Oekraïners in Soest

Безпека в невизначений час

Українці в Соесті

Veiligheid in een onzekere tijd
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					Menselijke
maat voorop
Als iemand mij een jaar geleden had gezegd: ‘Er komen nú 150 mensen naar
Soest om op te vangen’ dan had ik gedacht dat het niet zou kunnen. Toch
hebben we die enorme prestatie binnen de gemeente Soest met elkaar neergezet. Daarbij trokken vele Soesters - inwoners, ambtenaren, scholen, welzijnsorganisaties en vrijwilligers - met elkaar op om gevluchte Oekraïners een
plek te geven in de gemeente.
Veel inwoners van Soest zetten hun hart en huis open om
mensen in nood onderdak te bieden. En dat al negen maanden
inmiddels. Ik heb daar veel waardering voor. Tegelijk leverde de
gemeentelijke organisatie een onwaarschijnlijke inspanning. Zo
regelden medewerkers midden in een periode van woningnood
snel extra huisvesting. Daarnaast speelden er allerlei problematieken die zij moesten oppakken.
Verder vind ik het bewonderenswaardig hoe de Oekraïense
inwoners zich hebben aangepast. Ze zijn vertrokken uit een
zeer angstige situatie en hebben alles moeten achterlaten wat
ze kennen. Veel mensen leven in een ondraaglijke onzekerheid
omdat ze niet weten hoe het met hun vader, zoon of echtgenoot
is. De zorg in de ogen van de mensen maakte diepe indruk op
mij. Daarom is het knap dat ze hier in een noodtempo zijn geïntegreerd, dat mensen zo veerkrachtig zijn.
Vanuit de gemeente was onze eerste zorg om de Oekraïners zo
goed mogelijk op te vangen. Daarbij voerden we niet simpelweg
regelingen uit die bij de financiering van het Rijk hoorden, maar
stond de menselijke maat voorop. Waar is behoefte aan? Met de
inzet zijn veel van hen opnieuw een bestaan aan het opbouwen.
Ze maken stappen bij het leren van de taal en het vinden van
werk. De Oekraïners dragen nu al bij door verschillende vacatures op te vullen.
Vooruitkijkend hoop ik vooral op een einde van de oorlog. Maar
als dat niet op korte termijn gebeurt, blijven we ons in de regio
inzetten voor iedereen uit Oekraïne. We zijn druk met het zoeken
naar betere huisvesting. Verder lever ik zelf een bijdrage via
VNG international, waar een groep helpt om het lokale bestuur
in Oekraïne weer op te bouwen als de oorlog voorbij is. Het
eindigen van de oorlog is belangrijk voor ons allemaal. Tot die
tijd is een lichtpuntje dat de relaties die zijn ontstaan onze beide
landen verrijken.
Rob Metz, burgemeester Soest
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Eén van de bakkerijen in Soest bakte vredeskoeken
waarvan de opbrengst voor Oekraïne was.
Burgemeester Rob Metz neemt
de Vredeskoeken in ontvangst.

Людський вимір
						понад усе
Якби ще рік тому хтось мені сказав: ‘Зараз прибуде група зі 150 чоловік до Сусту і ви якось мусите
їх прийняти у себе на проживання’, то я би подумав, що нам це буде просто не під силу. Однак,
завдяки співпраці нас усіх у муніципалітеті міста Суст, нам вдалося здійснити таке розселення. До
цього долучилася велика кількість мешканців нашого міста, серед наших помічників є і службовці
державних органів влади, і шкільні навчальні установи, і благочинні організації, і організації з
соціального захисту, і волонтери - у нас всі працювали на те, аби забезпечити біженцям з України
місце для проживання у нашому муніципалітеті.
Багато мешканців Сусту відкривають новоприбулим людям у потребі не тільки
свої серця, але і двері своїх домівок. І це триває вже дев’ятий місяць. Знаєте, я
дуже ціную таке їхнє ставлення до людського горя. Разом з тим значну роботу
було проведено органами муніципалітету. Так, наприклад, їх співробітникам
вдалося забезпечити новоприбулих житлом саме у той період, коли найгостріше
відчувалася потреба у місцях розміщення біженців. Окрім того вищезазначеним
органам довелося зайнятися вирішенням ще купи інших різноманітних
проблемних питань.
Також мій подив збуджує те, як українським біженцям вдалося у нас
пристосуватися до нових обставин. Вони втекли від дуже важких життєвих
обставин, були вимушені полишити все, що вони до тих пір знали і з чим стикалися.
Багато хто з них навіть і зараз, перебуваючи у безпечному місці, не має спокою,
бо хвилюється через непевність, у якій продовжують жити ті, кого вони мусили
залишити в Україні: батько, син або чоловік. Те переживання і неспокій, який я
побачив в очах біженців, викликали у мене глибоке співпереживання. Ось чому
для мене надзвичай добрим видається той факт, що нам вдалося інтегрувати цих
людей у наше життя, що у них вистачило сили та витривалості “знайти себе” на
новому місці!
Для нас як для державних службовців – працівників муніципалітету було у першу
чергу важливим надати українським біженцям якомога найкращий прийом, а
як для просто людей нам було важливо, аби за виконанням самих заходів, які
ми виконували завдяки отриманому державному фінансуванню, ми не втратили
те, що, на нашу думку, ми, як люди, повинні були проявити по відношенню до
цих людей – наше дійсно добросердечне ставлення, що передбачається як
“людський вимір” при вирішенні їх нагальних питань та наданні допомоги у
їхній поточній ситуації! З якими проблемами ми зараз стикаємося? З великими
зусиллями біженці з України намагаються заново побудувати своє життя. Вони
роблять значні поступи у вивченні мови, намагаються забезпечити себе роботою.
Українці вже долучаються до життя нашого суспільства, багатьом з них вдалося
отримати вакантні посади і працевлаштуватися.
Заглядаючи наперед я, перш за все, сподіваюся і, звичайно ж, очікую
завершення війни. Але, якщо цього найближчим часом не станеться, ми і
надалі на території нашого регіону проводитимемо роботу, намагатимемося
забезпечити потреби кожного новоприбулого до нас біженця з України.
Ми постійно займаємося пошуком найкращих варіантів для розміщення
українських біженців на проживання. Моєю ж особистою допомогою є те, що, за
посередництвом консултаційно - дорадчої організації “ВНГ Інтернешенал” (“VNG
international”) я, з групою моїх однодумців, намагаюся допомогти з відновленням
місцевих органів самоврядування на звільнених від окупанта територіях України.
Припинення війни це те, що є важливим і бажаним для нас усіх! На разі ж світлим,
позитивним моментом у всій цій страшній історії є те, що ті відносини, які нам
вдалося зав’язати, збагачують обидві наші країни!
Роб Мец, мер міста Суст

Одна з пекарень міста Соест випекла торти миру, виручені кошти від яких були
передані Україні. Мер п. Мец отримує “печиво миру” у подарунок.
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Wie kan als vrijwillige tolk
Oekraïners helpen die
naar Soest en Soesterberg
komen? Organisaties
Abrona en de Stichting
Balans deden die oproep
en coördineerden de
vrijwilligers.
Drie tolken vertellen hoe zij
te hulp schoten.
Хто хотів би стати волонтеромперекладачем для біженців
з України, які прибувають до
міст Соест та Соестерберг?
Організація з надання
безкоштовної підтримки “Аброна”
(“Abrona”), а пізніше також
доброчинна установа “Баланс”
вирішили звернутися з такого
роду закликом до людей доброї
волі, взявши безпосередньо в
свої руки здійснення координації
діяльністю добровольців, які
відгукнулись. Три перекладачки
розповідають про свій шлях до
надання своєї допомоги людям в
потребі.
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Elmira Jubanyshkaliyeva (in het wit voor het scherm) en haar dochter
geven Nederlandse les.
Ельміра (одягнута у біле жінка, що сидить перед екраном) та її дочка дають
уроки нідерландської мови.

Tolk gezocht!

Ми шукаємо
перекладачів!

Oorspronkelijk kom ik uit Kazachstan,
maar ik ben getrouwd met een Nederlander en woon nu 20 jaar in Nederland. Ik werk in de bankensector en wij
hebben samen twee dochters. Als Russischsprekende ben ik op verschillende manieren ‘s avonds en in de weekends gaan helpen om Oekraïners
op te vangen. Zo gebruikte ik mijn auto om ze mee te nemen naar afspraken, zoals bij de opticien, of naar de ambassade in Den Haag voor officiële
papieren. Daarnaast heb ik op verzoek van de Oekraïners Nederlandse
les gegeven, samen met mijn dochters. De Oekraïners leerden zinnetjes
en woordjes om zich in Soest te kunnen redden. We namen steeds een
thema, zoals boodschappen, het weer of familie. Aan alles merkte je dat
het een belangrijk moment in de week voor ze was. Ze kwamen netjes
gekleed naar de lessen en deden hun best om Nederlands te leren.

