
 
Hulp aan Oekraïense vluchtelingen in gemeente Gilze en Rijen                  12 juni 2022 

Op 31 maart is de vrijwilligersorganisatie VIPvoorElkaar benaderd door de gemeente Gilze en Rijen met 

enkele vragen over de hulp aan Oekraïense vluchtelingen. Na een bezoek aan de locatie waar de mensen 

verbleven, bleken er diverse vragen te zijn van de nieuwe bewoners. Ook kwamen er vragen binnen van 

Oekraïense vluchtelingen die wonen bij particulieren. VIPvoorElkaar kon de gevraagde praktische hulp 

met vrijwilligers organiseren.  Tegelijkertijd was dit een kans omdat nieuwe vrijwilligers zich bij VIP 

meldden om een bijdrage te kunnen leveren. Een mooie kans dus om het vrijwilligerswerk in de gemeente 

te versterken en de informele netwerken uit te breiden. 

VIPvoorElkaar heeft hiervoor samenwerking gevonden met de Rotary Club Gilze-Rijen en Dongevallei. 
Deze twee organisaties hebben sinds het begin van de Coronacrisis een partnership opgebouwd waarbij 
gebruik wordt gemaakt van elkaars netwerken en expertise.  De Rotary Club Gilze-Rijen en Dongevallei en 
VIPvoorElkaar hebben ook voor de hulp aan Oekraïense vluchtelingen de krachten gebundeld. De Rotary 
club heeft een financiële bijdrage beschikbaar gesteld van maar liefst €3.500,- om activiteiten en hulp te 
kunnen organiseren. Ook zijn de leden actief betrokken bij diverse activiteiten. 
 
Fietsen opgeknapt 
De eerste en meest urgente vraag die we kregen was of we kunnen helpen om de mensen van een fiets 
te voorzien. Hiertoe deden we een oproep op ons platform en sociale media.  Overigens samen met de 
Parochie Heilige Geest. We kregen bijna 20 fietsen 
aangeboden en die zijn allemaal nagelopen en opgeknapt 
tot volwaardige fietsen. De fietsen zijn inmiddels in het 
bezit van de mensen uit Oekraïne.  
De gemeentewerf heeft 37 opknapbare fietsen achter 
gehouden. Het Repair Café organiseert in juni een tweede 
fietsenopknapdag. Oekraïense vluchtelingen gaan zelf ook 
helpen bij het opknappen van de fietsen. 
Er is ook al verbinding gemaakt met ’t Trefpunt Alphen-
Chaam over belangstelling voor de opgeknapte fietsen 
voor de groep mensen die daar komt wonen. Fietsen die 
niet worden ingezet, gaan naar de Weggeefhoek in Rijen. 
 
 
 
Vervoer voor de kinderen naar school 
Een urgente vraag was die voor vervoer van de kinderen van Molenschot naar hun school in Gilze. 
Hiervoor hebben we een oproep gedaan voor chauffeurs. Het had wat voeten in aarde om mensen te 
vinden. Maar zodra de kinderen naar school mochten, hebben we het vervoer elke schooldag geregeld.  

Er is een ploeg van 5 vrijwilligers die een poule vormt om 
de kinderen naar school te brengen en te halen. Ze rijden 
met de personenbus van de Boodschap. VIP maakt 
wekelijks de planning voor de chauffeurs. De chauffeurs 
hebben er ook plezier in. De huur van de bus wordt door 
de gemeente betaald. Ook hebben we de mensen bij 
particulieren thuis geholpen om vrijwilligers te vinden 
die helpen bij het vervoer van kinderen naar een school 
in Breda.  
 
 

 



 
 
Paaslunch 
VIPvoorElkaar organiseerde een Paaslunch voor iedereen in onze gemeente die gezelligheid zocht op 

Tweede Paasdag. Hiervoor hebben we ook alle 
mensen uit Oekraïne uitgenodigd. We wilden 
dat zij zich ook welkom voelen. 
Zij kwamen alle 40 lunchen! Jong en oud. We 
hebben de kinderen en ouderen met auto’s 
opgehaald. Er waren ook 45 reguliere gasten, 
dus het was een gezellige drukte. Er waren ook 
paaseieren verstopt voor de kinderen. Tijdens 
de lunch bleek behoefte te zijn aan 
Nederlandse en Engelse les. We zijn dit gaan 
organiseren met vrijwillige taalcoaches. 
 

 
 
Uitstapje Beekse Bergen 

Rotary Gilze-Rijen en Dongevallei en VIPVoorElkaar 
wilden de mensen een verzorgde dag weg aanbieden. 
Ze waren net in de gemeente, de kinderen net een 
week naar school en toen werd  het meivakantie.  
Daarom hebben we een dagje weg aangeboden aan 
alle vluchtelingen uit Oekraïne. Het dagje ging naar de 
Beekse Bergen en we konden ook een uitgebreide 
lunch aanbieden. We hebben dit twee keer 
georganiseerd. In de vakantie voor alle kinderen en 
hun moeder, oma of tante. En de tweede keer met de 
groep die Nederlands volgt tijdens de ‘Nederlandse 
les’. Een groep vrijwilligers heeft de uitstapjes 
begeleid. Het was heel gezellig! Er zijn ook mooie 
contact gelegd tussen de kinderen van de vrijwilligers 
én de kinderen uit Oekraïne.  
 
