
In Borger-Odoorn steunen 
we vluchtelingen uit Oekraïne

Het is oorlog in Oekraïne. Veel Oekraïners ontvluchten hun 
land en reizen onder meer naar West-Europa op zoek naar 
een veilige plek. Ook in Nederland zijn de eerste vluchte-

lingen aangekomen. Meerdere gemeenten vangen al vluchte-
lingen op. Ook in Drenthe zijn er acties om de Oekraïners te 
helpen. Met diverse inzamelingsacties worden spullen verzameld
en via Giro 555 wordt geld ingezameld voor Oekraïne. En de 
Drentse gemeenten kijken welke opvanglocaties zij kunnen 
organiseren om vluchtelingen op te vangen. De Veiligheidsregio 
Drenthe (VRD) coördineert dit en kijkt samen met de gemeenten 
hoe de hulp zo goed mogelijk kan worden geregeld en ingezet. 
Ook de gemeente Borger-Odoorn zet zich in om opvanglocaties 
te zoeken om mensen een veilige verblijfplaats te kunnen 
geven, zodra dit nodig is. Inwoners die hulp willen bieden 
kunnen terecht bij verschillende organisaties. Op deze pagina 
vindt u een overzicht met websites en telefoonnummers waar u 
terecht kunt met vragen over de hulp en uw aanbod voor hulp.

Burgemeester Jan Seton: 
“Het is verschrikkelijk 
dat de oorlog in Oekraïne 

zoveel mensen hun veilige 
woonplek ontneemt. Wij zien 
de ellende daar en voelen 
in ons hart de behoe� e om 
hulp te bieden. Gelukkig zijn 
al veel mensen aan de slag 
gegaan met het opzetten van 
allerlei particuliere acties. Er 
is geld ingezameld, er zijn 
creatieve initiatieven opgepakt 
en er zijn spullen verzameld 
die inmiddels onderweg zijn 
naar Oekraïne. Als burgervader 

van deze gemeente vind ik 
dit hartverwarmend. Het 
doet mij goed te zien dat 
de naoberschap die we met 
elkaar omarmen nu ook 
weer wordt getoond aan de 
Oekraïners die onze hulp zo 
hard nodig hebben. Ik spreek 
zelf ook veel mensen van 
organisaties, kerken en ook 
inwoners die zich inzetten 
om te helpen waar dat nodig 
is. Een aantal vluchtelingen 
is al door particuliere 
inwoners van onze gemeente 
huisvesting aangeboden. En 

binnenkort zal de gemeente 
ook georganiseerde opvang 
gaan inzetten. Alle hulp die 
we uit onze gemeenschap 
kunnen krijgen is zeer welkom. 
Daarom moedig ik iedereen 
aan die graag een steentje wil 
bijdragen aan het verblijf van 
de vluchtelingen in Borger-
Odoorn, zich aan te melden 
op de plekken die daarvoor 
beschikbaar zijn. Met elkaar 
zorgen we ervoor dat onze 
gemeente een gastvrije plek 
is voor alle Oekraïners die hier 
hun toevlucht zoeken!”

▶ vluchtelingenoekraine@borger-odoorn.nl
Hier kunt u uw vragen stellen aan de gemeente en uw hulp 
aanbieden. Ook kunt u bellen met het algemene telefoon-
nummer van de gemeente 14 0591. U wordt dan doorverbonden 
met een medewerker die u verder helpt. 

▶ https://takecarebnb.org/
Op deze website kunt u zich aanmelden als u zelf een logeer-
plek hebt en vluchtelingen bij u thuis wilt opvangen. U vult het 
aanmeldformulier in en Takecarebnb neemt dan contact met u 
op voor een telefonische screening. U moet een aantal vragen
beantwoorden over uw achtergrond, gezinssamenstelling, 
beschikbare ruimte, etc. Takecarebnb matcht vluchtelingen en 
beschikbare opvangplekken. Zodra bekend is welke organisatie
dit gaat coördineren, deelt Takecarebnb uw gegevens (met uw 
instemming) met deze organisatie. Voor het organiseren van 
praktische zaken zoals verzekeringen en onderwijs kunt u 
terecht bij de gemeente.

▶ www.vluchtelingenwerk.nl
Hier vindt u een overzicht van wat u kunt doen voor 
vluchtelingen uit Oekraïne.

Ook vindt u veel informatie op de volgende websites:
www.vrd.nl 
www.rijksoverheid.nl 
www.rodekruis.nl 

▶ 070-44 55 888
Hulplijn voor Nederlandse hulpvragers en -aanbieders. 
Bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 21.00 uur.

Hoe wordt de opvang van vluchtelingen in 
Drenthe georganiseerd?
De Veiligheidsregio Drenthe organiseert voor 
21 maart opvang voor 1000 vluchtelingen en 
kort daarna nog eens 1000. 
De VRD coördineert deze opvang samen 
met de gemeenten in Drenthe. Om op een 
veilige manier gebruik te kunnen maken van 
particuliere opvang (zoals bij Drenten thuis) 
bundelen het Rode Kruis, Vluchtelingen-
werk Nederland en het Leger des Heils hun 
krachten. 

• Vluchtelingen die een opvangplek 
 zoeken (of hebben gevonden bij iemand 
 thuis) melden zich altijd bij de gemeente. 

Waar vinden vluchtelingen 
meer informatie?
• Vluchtelingen vinden heel veel informatie 
 op de nieuwe website refugeehelp.nl, in 
 Oekraïns/Russisch/Engels/Nederlands.

• Zij kunnen ook in hun eigen taal een 
 Whatsappbericht sturen naar het 

Rode Kruis: zij krijgen dan in dezelfde taal 
 antwoord. Het nummer is: 06-48158053

Waar vinden mensen die (willen) helpen 
meer informatie?
• Mensen die een particuliere opvangplek
 willen bieden, melden zich bij Takecarebnb.  
 Meer informatie is te vinden bij 

Vluchtelingenwerk. 

• Mensen die een grotere opvangplek bieden 
 (bijvoorbeeld bedrijven, recreatieparken, 
 hotels), kunnen dit melden bij de 

gemeente. 

• Mensen die vrijwilliger willen worden, 
 spullen willen doneren of werk hebben 
 voor vluchtelingen, kunnen terecht bij 

Vluchtelingenwerk

Raad en advies over omgaan 
met psychisch leed
Mensen en organisaties die helpen in de 
vluchtelingenopvang kunnen hiervoor 
terecht bij GGZ Drenthe.

Ik vang al mensen uit Oekraïne op en we 
hebben vragen. Waar kan ik terecht?
In de eerste plaats is het belangrijk dat de 
vluchtelingen geregistreerd staan bij de 
gemeente, zodat zij de juiste zorg en onder-
steuning kunnen krijgen. Maar ook zodat u 
weet waar u wel of niet aanspraak op kunt 
maken. Zorg er daarom voor dat u opvan-
ginitiatieven altijd in afstemming met de 
gemeente doet.

Hoe is de hulp aan meegenomen 
huisdieren geregeld en wat kan ik doen?
Kijk hiervoor op:

https://www.hulpvoordierenuitoekraine.nl/

Ik wil helpen. 
Waar kan ik terecht? Veelgestelde vragen