Ik vind het heel sneu dat deze mensen moeten vluchten
voor de oorlog. Sommige mensen zijn al op leeftijd en het
voelt voor mij of ik een beetje de plek inneem van hun kinderen. Misschien komt dat ook wel door mijn eigen situatie.
Mijn ouders wonen in Kazachstan en als er iets met ze is
hoop ik dat mensen ze helpen. Ik merk dat ook een luisterend oor helpt. Sommige verhalen zijn ongelofelijk. Een
ouder echtpaar uit Lysychansk woonde wekenlang in de
kelder van hun appartementengebouw, zonder verwarming (-8 graden), samen met alle buren. Elke dag moesten
mensen hun leven wagen om eten te halen, heel angstig
allemaal. Het is fijn dat we elkaar nu kennen, ik houd contact via Whatsapp met mijn nieuwe kennissen en help nog
steeds af en toe waar dat kan.

Взагалі я походжу з Казахстану, проте я заміжня
за голландцем і ось вже 20 років, як я проживаю у
Нідерландах. Я працюю у банківському секторі, у нас з
чоловіком народилося дві доньки. Як російськомовна
людина вечорами та у вихідні дні я почала надавати, у
різноманітний можливий для мене спосіб, свою допомогу
біженцям з України. Я, наприклад, використавши
власний автомобіль, здійснювала перевезення біженців,
наприклад, на консультацію до оптика, до посольства у
Гаазі, коли дізнавалася, що певних біженцям необхідно
було залагодити якісь питання з паперами. Окрім того я,
на прохання самих біженців з України, почала навчати їх
нідерландської мови разом зі своїми доньками. Українці
радо заучували слова та фрази, які їм можуть стати у

нагоді, коли вони захочуть якось самостійно порадити собі
з проблемами та питаннями, що так чи інакше виникнуть у
них при перебуванні у місті Соест. Ми завжди намагалися
обирати якусь тему для вивчення, наприклад, як робити
покупки, спілкування про погоду або розмову про родинні
відносини. Все вказувало на те, що такі зустрічі біженці
розглядали як дуже важливу подію у своїй програмі
на тиждень. На наші зустрічі вони приходили добре
одягненими, а на заняттях намагалися проявити себе і
якнайкраще вивчити нідерландську мову разом з нами!
Мені дуже болить той факт, що ці люди повинні були
залишити свої домівки, тікаючи від страшної війни. Деякі
з них вже у певному віці і, знаєте, у мене таке відчуття, що
я ніби, певною мірою, заміняю їм собою їх власних дітей.
Можливо, це відчуття у мене через мою власну ситуацію,
бо, знаєте, мої батьки проживають у Казахстані і, якщо
що, я хотіла б сподіватися, що хтось так само простягне і
їм руку допомоги у скрутну годину. Я бачу, що іноді просто
вислухати людину це вже десь допомогти їй. Деякі історії
з тих, що мені довелося почути, просто неймовірні. Одна
літня пара з Лисичанська упродовж багатьох тижнів
переховувалася у підвалі власного багатоквартирного
будинку, без якого б то не було опалення (і це за
температури у 8 градусів), разом з іншими своїми сусідами.
Кожного дня людям доводилося ризикувати своїм життям
просто щоб вийти та одержати їжу, і це дуже непокоїло всіх
цих людей. Мені дуже приємно, що ми познайомилися один
з одним, я підтримую зв’язок через “Whatsapp” з моїми
новими знайомим і кожного разу, за нагоди, я намагаюсь
допомогти їм, чим лише можу.

*
Volgend jaar woon ik 30 jaar in Nederland, langer dan dat ik in Rusland woonde. Ik ben getrouwd met een Nederlander en heb een zoon. Ik doe
vrijwilligerswerk bij paleis Soestdijk en de Woord en Daad kringloopwinkel. Na de Russische inval in Oekraïne voelde ik me verlamd en
machteloos. Ik kon alleen maar huilen. Toen ik in de Soester Courant
een oproep voor tolken zag heb ik gelijk gebeld met Stichting Balans
en mijn hulp aangeboden. Zo kon ik mijn verdriet en machteloosheid
in actie omzetten.
Ik ben erbij geweest toen de eerste Oekraïense gezinnen naar Soest
kwamen. Ze waren moe en geëmotioneerd, begrepen niet echt goed
waar ze waren beland en wat ze te wachten stond. Ze spraken ook
vrijwel geen taal behalve Oekraïens en Russisch. Dus ik ben gaan helpen met gesprekken voeren, documenten vertalen, behoeftes inventariseren, dingen zoals kleding, doktersbezoeken, huishoudelijke spullen, wasmachines, vriezers en drogers (met grote dank aan de Rotary
Club), fietsen (heel veel), laptops, meubels en dergelijk te regelen. Dat
waren best pittige tijden met veel bezorgdheid en vooral veel vragen.
Nu merk ik dat er meer rust is en het langzamerhand goed uitpakt. Het
dagelijks leven komt beetje bij beetje op orde en de druk is eraf. Mensen ervaren wat zekerheid in deze onzekere tijden.
Elina Vilsmeier
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Inmiddels heb ik een heel netwerk van Oekraïense vluchtelingen. Ik zie ze regelmatig, soms ook in de kringloopwinkel. Mensen kunnen me direct benaderen via Whatsapp
of Viber messenger. Ook schakel ik tussen de gemeente,
Stichting Balans, Rotary Club, andere vrijwilligers en de
Oekraïners en regelen we samen gezellige acties, bijvoorbeeld voor de feestdagen. Het is mooi wat we met zijn allen hebben bereikt. De mensen uit Soest zijn heel hartelijk geweest. In de eerste week deed ik een oproep voor
spullen en werd ik overladen. Die warme respons doet je
goed, dat je weet dat je niet alleen bent. Voor de toekomst
hangt alles af van de ontwikkelingen in Oekraïne. Ik merk
dat er Oekraïners zijn die erover denken om in Nederland
te blijven. Daarom doe ik ook mijn best om mensen goed
te betrekken bij het Soester leven!

Наступного року виповниться вже 30 років, як я живу у
Нідерландах. Це більше, ніж я прожила у Росії. Я вийшла
заміж за голландця і у нас спільний син. Я займаюся
волонтерською діяльністю при колишньому королівському
палаці “Соестдейк” (“Soestdijk”), а також при магазині
товарів секонд-хенду “Ворд ен Дад” (“Woord en Daad”).
Після того, як Росія вдерлася в Україну, я почувалася
безпомічною та безпорадною. Все, що я тоді могла, це
лише нарікати та плакати. Коли ж я прочитала про заклик до
перекладачів-волонтерів у нашому місцевому періодичному
виданні “Соестер Курант” (“Soester Courant”), я негайно
зателефонувала до доброчинної установи “Баланс” і
запропонувала свою допомогу. Таким чином мені вдалося
замінити свій безсилий розпач та плач на конкретну дію.
Я, зокрема, була у числі тих, хто зустрічав родини перших
біженців з України у місті Соест. Вони були втомлені і дуже
схвильовані, не дуже усвідомлювали собі, куди саме вони
потрапили і що їх очікує далі. Також вони не говорили
практично жодною іншою мовою, окрім як українською
та російською. Тож я почала допомагати їм з перекладом
при консультаційних та інших зустрічах, перекладала
документи, складала переліки існуючих у біженців потреб та
запитів, а саме потреб у речах та одязі, відвіданні лікарів та
медичних закладів, предметах побуту, пральних машинках,
морозильних камерах та сушильних апаратах (тут я маю
висловити величезну подяку за допомогу “Ротарі клубу”
(“Rotary Club”), велосипедах (потреба в них була насправді
великою), лептопах, меблях та інших потрібних речах. Це
були насправді досить смутні часи, що вимагали великих
зусиль та турботи, щоб закрити велику кількість виниклих
питань. Зараз же я помічаю ознаки того, що ситуація стає
спокійнішою, все поступово, але впевнено стає на свої
місця – життя налагоджується. Щоденне життя біженців
потроху входить у розмірену колію і вимагає від них менше
стресу, менше напруження. Люди починають відчувати
більшу впевненість у ці неспокійні часи.

6

Станом на зараз я підтримую контакт з цілою низкою
українських біженців. Я регулярно зустрічаюся з ними, іноді
у секонд-хенді. Люди можуть контактувати зі мною також
безпосередньо через “Whatsapp” або “Vibermessenger”.
Окрім того мене можна зустріти також десь на шляху між
доброчинною установою “Баланс”, клубом “Rotary Club”,
іншими волонтерськими організаціями, з якими ми робимо
зустрічі з біженцями з України, проводимо різноманітні
веселі заходи, наприклад, у святкові. Ті результати, яких ми
всі спільно досягли, вони для нас є просто чудовими. З дуже
доброї сторони проявили себе також мешканці міста Соест
– вони з великою сердечністю поставилися до прибулих до
них біженців. Упродовж першого тижня варто мені лише
було оголосити про збір речей, як я була просто-таки вся
завалена ними. Ця тепла відповідь на мій заклик надихає,
ти усвідомлюєш, що ти не залишаєшся з проблемою самна-сам. Подальший розвиток подій залежатиме від того, що
відбуватиметься безпосередньо в самій Україні, проте я вже
бачу, що певна кількість українських біженців подумує над
тим, щоб залишатися у Нідерландах і далі. Тож я роблю все,
що в моїх силах, щоб допомогти біженцям соціалізуватися і
налагодити своє життя у місті Соест.

