier praktische informatie en updates op zowel

landelijk als lokaal niveau. Het betreft een besloten Facebook groep voor en door

gastgezinnen waarvoor aanmelding goedgekeurd dient te worden (houd rekening met

een wachttijd van max 24 uur). Hier kun je ook zelf berichten in posten met tips, tricks en

ervaringen voor je mede gastgezinnen.

● Website van jouw lokale gemeente

Lokale informatie aangaande inschrijving, uitkeringen, (lange termijn) woonoplossingen,

onderwijs, sport, gezondheidszorg, donatie van spullen en andere zaken.

● De Rijksoverheid:

Aankomst, registratie en verblijf, zorg en gezondheid, werk en inkomen, onderwijs en

kinderopvang.

● Leger des Heils (zowel landelijk als lokaal)

Het Leger des Heils voert momenteel een pilot uit in Amsterdam en Eindhoven om het

proces rondom huishoudens die Oekraïense gasten verwelkomd hebben te structureren.

Denk hierbij aan support van gastgezinnen. Het Leger des Heils heeft momenteel een

aantal vacatures voor vrijwilligerswerk open staan, waar lokale / particuliere initiatieven

naar verwijzen om zo op een gestructureerde manier invulling te geven aan hulp die

geboden wordt voor gastgezinnen en hun gasten.

● Rode Kruis (zowel landelijk als lokaal)

Het Rode Kruis helpt de Oekraïense bevolking zowel in Oekraïne als in Nederland. In



Nederland heeft het Rode Kruis een informatielijn geopend voor mensen die getroffen

zijn door het conflict én mensen die willen helpen.

● Vluchtelingenwerk

Vluchtelingenwerk Nederland biedt informatie op het gebied van mogelijkheden tot

reizen naar Nederland voor Oekraïense vluchtelingen, vragen rondom inschrijving, werk,

zorg en onderwijs en overige vragen.

Daarnaast heeft Vluchtelingenwerk een ‘for refugees’ pagina waarop een grote

hoeveelheid informatie in het Oekraïens te vinden is!

● Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Het IND verzamelt de laatste informatie over de gevolgen van de Russische inval in

Oekraïne voor verblijf en aanvragen in Nederland.

Naast het in veiligheid brengen van oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne, is de organisatie druk

bezig met het realiseren van een informatiepunt voor gastgezinnen die via Ukraine Run gasten

in huis hebben. Vanaf heden zullen wij informatie verschaffen via onze Facebook pagina. Let

op: dit betekent dat de updates in deze vorm (per email) komen te vervallen.

Opnieuw dank voor jullie geweldige inzet,

Team Ukraine Run
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