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Redactiedatum 4 april 2022 

 

Nieuwsbrief Zalk helpt Oekraïne  
Met de nieuwsbrief Zalk helpt Oekraïne willen we inwoners van Zalk die geen toegang hebben tot 

het internet informeren over de voortgang rond het opvangen van gasten uit Oekraïne in Zalk. We 

geven met enige regelmaat een overzicht van het nieuws dat op de website www.hetdorpzalk.nl 

staat. Kort gezegd: Uit een enthousiaste groep dorpelingen ontstond de werkgroep Zalk helpt 

Oekraïne die gezamenlijk de opvang van vluchtelingen in het dorp wil organiseren en coördineren. 

Gedachte is dat we een dergelijke opvang het beste met ons allen kunnen doen. We weten immers 

niet hoelang er vraag zal zijn naar opvangplekken. 

Toegang tot internet? Geef het door! 
De werkgroep beschikt over een adressenlijst van de hulpgroep in coronatijd, maar daar staan ook 

mensen op die geen gebruik maken van Facebook maar wel degelijk toegang hebben tot internet. 

Deze mensen kunnen actuele informatie vinden op de website www.hetdorpzalk.nl. Wilt u zich in dat 

geval afmelden voor deze nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar zalkhelpt@gmail.com? Dat 

scheelt de werkgroep geld en tijd. 

Laatste nieuws 
De eerste gasten uit Oekraïne zijn gearriveerd 

op vrijdagavond 1 april. Het gaat om acht 

personen (een gezin met zes kinderen). Ze 

hadden er een lange reis op zitten, met 

onderweg extra hinder door de sneeuwval in 

Duitsland. Ze zijn verwelkomd door leden van 

de werkgroep Zalk helpt Oekraïne, drie 

buddies (zullen het eerste aanspreekpunt zijn 

voor het gezin), een pastor en een arts die 

direct een medische check met ze deed. De 

komende week zal de werkgroep zich beraden 

op de volgende te realiseren opvanglocaties. 

Ondertussen wordt gewerkt aan extra 

inkomsten en donaties: onder ons als 

inwoners maar ook via fondsen, een aanvraag 

voor het solidariteitsfonds van de gemeente 

Kampen en producten en diensten die voor 

niets of met hoge korting worden geleverd. 

 

Units rechts van het mfd. 

Inrichting units 
De vanuit IJsselmuiden verkregen units zijn 

geplaatst op 28 maart. Waar de werkgroep 

Zalk helpt Oekraïne eerst uitging van 

oplevering van de units in de week van 4 of 

zelfs 11 april, kwam de dringende vraag uit 

IJsselmuiden dit 1 april al gereed te hebben. 

Een grote groep inwoners van Zalk heeft de 

schouders er letterlijk onder gezet om dit voor 

elkaar te krijgen. De kale units zijn 

getransformeerd in woonunits van elk 36 m2 

die netjes en schoon zijn afgewerkt, ingericht 

en een warm onderdak bieden aan acht tot 

twaalf personen (twee keer zes). De gasten 

kunnen naast de units tijdens openingstijden 

ook gebruik maken van de dorpskamer in het 

mfd. De units zelf beschikken over een 

keukentje. Toiletten en douches zijn 

beschikbaar in het mfd en er is een toiletunit 

buiten aanwezig, voor ’s nachts. Hierin is ook 

een wasmachine geplaatst. 

Samenwerking met IJsselmuiden 
De werkgroep Zalk helpt Oekraïne werkt nauw 
samen met initiatieven in IJsselmuiden. Dit 
betekent dat daar de plaatsing van de 
vluchtelingen wordt geregeld (zij halen ze 
immers ook zelf op) maar ook ruimhartig 
gedeeld wordt qua ingezamelde goederen. Zo 
konden we beschikken over fonkelnieuwe 
bedden, compleet met matrassen en 
beddengoed. Dat geldt ook voor andere 
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meubels, waarvan overigens een groot deel 
uit Zalk zelf komt. Met heel veel dank aan alle 
snelle inzet en betrokkenheid! 

Donaties en vrijwilligers 
De werkgroep Zalk kreeg veel ingevulde 
inventarisatielijsten terug, waarop is 
aangegeven of en hoe mensen willen 
meehelpen en geld doneren. Hartverwarmend 
hoeveel reacties er binnenkwamen. Enkele 
vrijwilligers zijn inmiddels in touw geweest en 
de eerste donaties zijn binnengekomen. Dank 
daarvoor, want we zullen zeker kosten 
moeten maken voor de gasten: Om ze te 
huisvesten maar ook voor hun eerste 
levensbehoeften, aangezien ze nog niet direct 
ingeschreven zullen zijn in de gemeente 
Kampen en pas daarna een bijdrage vanuit de 
overheid zullen ontvangen. U kunt uw giften 
doneren via het rekeningnummer NL06 RABO 
0325 7080 02, t.n.v. penningmeester Ned. 
Geref. Kerk te Zalk en Veecaten, o.v.v. Zalk 
helpt Oekraïne. Deze giften zijn aftrekbaar 
van de belasting. Hetzelfde geldt voor de inzet 
van vrijwilligers. Onze inspanning zal niet van 
korte duur zijn verwachten we en daarom is 
het fijn dit met zoveel mensen te kunnen 
doen. Bent u nog niet gevraagd te helpen? Als 
u bent aangemeld dan hebben we u 
geregistreerd en zullen we u zeker nog 
benaderen. Genoeg te doen de komende tijd. 

Wilt u zich nog aanmelden? Dat kan met een 
briefje via de brievenbus van het mfd of door 
een mail te sturen naar zalkhelpt@gmail.com.  

Informatieavonden 
Op 21 en 28 maart organiseerde de werkgroep 
Zalk helpt Oekraïne informatieavonden. De 
opkomst was hoog: ruim 60 mensen in het 
mfd en ruim 40 mensen online. Fijn dat de 
betrokkenheid zo groot is. In overleg met de 
aanwezigen is besloten dit soort avonden 
vaker te organiseren, zodat iedereen op de 
hoogte kan zijn van de vorderingen van de 
werkgroep en hierover kan meedenken. 

Tot slot 
Als vervolg op de eerste units, zal de 
werkgroep Zalk helpt Oekraïne zich beraden 
op andere opvangplekken. We houden u 
hiervan op de hoogte via de website 
hetdorpzalk.nl, voor mensen die geen internet 
gebruiken met deze nieuwsbrief en tijdens 
informatieavonden. 

 

Klusgroep op donderdag 31 maart. 

 

 

De werkgroep Zalk helpt Oekraïne bestaat uit inwoners van het dorp Zalk. De werkgroep is bereikbaar via 

zalkhelpt@gmail.com en de brievenbus bij het mfd. De coördinatieposten zijn voorlopig als volgt verdeeld: 

Activiteiten voor kinderen:   Alies Hofstede, Marjolijn Blok en Alice van Ittersum  

Communicatie:     Margreet van der Weerd en Gerbrig Filius 

Contactpersoon gemeente Kampen:   Alice van Ittersum 

Contactpersoon werkgroep IJsselmuiden:  Alies Hofstede  

Coördinatie gasten en buddies:  Alice van Ittersum en Suzan de Weerd  

Coördinatie materialen:   Margreet van der Weerd  

Financiën:     Marjolijn Blok 

Huisvesting en logistiek:    Bram Eerkes  

Onderwijs:     Tella van der Weerd en Marieke de Jong  

Secretaris:     Marieke de Jong 

Vrijwilligers:     Jolanda de Schoonhoven en Suzan de Weerd 

Werk:      Paul Verberne en Marieke de Jong 
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