*
Als Oekraïense wonend in Huis
ter Heide ben ik meteen in actie
gekomen om mijn volk te helpen toen de oorlog uitbrak.
Vanaf het moment dat de vluchtelingen aankwamen
ben ik gaan tolken en hielp ik waar ik kon. Zo heb ik een
kledinginzamelingproject opgezet waar veel inwoners en
scholen in mijn omgeving aan gedoneerd hebben en waar
ik in contact kwam met de vluchtelingen. Ook ging ik mee
met doktersbezoeken en ziekenhuisbehandelingen om te
vertalen. Ik probeer alle Oekraïners te steunen en de bes-

te oplossing voor problemen te vinden zodat zij die zelfstandig kunnen oppakken. Naast vertaalhulp geef ik ook
emotionele support, want dat is ook nodig. Ik weet hoe het
is om in een ander land te gaan wonen omdat ik zelf jaren in China en Australië heb gewoond en nu dus sinds
maart 2021 in Nederland woon met mijn partner. Het kan
best moeilijk zijn om je plek te vinden en met een nieuwe
cultuur om te gaan. Mijn ervaringen en advies probeer ik
over te brengen aan de Oekraïners die hier nu zijn komen
wonen. Daar wordt hun leven prettiger van en het geeft mij
ook een goed gevoel.
De meeste Oekraïners vinden het hier fijn en doen het
goed. Nu de oorlog voortduurt realiseren mensen zich echter wel dat dit lang gaat duren en ze niet snel terug kunnen. Ze proberen zich hier thuis te voelen. Om te helpen
ontspannen bied ik meditatielessen aan. Meditatie doet
wonderen als je angstig, gestrest of verdrietig bent. Daarnaast heb ik via Facebook online praatgroepen opgezet
om met elkaar Engels te oefenen. Ik zie positieve ontwikkelingen. Zoals kinderen die nieuwe ervaringen opdoen,
Nederlands leren en thuis trots vertellen over school. En
mensen die kansen krijgen. Eén van de vluchtelingen stapte
naar de Albert Heijn. ‘Ik wil een baan,’ zei ze. De manager
regelde een sollicitatiegesprek en nu is ze daar begonnen.
Je merkt dat mensen niet stil willen zitten. Oekraïners willen
nuttig zijn en zich verbinden met anderen, met hun landgenoten en met Nederlanders.

Як українка, яка проживає у Гуйс-тер-Гейде, я
без зволікання почала надавати допомогу моїм
співвітчизникам, коли тільки-тільки розпочалася ця війна.
Коли почали прибувати перші біженці, я працювала з
ними як перекладач і надавала іншу потрібну допомогу,
де і як тільки могла. Так, наприклад, з власної ініціативи
я започаткувала проект зі збору одягу, в якому
взяли участь багато мешканців та шкіл району мого
проживання, а також стала контактною особою для
багатьох біженців у моєму районі. Також я допомагала
біженцям при відвідуванні ними лікарів та при їх
зверненні до лікарень, забезпечуючи їм переклад при їх
зверненнях. Я намагаюся надавати свою допомогу всім
співвітчизникам-українцям, шукаючи для них якнайкраще
вирішення тих чи інших проблем, щоб вони, перебуваючи
в країні, були якомога більш незалежними у своїх
можливостях. Окрім чисто перекладацької допомоги я
намагаюся надати людям також і емоційну підтримку,
оскільки вона для них теж є дуже і дуже важливою.
Я прекрасно усвідомлюю, що значить жити у чужій країні,
оскільки я сама прожила багато років у Китаї та Австралії,
а зараз, з березня 2021, я проживаю у Нідерландах разом
зі своїм партнером. Часом досить важко буває знайти

Ganna Spitsyna

своє місце за кордоном і пристосуватися до життя у новій
для тебе культурі. Розуміючи це я намагаюся поділитися
з новоприбулими біженцями з України своїм власним
досвідом та порадами, оскільки тут на них очікує початок
нового життя у новій країні, і такого роду допомога робить
їх життя легшим, а мені це надає певну емоційну радість
від усвідомлення своєї корисності для цих людей.
Більшість українців почуває себе у країні добре, вони
кажуть, що вона подобається їм. Зараз, коли війна все
ще триває, вони розуміють, що ще, мабуть, довго не
зможуть повернутися до своєї батьківщини, тому вони
намагаються налагодити своє життя у новій для них країні,
зробити її “своєю новою домівкою”. Я ж, зі своєї сторони,
надаю таким людям уроки з медитації, що повинно
допомогти їм розслабитися після пережитого горя та
негараздів. Повірте, коли Ви стривожені, відчуваєте стрес
або напругу – медитація здатна просто-таки творити
чудеса, даруючи Вам відчуття душевного затишку
та спокою. Окрім цього за допомогою “Фейсбуку” я
створила розмовну групу, учасники якої вправляються у
вдосконаленні своїх знань з англійської мови. І тут я бачу
у них позитивні успіхи. Я бачу як діти одержують новий
досвід у житті, вчать нідерландську мову і з гордістю
розповідають про своє відвідання школи своїм батькам
після повернення додому. Я бачу людей, які реально
одержують нові для себе можливості. Я бачила як одна
біженка звернулася до мережі магазинів “Альберт Гейн”
(“Albert Heijn”) заявивши, що вона “шукає роботу для себе”.
Менеджер магазину взяв її бажання до уваги, згодом
ця біженка пройшла співбесіду і зраз вона вже почала
працювати у цьому магазині. Люди просто не хочуть
сидіти безчинно на новому місці, це дійсно дуже помітно.
Біженці з України хочуть бути корисними іншим, шукають
можливості соціалізації, хочуть спілкуватися як зі своїми
співгромадянами, так і з голландцями.
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In gesprek met

Viktoriia Perfilova
Вікторія Перфілова
Voor het uitbreken van de vijandelijkheden in Viktoriia vertelt dat ze al snel na hun aankomst in
Oekraïne woonden vader Jiang Xiaofeng, moeder Soest op allerlei manieren hulp kregen. “Mensen
Viktoriia Perfilova en hun twee kinderen Milana hielpen met kleding en voedsel, en ondersteunden bij
Jiang en Dmitro Jiang in de heldenstad Odessa. “We het oplossen van allerlei praktische problemen. Later
moesten ons huis verlaten en naar een ander land kregen we ook hulp bij het naar school brengen van
vluchten waar we veilig konden zijn,” vertelt Viktoriia. onze kinderen.” Het gezin van Viktoriia heeft in korte
“Nu wonen we in Soesterberg, waar Tia, een tijd al veel opgebouwd. “In Oekraïne hadden we een
inwoonster, ons als eerste aanbood om te helpen. Wij eigen zaak, een detail- en groothandel in schoenen.
willen haar heel erg bedanken voor wat ze voor ons Al in de eerste maand dat we in Soesterberg waren
heeft gedaan. Zij hielp ons in contact te komen met de kreeg mijn man een baan aangeboden als assistent
gemeente Soest. De medewerkers van de gemeente in de keuken van het hotel. Zelf ging ik ook op zoek
naar werk, ik stuurde mijn cv naar
hielpen ons snel en zorgden voor
uitzendbureaus en ging op gesprek.
een eigen plek in conferentiehotel
Sinds kort werk ik nu als serveerster
Kontakt der Kontinenten. Samen
in een restaurant in de buurt.” Voor
met de medewerkers van het hotel
haar voelt dit als een nieuwe fase.
deden ze hun uiterste best om ons
verblijf aangenaam te maken. Ik wil
Mijn zoon noemt hotel “We voelen ons veilig en de kinderen
worden goed opgevangen op de
Carsten, Louise en Lidewij van de
gemeente Soest bedanken voor alle Kontakt der Kontinenten scholen in Soest en Soesterberg.
Mijn vader en een aantal tantes en
hulp. En ook de medewerkers van het
zijn tweede thuis
ooms zijn nog wel in Kiev. Maar voor
hotel en directeur René; jullie hebben
ons is Soesterberg een nieuw thuis
alles gedaan om het ons naar de zin te
geworden, een heel gezellig stadje
maken. Dat is zo goed gelukt dat mijn
Мій
син
сприймає
готель
met fijne en vriendelijke mensen!”
zoon het hotel zijn tweede thuis noemt.”

