
Hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne 
Overal zijn hartverwarmende acties voor de mensen die moeten vluchten uit Oekraïne en nu 
een veilig verblijf in ‘de regio’ hopen te vinden. Ook in Nederland zijn gelukkig veel mensen en 
organisaties die zich voor deze mensen inzetten.  
In de laatste vergadering van de streekkerkenraad is afgesproken dat de Protestantse 
Streekgemeente Oost-Groningen zich bij de gemeente Oldambt aanmeldt als organisatie 
waarop een beroep kan worden gedaan bij de opvang van de vluchtelingen in het Oldambt. Wij 
beschikken immers over gebouwen die geschikt zijn voor allerlei activiteiten en wij zijn met heel 
veel gemeenteleden. 
Aanmelding is inmiddels gedaan en ook andere kerkgenootschappen uit Winschoten hebben 
zich gemeld. 
Afgelopen maandag was er een bijeenkomst in het City hotel in Winschoten van de gemeente 
Oldambt en de gezamenlijke kerken om tot een plan te komen. 
Van de streekgemeente waren Ellen Smid en ds. Bert van der Woude hierbij aanwezig. 

De situatie is als volgt: 
Op dit moment zijn er twee opvanglocaties in het Oldambt: het City Hotel en hotel Vrijheid in 
Winschoten. 
In het City hotel zijn al vluchtelingen en voor hen is grotendeels hulp geregeld. De coördinatie 
van de vrijwilligers voor deze locatie ligt bij korpsofficier Bineke Berkenbosch van het Leger des 
Heils.  
De verwachting is dat ook hotel Victoria binnenkort vluchtelingen gaat huisvesten. De 
coördinatie van de begeleiding van deze mensen ligt bij de streekgemeente en is opgepakt door 
Ellen Smid met ondersteuning van ds. Bert van der Woude.  
Inmiddels zijn de eerste mensen aangekomen in hotel Victoria.  
Ellen Smid en ds. vd Woude hebben hen gisteravond (donderdag 31 maart) opgevangen, hun 
een kamer gegeven en daarna zijn ze even met hen naar de Marktpleinkerk geweest om hen 
daar nog eens extra welkom te heten.  
Kaarsje aangestoken en gebed uitgesproken.  
De eerste gasten komen uit Marioepol en spreken vooral Russisch. Gecommuniceerd wordt via 
de app Google translatie. Het is handig om die op je mobiel te hebben.  
Voor deze locatie zijn vrijwilligers nodig die helpen bij het ontbijt, de lunch en de avondmaaltijd. 
Er hoeft niet gekookt te worden, maar wel geholpen.  
Twee vrijwilligers per keer zou mooi zijn. Dat betekent zes vrijwilligers per dag voor korte tijd. 
Want hoe meer de mensen uit de Oekraïne daarbij zelf thuisraken, hoe minder hulp nodig is.  
Verder zoeken we vrijwilligers die helpen om kinderen te begeleiden.  
Voor deze groep zoeken we ook naar kinderspeelgoed in goede conditie.  
Een belangrijk onderdeel is taalonderwijs aan volwassenen in kleine groepjes. Ook daarvoor 
zoeken we vrijwilligers.  
Tenslotte zoeken we ook nog naar mensen die Oekraïens of evt. Russisch spreken. Wellicht 
kennen jullie iemand in je omgeving.  

Hulp van veel mensen is nodig! 

Bert L. van der Woude   Ellen Smid 
Burg. Schönfeldsingel 9    Burg. Schönfeldsingel 11  
9671 CE Winschoten    9671 CE Winschoten  
T: 0597-422112 / 06-20681096   T: 0597-416106 
E: bertlvanderwoude@gmail.com  E: ellensmid@hotmail.com 

Als u op enige wijze wilt helpen, stuur dan een mail naar Geesje Koers, zij overlegt 
verder waar u eventueel ingepast kunt worden. 
ghrkoers@hetnet.nl   
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