Beste mensen,
U heeft het wellicht gehoord: we hebben een stuurgroep opgericht in
Nijeveen om handen en voeten te geven aan hulp aan vluchtelingen
uit Oekraïne: ‘Nijeveen helpt Oekraïne’.
We hebben daartoe een stichting in het leven geroepen om alles goed
te laten verlopen.
Voor de meest actuele informatie kunt u kijken op https://www.nijeveenhelpt.nl/
Veel mensen willen wat doen en in Nijeveen zijn we daar ook goed in!
Wat natuurlijk belangrijk is, dat is dat we alles goed organiseren.
En om dan maar met de deur in huis te vallen: we hebben geen idee wat er komt.
Daarom is het goed om zoveel mogelijk samen te werken en af te stemmen.
De stuurgroep heet nauw contact met de gemeente Meppel om samen te werken.
We verwachten een eerste groep van 150 vluchtelingen die ondergebracht kunnen worden
in Isala. Het ziekenhuis komt door de verhuizing immers leeg te staan. Een ideale
gelegenheid met veel voorzieningen.
Dat betekent dat we in Nijeveen dus niet direct mensen gaan onderbrengen. Maar dat kan
veranderen als er grote aantallen mensen naar ons toekomen.
Daarom gaan we (op dit moment) ook niet actief werven naar gastgezinnen. Ook dat kan
veranderen.
Wat doen we wel?
We bereiden ons voor om in samenspraak met de gemeente Meppel klaar te staan en direct
te kunnen schakelen met de hulpvraag die komt. Dat kan van alles zijn.
We sorteren op allerlei vlakken voor: goederen (ledikanten, kleding, speelgoed, etc.),
ondersteuning op allerlei gebied, financiën, onderdak in de kerken. etc.
Alles in de startblokken, maar nog niet verder!
We vragen u daarom te wachten: er komt waarschijnlijk nog genoeg op ons af waarbij we
heel veel nodig hebben aan mensenkracht, voorzieningen, spullen, etc. En waarschijnlijk ook
voor langere tijd.
We willen de komende dagen zoveel mogelijk organisaties uit Nijeveen betrekken. Vooral
dus met de vraag: als we aankloppen doen jullie dan mee?
Tegelijkertijd zijn er al mooie initiatieven. We noemen er een paar die nu gaande zijn en
waar u zich kunt aansluiten:
1
Zaterdag a.s. zal DOS46 in de thuiswedstrijd tegen Fortuna uit Delft aandacht vragen/een
actie op touw zetten voor Nijeveen helpt Oekraïne.
2.
De supportersvereniging van DOS46 doneert €300 aan Nijeveen helpt Oekraïne.
3.
En u mag gokken! Bij DOS46 kunt u gokken op de uitslag van de wedstrijd DOS46 - Fortuna
Delft van a.s. Zaterdag. Dat kan via deze link https://forms.gle/jCbxeVxvhqJkoauL9.
Een deel van opbrengst gaat naar Nijeveen helpt Oekraïne
4.
Nog een toezegging van DOS46: Zodra er vluchtelingen komen in Nijeveen en omstreken en
de kinderen willen sporten dan kunnen ze kosteloos meetrainen met de jeugdploegen van
DOS46.

5.
De opbrengst van SVN’69 vorige week van de veldverloting bij de wedstrijd van het 1e is
bestemd voor Nijeveen helpt Oekraïne.
6.
Aanstaande zaterdag 19 maart organiseert SVN’69 een sponsorloop waarmee geld wordt
ingezameld voor Nijeveen helpt Oekraïne. We hopen dat zoveel mogelijk spelers van de
kabouters tot en met de JO12 hier hun bijdrage aan willen leveren..
7.
Op onze website https://www.nijeveenhelpt.nl/ kunt u informatie vinden over spullen die
wij nodig hebben en waar u ze kunt aanleveren. Mogelijk komt ook hier even een pauze
want ook hier is goede afstemming nodig.
6.
Wat u vooral moet doen is: op onze website https://www.nijeveenhelpt.nl/ kunt u een
speciale vlag bestellen waarvan de opbrengst ten goede komt aan de hulp.
7.
De kerken hebben gebouwen beschikbaar gesteld voor noodopvang. Op 2 locaties zijn daar
mogelijkheden: in het jeugdgebouw van Kolderveen en in de Gereformeerde kerk. Het gaat
hierbij op kortdurende noodopvang indien nodig.
8.
Wij nodigen de gezinnen die al gasten hebben ontvangen uit om dat bij ons aan te geven. Zo
krijgen wij overzicht en kunt u bij vragen bij ons terecht. Wij kunnen dan zien of we u kunnen
adviseren of helpen. U kunt het melden bij Fenneke Knol of één van de andere leden van de
steungroep.
De steungroep bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende groepen uit ons dorp.
Binnen de steungroep worden de taken zoveel mogelijk verdeeld naar kwaliteiten en
mogelijkheden die we hebben. De steungroep bestaat uit:
Jan Zondag, voorzitter.
Anneminke Drost, coördinatie spullen, contact scholen
Fenneke Knol, contact jeugdgebouw Kolderveen, coördinatie spullen, contact gastgezinnen
Henk van der Woude, adviseur en overleg gemeente
Klaasjan Bijker, contact schaats- en skeelervereniging, penningmeester
Sijtze Faber, contact netwerk ondernemers Nijeveen, verzekeringen, juridische zaken
Nico Buiten, contact DOS46. algemene ondersteuning
Fenneke Wiepkema, notuliste
Christina van der Schaaf, contact Dorpsvereniging, algemene ondersteuning
Jaap van der Niet, contact SVN’69, overleg gemeente, algemene ondersteuning
René Kok, contact kerken, algemene ondersteuning
Anja Winters, p.r. en vormgeving
We hopen dat u mee doet!
Zodra wij concrete vragen hebben hoort u van ons.
P.s. bestel de speciale vlag nu, dan mist u hem niet!
De opbrengst is voor Nijeveen steunt Oekraïne!

