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Zoals jullie in de lokale media hebben kunnen lezen, is sinds een aantal weken de 
werkgroep ‘Welkom in Dalfsen’ actief. Deze werkgroep, bestaande uit Dalfser 
ondernemers en betrokken burgers, wil hulp bieden aan Oekraïnse vluchtelingen in de 
gemeente Dalfsen. Op onze website www.welkomindalfsen.nl vindt u meer informatie. 
 
We werken nauw samen met de gemeente Dalfsen, Saam Welzijn en vele andere 
organisaties in de gemeente Dalfsen. We hebben inmiddels een pool van 125 vrijwilligers, 
die vaste taken op zich nemen of hand- en spandiensten verrichten. Daarnaast zamelen 
we via acties en donatieverzoeken geld in, dat ten goede komt aan de vluchtelingen in 
Dalfsen en dat lokaal besteed wordt. Inmiddels hebben al ruim € 33.000 ontvangen!  
 
Wij willen jullie graag middels deze nieuwsbrief een update sturen waar we vanuit de 
werkgroep allemaal mee bezig zijn geweest sinds de informatieavond voor potentiële 
gastgezinnen op 15 maart jl. 
 
Huisvesting 
De informatieavond op 15 maart was heel goed bezocht en er zijn veel belangstellenden 
die zich hebben opgegeven als gastgezin. 
 
De week erna zijn we met een groep vrijwilligers begonnen om alle adressen na te bellen 
of te bezoeken voor een intakegesprek. Het blijkt dat hier ongeveer 30% weer afvalt. Dat is 
helemaal geen probleem het is van groot belang dat er goed over na is gedacht en zo 
zorgen we voor een grotere kans op succes als er eenmaal een gezin geplaatst is. 
 
We vinden het belangrijk als er ook een VOG (Verklaring omtrent gedrag) aangevraagd 
wordt door alle volwassenen in een gastgezin. Helaas was dat niet zo makkelijk om via de 
Stichting te doen, maar er is nu afgesproken om dit via de gemeente te regelen. Hierover 
worden de gastgezinnen binnenkort geïnformeerd. 
 
De eerste aanvragen voor huisvesting van Oekraïners zijn inmiddels binnen en worden 
door onze werkgroep gematched met een gastgezin waarna er ook een contactpersoon 
aan gekoppeld wordt. Verder versturen we een informatiepakket voor het gastgezin (ook 
op de website te vinden bij downloads) en een formulier die gebruikt kan worden voor het 
maken van afspraken tussen de gasten en gastgezin.   
 
Deze week starten de contactpersonen en zij zullen binnenkort contact leggen met de 
gastgezinnen waar al gasten verblijven. 
 
We krijgen veel vragen op wat voor termijn er een gezin gekoppeld kan worden, maar dat 
is moeilijk aan te geven. We plaatsen als eerste zoveel mogelijk de aanvragen bij gezinnen 
die echt een aparte ruimte hebben voor de gasten en we proberen rekening te houden 
met huisdieren. Ook is het onze ervaring dat sommige gasten toch op het laatste 
moment ineens andere plannen gemaakt blijken te hebben en niet komen. Dit proberen 
we zoveel mogelijk te voorkomen door veel in contact te blijven met de gasten. 
 
Inmiddels zijn er ongeveer 20 gezinnen die gasten vanuit Oekraïne opvangen of bij wie ze 
binnenkort worden ontvangen. 
 
Daarnaast heeft de gemeente ook plaatsen beschikbaar bij Camping Het Tolhuis waar nu 
gasten naar toe worden verplaatst die eerst bij Summercamp in Heino verbleven. 

http://www.welkomindalfsen.nl/


   
 
Actieweekend 25 en 26 maart 
We kunnen terugkijken op 2 fantastische actiedagen in het centrum van Dalfsen. Er is 
maar liefst € 12.978,50 opgehaald! 
 
De sponsorloop heeft met al die fanatieke lopers € 7739,50 opgeleverd en er komt nog 
steeds wat binnen. Dit fantastische resultaat is te danken aan alle kinderen en natuurlijk 
hun sponsors. Excelsior heeft met de oliebollenverkoop € 1.528,90 gedoneerd. Paul Bink 
en Robert Westera hebben met hun geweldige portretfoto’ s maar liefst € 1.350,- bij 
kunnen dragen aan dit gedoneerde bedrag. 0529Unites heeft € 798,10 met het bakken 
van poffertjes, pannenkoeken en de vredesvlaggen binnen gehaald. De ingrediënten van 
de poffertjes en pannenkoeken is beschikbaar gesteld door ELK en Jumbo Kamphuis. 
Wijnberger Pak & Casual heeft met de broekenactie een super bedrag van €1.050,- 
gedoneerd. Dierenspeciaalzaak Kloosterman doneert € 250,-. En wie zag je niet lopen met 
een suikerspin die bij Marktpunt werd verkocht. Dit heeft een donatie van € 262,- 
opgeleverd. 
 
Namens “Welkom in Dalfsen” willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de gulle 
donaties. 
 
Dit geld wordt uitgegeven d.m.v. waardebonnen en aan de vluchtelingen uit Oekraïne 
gegeven. Deze waardebonnen zijn alleen lokaal te besteden. 
 
Activiteiten 
Er zijn veel vrijwilligers die zich hebben aangemeld om activiteiten te ondersteunen. Ook 
zijn er al veel vrijwilligers benaderd om te helpen als gastvrouw of gastheer in de 
Jeugdsoos. Van maandag tot en met vrijdag kunnen de mensen uit Oekraïne daar 
samenkomen tussen 10 en 12 uur. Ook zijn vrijwilligers ingezet bij het geven van onderwijs 
of bij het vervoer van spullen. Fijn dat er zoveel vrijwilligers zich hebben aangemeld en dat 
we weten dat we hulp kunnen vragen als dat nodig is. 
Daarnaast zijn er mooie culturele, creatieve, sportieve aanbiedingen van vrijwilligers 
binnengekomen. Saam Welzijn organiseert de meeste activiteiten.   
 
Op de website www.welkomindalfsen.nl wordt een kopje activiteiten geplaatst waarin 
verwezen zal worden naar de websites van Saam Welzijn en gemeente Dalfsen en naar 
losse activiteiten die zullen worden georganiseerd. 
 
Scholing 
Na wat voorbereidingen zijn we maandag 4 april gestart met een educatief programma 
voor de ongeveer 35 kinderen uit Oekraïne. Met hulp van veel vrijwilligers met in de 
meeste gevallen een onderwijsachtergrond. Om continuïteit in het programma te 
waarborgen worden de vrijwilligers ondersteund en begeleid door leerkrachten. Er is een 
programma georganiseerd van maandag t/m donderdag van 10.00 t/m 14.15 (behalve op 
woensdag dan tot 12.00). We zijn 3 groepen in de leeftijd 4-6; 7-9 en 10-12 jaar. In de 
ochtend wordt het programma in het Kruispunt verzorgd. Om 12 uur is er een 
lunchmoment en daarna wandelen de kinderen naar De Trefkoele voor het 
middagprogramma. Dit programma wordt verzorgd door de Buurt Sportcoach, Saam 
Welzijn en vrijwilligers. Om 14.15 gaan de kinderen weer naar ‘huis’.  
 
De Oekraïense ouders nemen ook een deel van het programma voor hun rekening en 
online volgen de kinderen ook Oekraïens onderwijs. 
 
Het is wel de bedoeling dat de kinderen in de toekomst naar het reguliere basisonderwijs 
doorstromen om verder kunnen integreren. 

http://www.welkomindalfsen.nl/

