Wat doen voor vluchtelingen
De kerken en geloofsgemeenschappen in
Zutphen willen graag van betekenis zijn voor
de vluchteling als naaste, in het bijzonder voor
de bewoners van het AZC Zutphen straks. We
starten o.a. een maatjesproject (zie flyer),
waarbij vrijwilligers professioneel ondersteuning krijgen. Ook starten we een ‘pool’ van
mensen die we mogen benaderen als extra
handen nodig zijn. In iedere kerk of gemeenschap kunnen de komende tijd ideeën en initiatieven worden geboren. Laat het maar weten!
Ook buiten de kerken zijn legio mogelijkheden
om wat te doen. De inzet is om aanvullend op
elkaar te zijn, elkaar te versterken, ieder vanuit eigen inspiratie en expertise. In Zutphen is
inmiddels een Overlegtafel AZC ingesteld,
voor clubs en organisaties die voornemens
zijn wat te organiseren.
Vluchtelingenwerk
www.vluchtelingenwerk.nl
VluchtelingenWerk Oost Nederland zet zich in
voor asielzoekers, vluchtelingen en andere
nieuwkomers in haar werkgebied. Haar belangrijkste werkzaamheden zijn: ondersteuning bij de asielprocedure, taalmaatjes (individuele taalondersteuning), budgetcoaching,
wegwijs maken in de lokale en Nederlandse
samenleving, informatie- en advies en ondersteuning bij inburgering. Ook voeren zij een
aantal projecten uit.
In Zutphen werkt een vrijwilligersteam samen
met leidinggevende Martijn Heerema. Zijn
telefoonnummer is 06-16104947. mheerema@vwon.nl
COA www.COA.nl
Op het AZC zelf zijn ook vrijwilligers nodig. De
COA organiseert dit. Op alle opvanglocaties in
het land werken vrijwilligers. Zij zetten zich

belangeloos in voor de bewoners. Hun taken
variëren van scholing en recreatie tot het
wegwijs maken in de nieuwe omgeving.
Buddy-to-buddy / New Dutch Connection
www.buddytobuddy.nl
Ook hier is sprake van een maatjesproject.
We verwachten dat er voldoende vraag is
voor verschillende maatjesprojecten, met ieder een eigen accent en karakter.
“De doelstelling van stichting Buddy to Buddy
is tweeledig: het sociale isolement van asielzoekers doorbreken en de betrokkenheid van
Zutphense inwoners bij de opvang van vluchtelingen vergroten. Dit doen ze door betrokken inwoners aan vluchtelingen te koppelen.
Buddy’s kunnen vluchtelingen wegwijs maken
in de samenleving door hen 'op sleeptouw' te
nemen. Contacten beperken zich in eerste
instantie vaak tot officiële instanties en worden door het buddyschap uitgebreid tot het
sociale verkeer.”
www.gastgezinvooreenvluchteling.nl
Het initiatief is ontstaan in Apeldoorn en is
uitgegroeid naar een landelijk initiatief. Een
aanmelding wordt uiteindelijk aangeboden
aan de plaatselijke gemeente en/of een professionele instantie die zich ontfermt over
vluchtelingen. Zij zullen vervolgens contact
met je opnemen en je laten weten op wat voor
manier je kunt helpen.
Vrijwilligerscentrale Zutphen
www.vrijwilligerscentrale-zutphen.nl
Op de website van de vrijwilligerscentrale
Zutphen verschijnen dagelijks nieuwe vacatures. Ook hierkomt u mogelijkheden tegen om
wat voor vluchtelingen te doen.

Wat doen voor vluchtelingen
Spullen: Het Nederlandse Rode Kruis
www.hulpvoorvluchtelingen.nl
Het spontaan inzamelen van spullen voor
vluchtelingen nam een (te) hoge vlucht. Het
Rode Kruis is op verzoek van het Centraal
Orgaan opvang Asielzoekers (COA) de giften
en andere acties gaan coördineren voor
vluchtelingen in Nederland. De hulporganisatie gaat daarom welkom winkels openen in de
buurt van asielzoekerscentra.
Kleding: Re Share en Leger des Heils
www.reshare.nl en www.legerdesheils.nl
Het Leger des Heils werkt nauw samen met
het Rode Kruis. Kleding inzamelen, zeker
warme winterjassen en overige kleding voor
mannen, is gewenst.
Geld (inzamelen) voor ……..
Rode Kruis Giro 6868
“Vluchtelingen komen aan zonder bezittingen
en zijn na een heftige reis vaak getraumatiseerd. Hulp voor deze mensen is hard nodig.
Daarom roept het Rode Kruis op om in actie
te komen voor deze mensen in nood. De organisatie vindt het hartverwarmend dat het
Nederlandse publiek meeleeft met vluchtelingen, maar benadrukt dat een financiële bijdrage vaak effectiever is dan het leveren van
goederen. “

voor mensen in Ebola-gebieden, de vluchtelingen uit Irak en de misbruikte meiden uit
Bolivia kunnen uw hulp goed gebruiken.”

Stichting Vluchteling giro 999
“Over de hele wereld zijn bijna 60 miljoen
mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en
onderdrukking. Stichting Vluchteling is een
noodhulporganisatie die zich wereldwijd inzet
voor hulp aan vluchtelingen en ontheemden
(vluchtelingen binnen de eigen landsgrenzen).
Bij acute nood zorgt Stichting Vluchteling voor
directe hulp, zoals onderdak, medische zorg,
hulpgoederen, voedsel, schoon drinkwater en
sanitaire voorzieningen.”
Stichting Bootvluchteling
www.facebook.com/hulpactiebootvluchtelinge
n NL97 RBRB 0918932637
t.n.v. Stichting Hulpactie Bootvluchtelingen
“Wij zetten ons in op al die plaatsen waar
bootvluchtelingen aankomen, acuut hulp nodig is en de nood het hoogst.”
Website met initiatieven
ikwilietsdoenvooreenvluchteling.nl

EO Metterdaad (fond Vluchtelingenhulp, diverse projecten en gironummers)
“EO Metterdaad helpt mensen in armoede of
onrechtvaardige omstandigheden te overleven en hun leven weer op te bouwen. Via
televisie en radio werft Metterdaad geld voor
christelijke hulpverleningsprojecten wereldwijd. Op dit moment werft EO Metterdaad in
het bijzonder voor Noodhulp Bootvluchtelingen. Maar ook de andere projecten zoals hulp

werkgroepazc@geloveninzutphen.nl
september 2015

