
Hallo allemaal, 
 
Een aantal zaken. 
 
Camping de Eswal 
Deze gaat komende week in gebruik worden genomen. Het telefoonnummer aldaar is: 06-29631013 
De gemeentelijke contactpersoon voor die locatie is: Janneke Oomen 
De gemeente zal, net als bij Akenveen, de eerste opvang doen. Aangezien het aantal huisjes gestaag 
zal toenemen over de komende twee weken zal ook de populatie langzaamaan groeien. De 
gemeente zal aangeven wanneer het moment daar is dat vrijwilligers een fijne aanvulling zijn op de 
camping.  
 
Vrijwilligers 
De gemeente wil graag dat alle vrijwilligers zich centraal registreren en zullen dus daar ook het mail 
adres: oekraine@raadvankerkenzuidlaren.nl  voor gaan gebruiken.  
 
Rooster 
Het invullen van het rooster ging niet altijd even soepel. Daarom hebben we besloten om op de 
website de roosters te gaan publiceren via de hoofdpagina. De vrijwilligers komen er echter alleen 
met hun voornaam en eerste lette van hun achternaam op te staan. Mocht je dan bepaalde 
tijdsblokken zien waarop je je wel wil inschrijven kan je dat doorgeven via de mail aan: 
rooster@raadvankerkenzuidlaren.nl 
Daar zijn nu meerdere mensen die de mail verwerken. Zowel voor Akenveen als voor de Eswal zal het 
rooster zichtbaar worden gemaakt. Naar verwachting zal dat morgen gerealiseerd worden. 
 
Speciaal verzoek voor het rooster 
Donderdag 28 april in de middag is het weer tijd voor uitgifte van het leefgeld. De gemeente zou 
graag geassisteerd willen worden op Akenven door een 3-tal vrijwilligers. Er staan er al 2 vanaf 
14.30u maar kunnen we met elkaar ook al vanaf 14.00 het rooster vullen met 3 mensen?  
 
Fietsen 
De uitleen van de fietsen geschiedt nu door de Oekraïners zelf. Er wordt wel door een aantal heren 
(Gert, Evert en Hans) hard gewerkt aan het plakken en zonodig vervangen van binnenbanden, zadel 
vervangen en zadels verstellen en er zijn nu ook een aantal zadelklemmen geplaatst (zie foto) op 
fietsen om het verstellen van de zadels in hoogte te vereenvoudigen. Er zijn er nog meer besteld. 
Nog steeds is er wel behoefte aan fietsen, dus geef dat door in jullie eigen (kennisen) kring. Straks zal 
ook locatie Eswal graag voorzien zijn van de nodige exemplaren.  
 
Inbreng spullen 
Zoals eerder aangegeven is het zaak om alleen gericht spullen te komen brengen liefst nadat 
bevestigd is dat er nog behoefte aan is. Het heeft geen zin om lukraak, danwel een overdaad aan 
spullen te krijgen ter plaatse (zie foto). Op dit moment zijn er bijvoorbeeld heel veel dozen grote 
supermarkt ‘tuintjes’ aangeleverd. Tevens is er kleding gebracht waarvan enkele exemplaren 
(wellicht?) zijn afgenomen, maar nu ligt het er wel. We zouden graag zien dat ‘overtollige’ goederen 
weer worden opgehaald en anders zullen we met elkaar het een goede bestemming moeten gaan 
geven. 
Dit gezegd hebbende… 
 
Gezocht: wandel/sportschoenen maat 37 en 41 
De vrouw en man van huisje nr 10 hebben maar 1 paar schoenen en willen graag wandelen. 
Dus als er mensen zijn die sportieve schoenen schoenen mt 37 dames en 41 heren zouden we deze 
mensen blij kunnen maken. 
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Mocht u wat hebben neem contact op met telefoonnummer Akenveen 06-29631012. Dan kunnen ze 
voorkomen dat er straks 10 paar voor de deur staan.  
 
Inventarisatie talenten en wensen 
Inmiddels hebben we een aantal dames van de Oekraïnse gemeenschap zelf gevraagd om aan alle 
mensen te vragen of ze aan willen geven welke vaardigheden ze hebben (welke talen spreken ze, wat 
voor werk deden ze, waar hebben ze ervaring in) wat (voor werk) zouden ze graag willen doen. En 
welke ‘hobby’ wensen hebben ze: willen ze graag sporten (zaal- of buitensport, schaken etc), willen 
ze graag dansen, tekenen, schilderen, les in Nederlands, computer? Verzin het maar. Dan kunnen we 
daarna kijken wat we voor de mensen verder kunnen betekenen. Totdat ze een BSN nummer hebben 
mogen ze alleen vrijwilligerswerk doen, maar ze willen graag wat doen.  
 
Nogmaals rooster 
Het blijft zoeken hoeveel tijd aanwezig zijn op het park als ‘nuttig’ voelt. Ook met hoeveel je er bent. 
Als je voor het eerst gaat is het misschien wat spannend, maar er zijn nog altijd mensen van de 
gemeente aanwezig. Geef vooral aan als je aanwezigheid als overbodig voelt. Natuurlijk kan het de 
ene voor de ander keer rustiger zijn. Wellicht dat we terug gaan naar een uur aanwezigheid waarbij 
je voor jezelf mogelijkheid houdt van enige uitloop mocht er toch net iets op je pad komen dat wat 
meer tijd vraagt. 
 
Vragen / suggesties? Geef ze door.  
 
Met vriendelijke groeten, 
     Karel van der Velden 
 


