Barchem voor Oekraïne
Verzamelde suggesties 28-3-2022

Op bijna alle vellen papier kwam naar voren:
•

•
•

dat er één aanspreekpunt moet zijn waar men terecht kan voor vraag en aanbod van spullen,
en bezigheden en hulp
o waar vluchtelingen (of hun gastheer) kunnen aangeven wat hun wensen zijn
o waar inwoners kunnen aangeven wat zij in de aanbieding hebben
dat dit voor een ieder zichtbaar zou moeten zijn via internet
dat er een aanspreekpunt is voor andere vragen.

Dit is (zoals ook staat vermeld in het verslag) wat de gemeente bedoelt met een op te richten
kerngroep. Meldt u zich hiervoor aan en wacht niet tot een ander het doet !
Verder kwam vaak naar voren dat wij het initiatief moeten nemen als het gaat om meedoen in de
samenleving. Die stap is voor ons veel kleiner dan voor een vluchteling. Ook hierbij is coördinatie
gewenst.
Diverse suggesties kwamen regelmatig voor, in net wat andere bewoordingen.
Onderstaand de verzamelde voorstellen.

Online vraag en aanbod
Nodig Oekraïners uit
Gewoonten, normen, waarden
Cultuurverschillen
Steungezin / Buddy
Gezamenlijke activiteiten
Huiskamer (ontmoetingsplek) voor
Oekraïners
BarchHulp
Dorpsondersteuner
Begeleiden naar instanties/huisarts
Buurt maken (noaberschap)
Verkeerslessen
Taal leren

coördineren via 1 organisatie, bij elkaar brengen
en wacht niet af tot zij zelf komen
uitwisselen en afspraken maken
praktische voorlichting door b.v. Oekraïnse studenten (of anderen
die al langer in Nederland zijn)
boodschappen doen, koken, iets bezichtigen, ritje met Bello
koffie-uurtje, (er zijn locaties aangeboden), denk daarbij aan vervoer
en/of heitje voor karweitje
Eventueel ook Stichting Welzijn Lochem / Het Baken
hiervoor veel opgave gedaan (taxi)
Oekraïnse avond met de buurtvereniging (of Barchems Feest)
Uitleg openbaar vervoer
Boeken - met plaatsjes - via Bieb ? Google translate /
Tolkentelefoon
www.ru.nl/radboudintolanguages/taaltrainingen/oekraiens/

Oekraïns leren (gratis)
Plattegrond in Oekraïns evt met plaatjes
Taalkaart met "gebruiks"woorden
Financiën
Meedoen met bestaand aanbod
sport/zang/handwerken/vrouwen van nu/kokkepot enzovoorts
verenigingen/clubjes
Zijn er vriend(innen)kookclubjes,
(niet in verenigingsverband) waar men kan aansluiten ?
zangkoortjes, sportgroepjes enzovoorts
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Sportkleding / muziekinstrumenten
Speciale Kerkdiensten
Sportcoördinator Gemeente
Gezamenlijke activiteiten
Gezamenlijke activiteiten kinderen
Spelletjes (oid) avond/middag
leeftijdsgenoten
Wandelen en fietsen
Contact thuisfront
(Gratis) meelopen met Barchemse
Vierdaagse
Overzicht van alle activiteiten Barchem
Barchem Bios
Zwiepse Molen:
Gelders Groenland:
BonAparte:
Morgenstern:
Jongelui leren timmeren/klussen
Rust en privacy gunnen
Verzamelpunt basisbehoeften
Niet wiel opnieuw uitvinden

boodschappen doen, koken, iets bezichtigen, ritje met Bello
koken, speeluur Spölvenne, Kalenberg
met Barchemers en/of onderling
in groepsverband of individueel
laptops / internetcafé

en van alle bedrijven
over Oekraïne
dansleraar, piano, kinderactiviteiten, locatie voor samen-zijn
sportveldjes, skelters, binnenruimte met spelletjes, locatie voor
samen-zijn (in het weekend bezet)
zwemmen, locatie voor samen-zijn
zwemmen, schapen drijven, locatie samen-zijn
kan technieklocaal iets betekenen
niet teveel willen
Welke info is er al beschikbaar (in den lande)

Deze lijst is uiteraard niet limitatief. Suggesties blijven welkom via onderstaand e-mailadres.

Nogmaals de oproep om u in te zetten voor de kerngroep.
Misschien bent u (of kent u) degene die een praktische website kan bouwen voor vraag/aanbod of
…..
Samen kunnen we veel.

barchem.voor.oekraine@gmail.com
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