“Kontakt der Kontinenten”
Мохамед Галвш та його дружина
як свою другу домівку сюди на проживання. Сам я
Людмила Вербенець упродовж
сподіваюся і вірю в те, що певного
останніх 7 років проживали в
дня і я матиму власний будинок у
своїй квартирі у Києві. “Це насправді надзвичай
Нідерландах, куди зможуть приїхати три мої доньки
чудове, прекрасне місто”, – каже він. “Оскільки я
з Єгипту і мешкатимуть разом зі мною”. На разі ж
володію російською, англійською та арабською
Мохамед та його дружина люблять відвідувати разом,
мовами, я працював там менеджером зі зв’язків із
у позаробочий час, нові місцини в околицях місця
громадськістю. Коли ми там проживали, у режими
їх теперішнього проживання. “Ми радо відвідуємо
24/7 нам було що робити у тому місті. Там були
музеї, зоопарки та парки. Або ж ми навіть просто
гарні місця та клуби, які було варто відвідати”.
ходимо округою і вітаємося з усміхненими людьми,
У них не було великої рідні у Києві і тому зараз
яких ми зустрічаємо на нашому шляху.”
вони з радістю залишаються у Нідерландах. “Моя
дружина та я, знаєте, ми одразу відчули гостинність
та підтримку місцевих. Люди у місті Соест всі дуже
приязні з нами, нас всюди з теплом приймають у
Нідерландах. Вважаю за особливо визначний той
факт, що ми одержали тимчасовий прихисток у місті
Соест, як і всіляку можливу допомогу з оселенням
у вищезазначеному муніципалітеті. Разом з тим я
знайшов для себе роботу менеджером з розселення
у муніципалітеті Роттердам. Це для мене надзвичайно
приємно, оскільки моя робота полягає у наданні
допомоги іншім біженцям з України, які прибувають
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Feiten en cijfers

81.510

In oktober 2022 waren er 81.510 geregistreerde
vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland.
Het aantal inwoners van Soest is: 47.113.

13

13 banken en 48 stoelen in
elkaar gezet

47.113

De gemeente Soest vangt
150 Oekraïnse vluchtelingen op.

150

50 vluchtelingen wonen in
gastgezinnen in
Soest en Soesterberg
(november).

50

50

50 rookmelders geplaatst in de huizen
die voor Oekraïense vluchtelingen
beschikbaar zijn gesteld

20

20 pollepels zijn
aangeschaft voor hét
Oekraïense gerecht
t.w. borsjt (rode bietensoep)

29%

Aan de Mezenhof in Soest wonen
22 Oekraïense vluchtelingen met een
medische en verstandelijke beperking.

40.000
In Nederland hebben 40.000 Oekraïense
vluchtelingen tussen de 18 en 65 jaar
een baan, ongeveer driekwart van de
volwassenen (UWV)

48

40%

➡

29% van de Oekraïense vluchtelingen wil
na afloop van de oorlog in Nederland
blijven, 40% wil terug.

(Bron: onderzoek EenVandaag onder
500 Oekraïense vluchtelingen)

80 fietsen zijn opgeknapt en
geschonken aan Oekraïense vluchtelingen

80
9
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Школи, як завжди,
беруться до роботи
Wat doe je als er van de ene op de andere dag een groep kinderen in
Soest is die geen Nederlands spreekt maar wel graag naar school wil?
Stichting STEV zette met de andere schoolbesturen in Soest – Soesterberg een tijdelijke onderwijsvoorziening voor Oekraïners op. Vooruitlopend op regulier onderwijs, want uiteindelijk zal er op elke school in Soest
en Soesterberg wel een Oekraïense leerling zitten. “Bestuurlijk kregen we
snel de handen op elkaar en zijn
we het gewoon gaan doen,” aldus
Що би Ви робили, якби дізналися, що
Karen Peters, bestuurder van STEV.
на території муніципалітету Суст щодня

знаходяться діти, які не знають жодного
слова нідерландською, проте мають
сильне бажання навчатися у школі?
Освітня установа “СТЕВ” (“STEV”), діючи у співробітництві
з іншими шкільними установами у муніципалітетах Суст –
Сустерберг, розпочала тимчасову освітню ініціативу для біженців
з України та їх дітей, оскільки у майбутньому, як очікується, у
всіх школах муніципалітетів Суст – Сустерберг проходитимуть
навчання діти з України. “Ми дуже швидко засукали рукава і, як
завжди, просто почали робити те, що було необхідним” заявила
п-ні. Карен Петерс, керівник “СТЕВ”.
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TikTok en Instagram
Voor alle betrokkenen waren de verhalen van
de kinderen bij de kennismaking indrukwekkend,
vertelt Karen. “Sommige kinderen vertelden dat dit
hun eerste reis uit Oekraïne is. Anderen zeiden dat
ze niet weten waar hun vader is of dat ze hun hond
hebben moeten achterlaten. Er is veel verdriet en
we hebben geprobeerd de kinderen daarin te begeleiden, ze te laten landen.” Kim Houben, die als
vrijwilliger elke vrijdag hielp bij het begeleiden van
13 middelbare scholieren op het Griftland College
heeft hetzelfde ervaren. “De eerste lessen was
het voor iedereen zoeken. De leerlingen waren
heel stil, de meesten spraken alleen Oekraïens en
Russisch. We zijn begonnen met de vraag ‘Wie ben

ТікТок та Інстаграм
В ході перших зустрічей з дітьми всі дотичні до
неї учасники були вражені тим, що вони почули
у розповідях з вуст дітей, розповідає Карен.
“Деякі з дітей заявляли про те, що це була їх
перша подорож за межі України. Інші казали,
що вони не знають, де зараз їх батько, ще деякі
з розпачем повідомляли, що їм прийшлося
залишити вдома собаку. У їх розповідях було
багато смутку, тому ми вирішили спробувати
відволікти дітей від пережитого та наболілого
горя.” П-ні. Кім Хоубен, яка у якості волонтера
кожної п’ятниці допомагала вести групу, що
складалася з 13 школярів, які відвідують
навчання у “Гріфтланд Коледжі” (“Griftlandcollege”), мала такий самий досвід від зустрічі з
дітьми – біженцями. “На перші наші уроки
ми буквально шукали один одного. Учні
вели себе на заняттях тихо, більшість
з них говорила лише українською та
російською мовами. Ми почали з питання
‘Хто ти?’ На мапі України діти могли
показати звідки саме вони походять.
Відтак діти змогли “розповісти”
про себе, “хто та що вони є”,
використовуючи всі можливі способи,
в тому числі і такі як соціальні мережі
“ТікТок” та “Інстаграм”, чим сприяли
нашому знайомству один з одним.
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jij?’ Op de kaart van Oekraïne konden ze aangeven
waar ze vandaan kwamen. Daarna lukte het ze op
allerlei manieren, zoals via TikTok en Instagram,
om te ‘vertellen’ wie ze zijn.”
Boterham met hagelslag
Na een tijdje verdween de verlegenheid en werden de kinderen losser. Kim: “Het was zo mooi
toen er voor de eerste keer gelachen werd. Ook
het moment dat ze eindelijk een boterham met
hagelslag durfden te eten vergeet ik niet meer. We
begrepen van ze dat ze graag dingen wilden leren
op het vlak van wiskunde en ICT. Ook hoorden we
dat verschillende kinderen instrumenten speelden. Spontaan zorgde de muziekdocent er al die
middag voor dat ze een muziekles kregen. En met

Скибка хліба з шоколадною присипкою
Після того, як пройшов певний час, діти
почали почуватися більш розкуто, вільніше, їх
сором’язливість зникла. “Це було так чудово,
- продовжує Кім, - коли ми разом перший раз
просто засміялися. Також я не забуду той
момент, коли діти, набравшись сміливості,
нарешті змогли з’їсти запропоновані їм скибки
хліба з популярною у нас в Нідерландах
шоколадною присипкою. Від дітей ми почули
що вони хотіли би навчатися, вивчати щось
в області математики та інформаційно –
комунікаційних технологій. Також ми мали
можливість почути, як деякі діти грали на
музичних інструментах. З власної ініціативи
вчитель музики подбав про те, аби того дня у

Oekraïense kinderen op de Waterinkschool.
Українські діти в школі Waterink

de andere wensen gingen we ook aan de slag, het
is er zelfs van gekomen dat we een app hebben
gebouwd in de klas.”
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дітей відбувся урок музики. Відтак ми почали
дізнаватися про інші бажання дітей у навчанні,
що, в кінці кінців, призвело до того, що ми
розробили спеціальний застосунок для учнів
нашого класу.”

