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Beste omwonende van De Wenteltrap,
De gemeente IJsselstein treft voorbereidingen voor de opvang van volwassenen en kinderen, die het
geweld in Oekraïne ontvluchten. Momenteel werkt een speciaal team hard om daarvoor het
voormalige pand van basisschool De Wenteltrap aan de Baden Powellweg in gereedheid te brengen.
Ook andere organisaties bereiden zich voor op de komst van deze vluchtelingen, onder andere
huisartsen, scholen, kerken, welzijnsorganisatie Pulse en Vluchtelingenwerk. Indrukwekkend om te
zien hoe IJsselstein de krachten verenigd.
Onze inspanningen zijn erop gericht om de school vrijdag 18 maart of kort daarna klaar te hebben om
vooralsnog 50 vluchtelingen te ontvangen. Daar moet nog heel veel voor gebeuren: opruimen,
schoonmaken, grote ruimtes opdelen, brandveiligheid en elektra controleren, personeel en vrijwilligers
regelen en zorgen voor voldoende meubels en andere spullen. Nog onbekend is vanaf wanneer we de
mensen mogen verwachten, hoeveel dat er zullen zijn en in welk tempo de opvanglocatie vol zal
geraken. We proberen ons daar zelf flexibel op in te stellen. U kunt overigens geen spullen op de
locatie afgeven.
Vragen
Heeft u vragen over deze brief of wilt u de vluchtelingen op een of andere manier helpen, dan kunt u
dat kenbaar maken door een bericht te sturen naar samenvooroekraine@ijsselstein.nl of een belletje
te plegen naar 14 030. Wij inventariseren het aanbod en komen daar op een passend moment op
terug. Zo houden we met elkaar het proces van opvang beheersbaar. Ik hoop dat u daar begrip voor
heeft.
Meer informatie
Op www.ijsselstein.nl/samenvooroekraine kunt u de voortgang volgen en vindt u diverse bronnen van
informatie over de opvang van vluchtelingen. U kunt zich tijdens kantooruren aanmelden als vrijwilliger
bij Pulse op 030 – 68 68 030.
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