 

 

 
Sport 
De taalcoach Nederlands is met een aantal bewoners op zoek gegaan naar een sport om uit te oefenen. 
Omdat veel mensen Oosterse vechtkunst beoefenen, heeft de taalcoach een sportschool gevonden en is 
daar met de mensen naartoe gegaan. Team Elite heeft de mensen met open armen ontvangen. De 
volwassenen mogen gratis meetrainen op de dagen dat de groep niet vol zit. Voor de kinderen regelen 
we aansluiting het Leergeld. En vanuit het Rotary fonds hebben we eenmalig sportmateriaal aangeschaft 
voor de volwassenen zodat zij een goede start kunnen maken. Daarnaast hebben we een van de mensen 
die van hardlopen houdt, gekoppeld aan atletiekvereniging Spiridon. Daar kan deze persoon meetrainen 
in de groep.  
 



 
Language connects  
Tijdens de eerste gesprekken bleek al dat er 
behoefte was aan hulp bij de Engelse en 
Nederlandse taal. Er zijn inwoners gevonden 
die hierbij willen helpen en we hebben sinds 
medio april een wekelijks 
activiteitenprogramma waarin taal en 
ontmoeting centraal staat. Overigens kan 
iedereen hier naartoe! Dus ook bijvoorbeeld 
bewoners van het AZC of geïnteresseerden 
uit de gemeente. Doel is ontmoeting en taal 
bevorderen.  
De lessen zijn praktisch. Zo hebben 
vrijwilligers een ‘Walk through Rijen’ 
georganiseerd om de mensen wegwijs te 
maken. Met een drankje bij café Smaak als 
afsluiting. Leden van de Rotary Club zijn 
actief in dit taalprogramma. Ook heeft een 
van hen een aantal mensen in het kader van 
taal en participatie meegenomen naar een 
concert. 
 
We hebben de nieuwe activiteiten en de 
bestaande activiteiten van VIPvoorElkaar 
samengevoegd tot het programma 
‘Language connects’. In de eerste weken 
was er veel belangstelling. Inmiddels zijn de 
meeste mensen aan het werk en kunnen zij 
niet meer komen.  
 
Op 2 juni is een groep vrijwilliger naar de locatie gegaan waar de mensen verblijven om opnieuw te horen 
wat de vraag is en of wij daar een aanbod op kunnen organiseren. Tijdens deze avond hebben we met 
iedereen gesproken en er is inderdaad behoefte aan lessen Nederlands en Engels. We gaan deze lessen 
nu op een andere tijd en locatie aanbieden, zodat de mensen wel kunnen komen. 
 
 
(Vrijwilligers)Werk 
De mensen willen heel graag werken. Hiervoor is de gemeente aan zet. Wel hebben de Rotary Club en 
VIPvoorElkaar hun netwerken gebruikt om de mensen richting werk te helpen. Zo heeft de taalcoach 3 
mensen een ingang gekregen bij een staalconstructie bedrijf in Gilze. Waar 2 mensen met een technische 
achtergrond nu aan de slag zijn en een derde ondersteunende werkzaamheden uitvoert. Daarnaast is, via 
de Rotary Club, Hotel Van der Valk benaderd voor werkplekken en daarna is binnen enkele dagen het 
balletje gaan rollen en inmiddels zijn een aantal mensen daar aan het werk. Een ander Rotary lid heeft 
voor 2 mensen met een huisartsenopleiding in zijn netwerk navraag gedaan voor een werkplek. Dit blijkt 
moeilijk vanwege de hoge werkdruk in de zorg. Wel heeft de Efteling geprobeerd de mensen aan het werk 
te krijgen bij de verpleegkundige dienst op het park. Hier bleek uiteindelijk geen plek te zijn. De twee tot 
huisarts opgeleide mensen, hebben zich nu ingeschreven voor een zomercursus aan een universiteit in 
Nederland. We hebben mensen uit Oekraïne incidenteel kunnen inzetten als vrijwilliger, bijvoorbeeld als 
gastvrouw tijdens de Kom erbij Lunch.  
 
  



 
Vraagbaak 
De mensen weten de vrijwilligers goed te vinden bij vragen. Zo hebben we bijvoorbeeld kaartjes online 
gekocht voor mensen toen zij nog geen bankrekening hadden, maar wel contant geld bij zich hadden. We 
hebben contact met inwoners uit de gemeente die Oekraïens spreken en die kunnen tolken voor de groep. 
Of we denken mee als iemand een laptop nodig heeft om zijn cv te schijven of regelen mensen die daarop 
professioneel kunnen meelezen. Er is geholpen met het inschrijven bij de bibliotheek, maar we nemen 
ook de tijd om naar het verhaal van mensen te luisteren wanneer ze dat kwijt willen.   