Tijdelijke voorziening
De ondersteuning aan de Oekraïense kinderen is
opgezet met alle schoolbesturen die binnen het
platformoverleg onderwijs (POSS) vertegenwoordigd zijn. Karen: “Omdat het ministerie van OCW
aangaf dat aansluiting bij de taalklas op termijn
van belang is, is STEV naar voren gestapt. Er was
veel onzeker, bijvoorbeeld rondom financiering.
Heel fijn was dat de wethouder vanuit de gemeente zei: ‘Ga het maar doen, met het geld komt het
goed.’ Een aantal Oekraïense kinderen van 11 jaar
en ouder zitten sinds de zomervakantie op de
Oekraïneschool in Leusden, en de kleuters startten direct in het reguliere Nederlandse onderwijs.
Voor de groep die daar tussenin zit hebben we tot
aan de herfstvakantie een tijdelijke voorziening
opgezet. Daarbij krijgen leerlingen voor een deel
les in het Nederlands en voor een deel vakken in
het Oekraïens.” Het uiteindelijke plan is dat alle
leerlingen voldoende taalvaardig in het regulier
onderwijs instromen.
Speciale lesmethode
Voor het basisonderwijs heeft Imke de Kroes
(SKOSS) in eerste instantie de coördinatie gedaan
en de kinderen op de Waterinkschool opgevangen.
Dat is later overgenomen door Koos
Bezemer (PCBO-Baarn-Soest). “We gingen direct in
de regelstand. Zo zorgde ik voor leerkrachten, een
lesprogramma en materialen zoals Chromebooks
en digitale middelen. Alle kinderen kregen vanaf dag één Oekraïense en Nederlandse les. Het
begon met spelenderwijs Nederlandse woordjes
leren en creatieve vakken om zich te uiten.

Надання тимчасового забезпечення учням
До надання підтримки дітям – біженцям
з України залучилися всі органи шкільної
адміністрації, які в рамках консультаційної
освітньої платформи (POSS) беруть участь у
роботі з дітьми – біженцями. Карен Петерс:
“Оскільки Міністерством освіти, культури
та науки Нідерландів було визначено, що
навчання у мовному класі має у довгостроковій
перспективі надзвичайно важливе значення,
“СТЕВ” вирішила вжити відповідних кроків
зі своєї сторони. На початку ми стикнулися
з багатьма невизначеностями, наприклад
щодо фінансування. Проте нас заспокоїла
позиція одного з муніципальних радників, який
просто сказав нам: ‘Робіть свою справу і не
турбуйтеся – гроші будуть.’ Після завершення
літніх канікул певна кількість дітей – біженців з
України віком від 11 років і старші відвідували
навчання у т. зв. “Українській школі” міста
Льосден, в той час як діти найменшого
віку розпочали навчання безпосередньо у
закладах системи регулярної шкільної освіти
Нідерландів. Для дітей проміжної вікової
групи до початку осінніх шкільних канікул ми
організували навчання у тимчасово виділеному
приміщенні, причому саме навчання проходило
частково нідерландською мовою з певної
частини предметів, і частково українською з
іншої частини предметів.” При цьому кінцевою
метою планів було те, аби всі учні, що
набудуть володіння нідерландською мовою на
достатньому рівні, змогли продовжити навчання
у звичайних шкільних освітніх закладах країни.
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De leerkracht gebruikte hiervoor een methode
gericht op kinderen uit een oorlogsgebied. Daarnaast is Languagenut ingezet, een digitale manier
om snel een taal te leren. Verder waren er lesmaterialen uit Oekraïne die we via LOWAN hebben
kunnen krijgen.”
Ouderavonden
Koos vertelt dat het Oekraïense onderwijssysteem
anders is ingedeeld dan bij ons. “Met 10-11 jaar
gaan kinderen daar al naar het voortgezet onderwijs. Ze hebben wel goed les gehad, de kinderen
zijn goed op niveau.” Om verschillen te bespreken
zijn er een paar ouderavonden geweest. Karen:
“We hebben daar toegelicht hoe de leerplicht
eruitziet, dat mensen niet zomaar hun kind thuis
kunnen houden bijvoorbeeld. Ook vertelden we
over de Nederlandse aanpak. Het Oekraïense onderwijs is kennisgeoriënteerd en traditioneler dan
bij ons. Toch kregen wij van de ouders terug dat ze
vinden dat we de kinderen goed opvangen.”
Compleet zomerprogramma
Veel Soesters hebben daarbij geholpen. Karen:
“Naast de leraren waren er mensen die hielpen
met vertalen en de gemeente die bijvoorbeeld
bijsprong bij het vervoer van leerlingen.” Op het
Griftland College zette Kim een zomerprogramma
op. “Na de eerste maanden kwam het grote gat
van de zomervakantie eraan. Om de Oekraïense
kinderen te helpen lukte het met steun van allerlei
bedrijven en organisaties om elke week voor een
activiteit te zorgen. Zo mochten de kinderen trampolinespringen in Jump Square, naar het Klimbos,
naar de film via Artishock, skeeleren met stichting Balans en kregen ze een 10-badenkaart van
Bosbad de Vuursche in Baarn. Het was hartverwarmend om te zien hoeveel steun mensen gaven.”
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Спеціалізовані методи навчання
П-ні. Імке де Крус, представник освітньої
організації “SKOSS”, спочатку займалася
питаннями координації та прийому дітей у
шкільному навчальному закладі “Ватерінксхол”
(“Waterinkschool”). Пізніше ведення
вищезазначених питань було доручено п.
Кос Беземер (шкільний навчальний заклад
“PCBO-Baarn-Soest” у місті Суст). “Ми одразу
розпочали нашу роботу у режимі управління.
Так, як здійснював керівництво забезпеченням
закладу викладацьким складом, займався
програмою навчання та забезпеченням
навчальним матеріалом, таким, як, наприклад,
“Chromebooks” та інші цифрові засоби. Всі
діти з самого початку, тобто з самого першого
дня проходження навчання мали змогу
навчатися як на уроках, що велися українською
мовою, так і на уроках, що відбувалися
нідерландською мовою. Ми розпочинали
вивчення нідерландської мови із заучування
слів іноземної мови в ігровій формі, а також
намагалися надати дітям можливість проявити
свою креативність у процесі навчання. Наші
вчителі використовували у своїй роботі методи
навчання, розраховані на дітей, що походили
із зони бойових дій. Окрім того у навчанні
застосовувався “Languagenut”- цифровий
ресурс, розроблений для швидкого вивчення
мови. Також ми мали у нашому розпорядженні
навчальний матеріал переданий нам з України
за посередництвом “LOWAN” - організації з
підтримки навчання для новоприбулих дітей.
Батьківські вечори
п. Кос Беземер каже, що українська система
здобуття освіти відрізняється від нашої. “У
віці 10-11 років діти розпочинають навчання
у середній школі. Там вони відвідують
дуже добре побудовані уроки, які, як ми
бачимо, дозволяють дітям бути на дуже
високому рівні у їх навчанні.” Через
існування розбіжностей між нашими
системами освіти ми провели низку
батьківських вечорів, з метою надати
роз’яснень щодо відмінностей між
нашими освітніми системами. Карен: “В
ході проведених батьківських вечорів
ми надали роз’яснення щодо того,
якими особливостями відзначається
наша система освіти, що, наприклад,
відповідно до її вимог, батьки не
можуть просто тримати вдома
свою дитину, у якої є обов’язок
з відвідування шкільних занять.
Також ми розповідали про підхід до

навчання у Нідерландах. Українська система
здобуття освіти орієнтована на здобуття знань
і, у порівнянні з нашою освітньою системою,
має більш традиційний характер. Тим не менше
у спілкуванні з батьками ми дізналися, що ми,
на їх думку, надали їх дітям шкільний прийом
насправді відповідного, доброго рівня.”
Повна літня програма
Багато мешканців міста Суст взяли участь
у повній літній програмі. Карен Петерс: “У
програмі взяло участь багато людей. Так,
наприклад, окрім викладачів у ній брали
участь люди, які надавали свою допомогу
з перекладом, а муніципалітет, наприклад,
допоміг з організацією транспортування
учнів.” Також літню програму було проведено
у “Гріфтланд Коледжі” з ініціативи п-ні. Кім

Хоубен. “Після перших місяців після прибуття
дітей настав час літніх шкільних канікул. Аби
забезпечити дітям – біженцям з України нашу
підтримку, ми, завдячуючи
підтримці зі сторони різного роду підприємств
та організацій, змогли забезпечити щотижневе
проведення якогось певного виду діяльності,
орієнтованої на вищезгаданих дітей. Наприклад,
нам вдалося надати дітям можливість
пострибати на батутах на атракціоні “Jump
Square”, відвідати канатний парк, подивитися
кіно на “Artichoke”, покататися на роликах
завдяки організації “Balans”, а також відвідати,
на основі наданих 10 карток відвідувань,
басейний комплекс “Bosbad de Vuursche ” у
місті Барн. Нам дійсно було приємно бачити, яку
допомогу надавали нам люди у реалізації нашої
ініціативи!”

Leerkracht Yulia Shevchuk

Bedankje voor de juf
Leerkracht Yulia Shevchuk, zelf gevlucht uit Oekraïne, gaf les in het Oekraïens op de
Waterinkschool. Ze kreeg deze collage die de kinderen hebben gemaakt. “Dit is een
Oekraïense traditie waarbij de leerlingen een kunstwerk maken om de leerkracht te
bedanken. De collage bevat veel symbolen, zo staat de uil voor wijsheid en het boek
en de schoolbel voor leren op school.”
Подяка для вчителя
Вчителька пані Юлія Шевчук, яка була вимушена покинути Україну, розпочала
викладання українським дітям-біженцям у школі “Ватерінксхол” (“Waterinkschool”). За це вона одержала колаж, зроблений для неї самими дітьми. “Це
така українська традиція, коли учні своїми руками створюють якийсь певний
витвір мистецтва, щоб висловити подяку своєму вчителю. Колаж містить багато
символів, наприклад, присутня на ньому сова означає мудрість, а книжка та
шкільний дзвінок – навчання дітей у школі.”
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In gesprek met

Mohamed Ghalwsh
Мохамед Галвш
Mohamed Ghalwsh en zijn vrouw Liudmila tijdelijke plek hebben gekregen in Soest en alle
Verbenets woonden de laatste 7 jaar in een hulp om ons hier te kunnen vestigen. Inmiddels heb
appartement in Kiev. “Dat is echt een prachtige ik ook een baan gevonden als locatiemanager in
stad,” vertelt hij. “Omdat ik Russisch, Engels en de gemeente Rotterdam. Heel fijn, want mijn werk
Arabisch spreek werkte ik daar als public relations bestaat uit het helpen van andere Oekraïners die
manager. Toen wij er woonden was er in de stad 24/7 daar komen wonen. Zelf hoop ik ooit mijn eigen
iets te doen. Er waren mooie plekken en clubs om te huis in Nederland te hebben waar dan mijn drie
bezoeken.” Ze hebben geen familie in Kiev en zijn blij dochters uit Egypte bij kunnen komen wonen.” Tot
om in Nederland te zijn. “Mijn vrouw en ik voelden die tijd bezoeken ze buiten hun werk graag samen
ons gelijk welkom en gesteund
nieuwe plekken in de omgeving.
door de bevolking. De mensen in
“We gaan graag naar musea,
Soest zijn allemaal heel aardig,
dierentuinen of parken. Of we
en eigenlijk overal in Nederland
wandelen gewoon wat in de
worden we goed ontvangen.
buurt en begroeten de lachende
Heel bijzonder vind ik dat we een
mensen die we tegenkomen.”
Mijn droom is

een eigen huis

Мохамед Галвш та його дружина
можливу допомогу з оселенням у
in Nederland
Людмила Вербенець упродовж
вищезазначеному муніципалітеті.
останніх 7 років проживали в своїй
Разом з тим я знайшов для себе
квартирі у Києві. “Це насправді
роботу менеджером з розселення
Моя мрія – власний
надзвичай чудове, прекрасне
у муніципалітеті Роттердам. Це
місто”, – каже він. “Оскільки я
для мене надзвичайно приємно,
будиночок
у
володію російською, англійською
оскільки моя робота полягає у
та арабською мовами, я працював
наданні допомоги іншім біженцям
Нідерландах.
там менеджером зі зв’язків із
з України, які прибувають сюди
громадськістю. Коли ми там
на проживання. Сам я сподіваюся
проживали, у режими 24/7 нам було
і вірю в те, що певного дня і я
що робити у тому місті. Там були гарні місця та клуби,
матиму власний будинок у Нідерландах, куди зможуть
які було варто відвідати”. У них не було великої рідні
приїхати три мої доньки з Єгипту і мешкатимуть разом
у Києві і тому зараз вони з радістю залишаються у
зі мною”. На разі ж Мохамед та його дружина люблять
Нідерландах. “Моя дружина та я, знаєте, ми одразу
відвідувати разом, у позаробочий час, нові місцини
відчули гостинність та підтримку місцевих. Люди
в околицях місця їх теперішнього проживання.
у місті Соест всі дуже приязні з нами, нас всюди
“Ми радо відвідуємо музеї, зоопарки та парки. Або
з теплом приймають у Нідерландах. Вважаю за
ж ми навіть просто ходимо округою і вітаємося з
особливо визначний той факт, що ми одержали
усміхненими людьми, яких ми зустрічаємо на нашому
тимчасовий прихисток у місті Соест, як і всіляку
шляху.”
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“Oekraïners aannemen is
				een win-winsituatie”
“Працевлаштувати українця – це безпрограшний варіант”
Al vrij snel nadat de eerste Oekraïners in Nederland aan kwamen,
werd duidelijk dat zij direct aan het werk zouden mogen als ze een
baan zouden vinden. Inmiddels zijn veel mensen aan de slag. Ook
in Soest zijn volop mensen aan het werk. Vier werkgevers vertellen.

Безпосередньо після того, як до Нідерландів почали прибувати перші біженці
з охопленої війною України, стало ясно, що, у разі, якщо для них знайдеться
робота, їм потрібно буде надати можливість працевлаштування. Станом на даний
час десь багато з числа прибулих до країни біженців вже працевлаштувалася. Те
ж саме з працевлаштуванням спостерігається і у місті Суст, де українські біженці
шукають для себе ту чи іншу роботу. Чотири роботодавці поділилися своїм
досвідом від працевлаштування українців на своїх підприємствах.

Bij conferentiehotel Kontakt der Kontinenten
begon de kennismaking met Soestse Oekraïners
al voordat er überhaupt sprake was van banen
vinden. “We waren gevraagd als opvanglocatie en
lang was onduidelijk wanneer er mensen zouden
komen,” vertelt directeur René Giel. “Tot we ineens
een telefoontje kregen dat er nú een groep op weg
was vanuit de Jaarbeurs in Utrecht. Wat schrijnend
was om te zien was dat ze amper iets bij zich hadden, wat boodschappentassen met kleren maar bij
lange na niet genoeg. We hebben toen een inzamelingsactie opgezet en binnen een paar dagen
leek het hier wel een kringloop. Hartverwarmend
hoeveel mensen wilden helpen.”
Leer elkaar kennen
Volgens René zit het openstaan voor iedereen in
de aard van het beestje. “We zijn van oorsprong
een missiehuis waar priesters werden opgeleid.
Maar als conferentiehotel zijn kinderen niet je
primaire doelgroep, dus het is even wennen als die
door de gangen fietsen en spelen in het restaurant.
De andere gasten vonden dat overigens prima, en
de Oekraïense gasten zijn behandeld als iedere
andere gast. Alleen omdat ze langer blijven leer
je elkaar beter kennen. Dan komt ook ter sprake
dat mensen graag willen werken, en in de horeca

Знайомство з конференц-готелем “Контакт дер
Контінентен” розпочалося у українських біженців, що
знайшли прихисток у місті Суст, ще до того, як вони
почали шукати для себе можливості з працевлаштування.
“Спочатку нас попросили прийняти та розмістити людей
у себе, проте ми довго не могли з’ясувати, коли саме нам
почнуть надсилати біженців на поселення”-, розповідає
п. Рене Гіль- директор готелю. -“Так продовжувалося до
того моменту, поки ми не отримали, досить не очікувано
для нас, повідомлення телефоном про те, що до нас вже
прямує група біженців з Виставкового центру – “Центр
переговорів та заходів “Ярберс” (“Jaarbeurs”) у місті
Утрехт. Нас прикро засмутив той факт, що ми бачили,
що у прибулих до нас людей не було буквально нічого
із собою, окрім, хіба що, пари звичайних магазинних
торбочок з одягом, проте, звичайно, і цього жодною
мірою не було достатньо для їх комфортного перебування
у нас. Через це ми вирішили провести акцію по збору
найнеобхідніших для біженців речей і, не більш як за
пару днів, наша акція набрала обертів і ми зібрали
чимало речей секонд-хенду. Нам було приємно бачити ту
велику кількість людей, яка зголосилася надати нам свою
допомогу.”
Пізнати один одного ближче
На думку п. Рене Гіля бути відкритим один до одного
– в природі характеру кожного живого створіння. “З
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“Oekraïners aannemen is een win-winsituatie”
“Працевлаштувати українця – це безпрограшний варіант”
zijn er in de huidige arbeidsmarkt natuurlijk de
nodige mogelijkheden.”
Inburgeren tussen de pannenkoeken
Ook Pannenkoekenboerderij De Smickel kreeg
al snel de vraag of er werk was. Bedrijfsleider
Nancy Nieuwenhuis: “Op het Griftland College
was er bijvoorbeeld een project waar leerlingen
extra lessen kregen van docenten. De oudere
leerlingen waren op zoek naar een bijbaantje,
zes weken zomervakantie is lang als je hier
verder niets hebt. Van die groep hebben we
ongeveer drie mensen aangenomen, een werkt
hier nog. Daarnaast hebben we ook andere
Oekraïners in dienst, bijvoorbeeld in de keuken.
Als je eenmaal contact hebt met Oekraïners
gaat het als een lopend vuurtje. Als ik vraag
of iemand nog iemand weet, dan komt er zo
een neef of een vriendin op gesprek. We geven
graag iedereen een kans.”
Functies achter de schermen
De meeste Oekraïners werken in de spoelkeuken, technische dienst of schoonmaak. De
belangrijkste reden daarvoor is de taal. General
manager Frederieke Boomsma van DoubleTree
by Hilton Soestduinen: “Veel mensen spreken
geen Nederlands én geen Engels. Om bijvoorbeeld in de bediening te staan moet je met onze
gasten kunnen praten. Natuurlijk is het jammer dat mensen alleen vanwege de taal een
bepaalde functie niet kunnen doen, ik zou dat
zelf ook verschrikkelijk vinden. Maar iedereen
probeert heel hard de taal te leren, dus op termijn kan het misschien wel.” Ook Nancy van De
Smickel liep tegen het taalprobleem aan. “Eerst
lieten we mensen wel drankjes serveren, maar
ik werd er toch op aangesproken dat mensen
het vervelend vonden dat ze niets verstonden,
dus in de bediening staan nu alleen mensen die
Engels spreken.”
Met koptelefoon op Nederlands leren
Voor Roland Muller, manager bij Sparco, een
bedrijf dat loyaliteitsprogramma’s voor bedrijven verzorgt, speelde dat probleem minder. “Wij
doen de technische afhandeling van ‘puntenspaarprogramma’s’, en we versturen de producten die mensen met die punten bestellen.
Wij zoeken nu vooral orderpickers daarvoor,
en die komen niet rechtstreeks met klanten in
aanraking. Wij hebben sinds 4 maanden Oleksii
in dienst, die spreekt een beetje Engels, en met
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самого початку наш заклад взагалі слугував місцем, де
проходили навчання та підготовку до місіонерської діяльності
священнослужителі. Згодом ми почали нашу діяльність у
якості конференц-готелю, тому, наприклад, діти аж ніяк не
входили у первинну цільову групу, на яку був розрахований
наш заклад, через що, на перших порах, ми мали певний
клопіт і повинні були звикати до того, що, наприклад,
коридорами нашого готелю можуть ганяти діти на велосипеді,
або ж що ці самі діти можуть гратися у нашому ресторані.
Проте інші наші відвідувачі поставилися до цього більш ніж
з розумінням, вони “на ура” сприйняли українських біженців
з дітьми, до них було таке ж саме ставлення, як і до будьякого іншого гостя готелю. Зараз, коли вони проживають у
нас вже доволі довго, ми можемо ближче та краще пізнати
один одного. В ході нашого спілкування ми з’ясували,
що наші постояльці мають бажання працювати і, як ми
вважаємо, у сфері ХоРеКа, за нинішнього стану справ на
ринку праці, ми могли би знайти для таких людей можливості
працевлаштування.”

Соціалізація та натуралізація через роботу на кухні
“Де Смікель” (“De Smickel”)- заклад з виробництва панкейків
– типової нідерландського та загалом популярного у країнах
Північної Європи виду борошняних виробів, отримав запит на
Nancy Nieuwenhuis samen met een aantal
працевлаштування у себе осіб, зацікавлених у роботі у цьому
(Oekraïnse) werknemers.
закладі. Як заявляє п-ні. Ненсі Ньювенгейс, керівник закладу:
Ненсі Ньювенхейс разом із кількома
-“У середньому навчальному шкільному закладі “Гріфтланд
(українськими) співробітниками.
Коледж” (“Griftland College”) його учні, в рамках відповідного
проекту з додаткового навчання, отримали від своїх вчителів
додаткове навантаження. Учні старшого віку, які повинні були
проходити таке навчання, шукали для себе на час проведення додаткових занять можливості додаткового заробітку,
оскільки період шкільних канікул тривалістю у шість тижнів це доволі довгий час, якщо ти залишаєшся у місті і у тебе
ще є багато вільного часу
після закінчення уроків. Із
заявленої нам групи школярів
ми вирішили працевлаштувати
у себе трьох з них, і вони все
ще залишаються і працюють
у нас. Таким самими чином
ми працевлаштували у себе
деяких біженців з України, які
На це потрібен час і Ваше терпіння, проте я щасливий,
на даний момент працюють у
що нам з Вами вдалося заповнити вакантні місця! Це
нас, скажімо, на нашій кухні.
– безпрограшна ситуація!
Мати справу з українцями, це
як мати справу з вогнем у лісі,
що швидко та раптово поширюється. Якщо ти тільки попитаєш, чи нема у твого знайомого біженця з України когось, хто
теж шукає роботу, як тут як тут до тебе вже звертається родич або друг твого знайомого біженця з України. І, знаєте, ми
хочемо кожному з них надати можливість працевлаштуватися, знайти собі застосування у нашому місті!”

Het kost tijd en je moet geduld hebben, maar ik
ben ook blij dat we de vacatures daarmee hebben ingevuld. Het is een win-winsituatie.

Робота за лаштунками
Більшість українців працевлаштовуються на такі робочі функції, як миття кухонного посуду, надання технічних послуг
або прибирання. Головною причиною саме такого вибору робіт є слабке володіння мовою. Говорить п-ні. Фредеріке
Бомсма, генеральний менеджер “ДаблТрібі Гілтон Сустдюйнен” (“DoubleTreeby Hilton Soestduinen”): “Багато хто з
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“Oekraïners aannemen is een win-winsituatie”
“Працевлаштувати українця – це безпрограшний варіант”
handen en voeten kom je ook een eind. En hij wil heel
graag Nederlands leren. Dan zie je hem tijdens het
orderpicken met een koptelefoon op Nederlandse
woordjes herhalen, en hij wil leren van collega’s. We
leggen hem graag dingen uit. Alleen laatst maakten
we een grapje over Sinterklaasliedjes, dat is dan toch
wel weer ingewikkeld,” lacht Roland.
Onderdeel van de groep
Alle werkgevers en collega’s spannen zich in om
mensen zich snel op hun plek te laten voelen. Door
het installeren van het Oekraïens toetsenbord op
de telefoon, of het vertalen van de ingrediënten en
procedures. Maar ook door extra aandacht. “Ik heb
collega’s gevraagd om een warme landing,” vertelt
Frederieke (Double Tree by Hilton). “Deze mensen
hebben veel meegemaakt, daar houden we rekening
mee. Aan de andere kant zijn ze al snel gewoon onderdeel van de groep, dat is mooi om te zien.” “Ik ben
sowieso ‘de moeder van de Smickel’ omdat ik iedereen aanneem en er al dertig jaar werk,” zegt Nancy,
“en bij 1 op 1 gesprekken zijn al wel wat zakdoekjes
uitgedeeld. Er zit veel emotie achter de verhalen.
Jongeren die niet weten of ze hun ouders terugzien,
dan breekt je hart.”
Papierwerk
Lastig om Oekraïners aan te nemen is het niet,
новоприбулих біженців не може говорити ані
vinden de werkgevers. “Je vult één formulier in voor
нідерландською, ані англійською мовами. Знання ж
het UWV en dan is het gaan met die banaan!,” stelt
цих мов може бути потрібне, наприклад, для роботи
Roland (Sparco). Bij het Hilton liet de start van het
на рецепшені, де здійснюється прийом наших гостей
dienstverband even op zich wachten omdat mensen
та постояльців. Звичайно, дуже прикро, що люди не
eerst een bankrekeningnummer moesten hebben.
можуть виконувати ту чи іншу роботи лише через
Frederieke: “Wel moet je duidelijk maken wat er in
zo’n arbeidsovereenkomst staat en
moeten mensen soms wennen aan
andere werktijden.” Die arbeidsovereenkomst zorgde bij Kontakt der
Kontinenten nog wel voor bijzondere momenten, herinnert René zich.
“Iemand zei: vakantiedagen, en
vakantiegeld? Krijg ik dat zomaar?!
Belasting is ook ingewikkeld, probeer jij maar eens je loonstrook te
lezen, laat staan al die inhoudingen
Уявіть ситуацію, коли Вам спішно довелося
покинути країну і, уявіть при цьому Ваше
uitleggen aan iemand van buiten
щастя - на чужині Вам вдалося швидко
Nederland.”

Kijk naar jezelf, als jij je land uit
moet dan ben je toch ook blij als je
snel kunt werken, en daarmee wat
kunt verdienen en integreren?

Verder helpen
Bij alle bedrijven is er oog voor de
potentie van werknemers. “Een van
de meisjes die nu in de bediening
werkt, heb ik ook begeleid bij haar
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знайти роботу, яка дозволяє Вам заробляти і
інтегруватися у місцеве суспільство!

своє незнання іноземних мов, я сама думаю, що це
дуже б мене розстроїло, якби я була на їх місці.
Але у багатьох біженців я бачу бажання якомога
швидше вивчити мову, тому, я вважаю, що у
довгостроковій перспективі мова перестане бути
для таких людей бар’єром у працевлаштуванні.”
З мовною проблемою стикнулася також Ненсі
ван Де Смікель: - “Раніше ми залучали людей
до розноски різноманітних напоїв, проте через
фідбек з нашими клієнтами ми дізналися, що
багатьом з них не подобається те, що наші
співробітники не володіють мовою і не можуть
вести найпростіший діалог з клієнтом. Відтак ми
почали працевлаштовувати у нас тільки тих людей,
які володіють англійською мовою.”
Вивчати нідерландську мову слухаючи Ваш
телефон з навушниками
Для п. Роланда Мюллера, менеджера компанії
“Спарко” (“Sparco”), що спеціалізується на продажі
запасних частин, питання мови не становить такої
великої проблеми, оскільки його підприємство
має програму лояльності, в рамках якої, як він сам
каже, - “ми займаємося технічним забезпеченням
René Giel en Liudmyla Kovalska
програми накопичення балів і здійснюємо
Рене Гіль та Людмила Ковальська
відправку товарів, які наші клієнти отримують
в замін за набрані у нас бонусні бали. На даний
час ми маємо потребу і шукаємо персонал,
якій займався б комплектуванням замовлень і, як ми розуміємо, для такого персоналу безпосереднє спілкування з
клієнтами не передбачається. Вже протягом 4 місяців ми співпрацюємо з Олексієм, який трохи розмовляє англійською,
проте часто, чого ми потребуємо від нього, це просто вміння вправно володіти своїми руками та ногами. Хоча його
робота і не така вимоглива щодо знання мови, проте він намагається вчити нідерландську мову. Подивіться тільки-но,
як він намагається вивчити нідерландську мову, слухаючи і повторюючи нові слова за голосом у навушниках, поки
складає своє чергове замовлення. Також він намагається вчити мову і від інших своїх колег. Ми з великою радістю
надаємо йому роз’яснення з того чи іншого робочого моменту. Буквально щойно ми пожартували з ним щодо різдвяних
пісень Санта-Клауса. Не без труднощів, але ми зрозуміли один одного”- посміхається Роланд.
Частина команди
Всі співробітники та колеги працевлаштованих біженців докладають зусиль задля того, аби останні відчули себе
якомога швидше як вдома на новому місці свого проживання. Це можна зробити, наприклад, встановивши клавіатуру
з україномовною розкладкою на їх телефоні, допомігши з перекладом рецепту або опису тої чи іншої процедури. Також
така підтримка може проявитися у наданні особливої уваги тоді, коли у цьому виникне потреба. “Я попросила своїх
колег надати таким людям теплий прийом”- каже Фредеріке. (менеджер готелю “ДаблТрібі Гілтон Сустдюйнен”). “Ці
люди так багато пережили, ми повинні це враховувати. Разом з тим помітно, що вони дуже швидко стають частиною
тої групи, того колективу, у якому вони опиняються, що не може нас не радувати.” “Як би там не було, я ‘в дошку
своя у нашому закладі “de Smickel’, я наймаю на роботу та працюю в колективі компанії вже протягом тридцяти
років”, - продовжує Ненсі ван Де Смікель. Певний зв’язок з людьми виникає вже у ході самої першої нашої зустрічі,
коли ми проводимо співбесіду у режимі “1 на 1”, і вже, буває, наприкінці її певна особа може починати, як ми кажемо,
“розставляти серветки у залі”. Кожна зустріч, кожна розказана історія викликає певні емоції. Діти та молодь, які не
знають, чи вдасться їм ще коли-небудь побачитися з батьками, як таке може не ранити моє серце і не зачіпати душу”,каже Ненсі.
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zoektocht naar een studie,” zegt René. “We hebben uitgezocht of haar diploma voldoende was,
zijn naar open dagen geweest en ze studeert nu.”
Frederieke: “Een meisje in de spoelkeuken heeft
besloten dat ze in Nederland wil blijven en onderzoekt nu de mogelijkheid voor een koksopleiding.
Wij willen haar natuurlijk graag laten kennismaken
met en begeleiden in dat werkveld.”
Geen liefdadigheid
Voor alle werkgevers zijn hun nieuwe Oekraïense
collega’s welkome arbeidskrachten. René: Het
gaat economisch beter dus we hebben wel wat
vacatures bij Kontakt der Kontinenten. Het zijn
goed gemotiveerde, welwillende medewerkers die
ook willen integreren. En als ze later toch terug of
ergens anders heen gaan? Daar zijn we flexibel
in, we hebben er nu de voordelen van.” Ook bij De
Smickel investeren ze graag in de nieuwe medewerkers. “Kijk naar jezelf, als jij je land uit moet
dan ben je toch ook blij als je snel kunt werken,
en daarmee wat kunt verdienen en integreren?
Iedereen is bij ons welkom, we kunnen nog steeds
mensen gebruiken. Zéker pannenkoekenbakkers,
want dat is echt een vak waar we je graag voor
opleiden!” “Het is geen liefdadigheid,” zegt Frederieke (Double Tree by Hilton). “Het kost tijd en je
moet geduld hebben, maar ik ben ook blij dat we
de vacatures daarmee hebben ingevuld. Het is een
win-winsituatie.” Roland (Sparco): “Het is weerzinwekkend wat er in Oekraïne gebeurt, en het is
mooi dat mensen via werk hier willen integreren.
De taal vraagt om een inspanning, maar je krijgt
mensen waar je op kunt bouwen. Ik zou andere
ondernemers aanraden op zijn minst het gesprek
aan te gaan.”
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René Giel met Xioafeng Jiang en Mykolay Balabukha
Рене Гіль із Сьоафен Цзяном і Миколай Балабуха

Робота з паперами
Працевлаштування біженців з України не є складним,
кажуть роботодавці. “Все, що ви повинні зробити,
це заповнити формуляр для “Інституту з соціального
страхування працевлаштованих осіб” (UWV) – і
працевлаштована особа вже може приступати до
роботи!”, - каже Роланд (представник компанії “Спарко”).
У випадку з “Гілтоном” процес працевлаштування був
дещо важчим, оскільки кандидати на працевлаштування
повинні були отримати номер банківського рахунку.
“Ми повинні чітко роз’яснити зацікавленим у
працевлаштуванні особам, що саме означає те або інше
положення трудового договору,- заявляє Фредеріке,
- причому, за трудовим договором, таким особам
приходиться звикати до нових для них робочих графіків,
відмінних від тих, до яких вони звикли.” За словами
Рене з конференц-готелю “Контакт дер Контінентен”,
“трудовий договір, який укладається з нашим готелем,
дійсно передбачає певні особливості. Так, наприклад,
багато кого цікавило питання вихідних днів та відпусток,
як і грошових виплат у разі їх отримання. Як і те, яким
буде спосіб їх отримання! Також складним є питання
сплати податків, оскільки у ньому багато заплутаних
моментів, з якими ти стикаєшся, як тільки починаєш

себе день відкритих дверей, ми відвідали цей заклад, і
зараз наша співробітниця здобуває для себе подальшу
освіту.” Фредеріке: “Одна наша дівчина, що працює
посудомийкою на кухні, заявила, що вона бажає
залишитися у Нідерландах, тому вона хотіла, аби ми
розглянули можливість її навчання на курсах з підготовки
кулінарів. Звичайно, ми би хотіли, щоби вона змогла
навчатися у даній області, тому ми будемо намагатися
надати їй таку можливість навчання у даній робочій
спеціальності.”

більш уважно вчитуватися у свою платіжну відомість.
Все стає ще складнішим, коли одержувачем зарплати
є іноземна особа, оскільки тут треба ще додатково
пояснювати, які відрахування передбачаються для
її зарплати у разі працевлаштування такої особи на
території Нідерландів.”

Het is geen
liefdadigheid

І це – не
благодійність!
Подальша допомога
Всі підприємства та компанії дуже ретельно підходять
до вивчення потенціалу своїх співробітників. “Одній зі
співробітниць, яка працює у нашій службі з надання
послуг, ми, на її прохання, надали можливість з
проходження навчання”, - каже Рене, - “Ми дізналися,
чи достатнім для неї є володіння її дотеперішнім
дипломом, коли один з навчальних закладів проводив у

І це ніяка не благодійність
Для всіх роботодавців іхні нові українські співробітники
та колеги є бажаним робочим персоналом. Відповідно до
заяви Рене “Їх залучення до роботи сприяє покращенню
нашої економічної ситуації, тож ми у конференц-готелі
“Контакт дер Контінентен” можемо запропонувати деякі
вакансії. Це добре вмотивований персонал, доброзичливі
співробітники, які бажають і намагаються інтегруватися
у наше суспільство. А що буде, якщо вони захочуть
повернутися на батьківщину або ж поміняти місце свого
проживання, спитаєте ви? Що ж, у цьому питанні ми
доволі гнучкі і готові до цього, оскільки у будь-якому разі
ми залишаємося у виграші”. Також з великою радістю
інвестує у своїх співробітників компанія “Де Смікель”.
“Ви тільки уявіть, що вам прийшлося спішно покинути
вашу країну, хіба б Вам не хотілося якомога швидше
знову почати працювати і інтегруватися у нове для
вас оточення. Ми ж, зі своєї сторони, раді всім новим
працівникам, робота у нас знайдеться для всіх. Зокрема
ж у такому виді діяльності, як виробництво наших
голландських млинців, бо це дійсно та професія, якою б
ви, на наше велике задоволення, могли у нас оволодіти!”
“Це аж ніяк не благодійність з нашої сторони”, - заявляє
від себе Фредеріке, представниця “ДаблТрібі Гілтон”.
“Так, таке працевлаштування вимагає певного часу,
іноді ви повинні проявити терпіння, проте ми дуже раді, в
кінці кінців, що наші вакантні місця були заповнені таким
персоналом. Це – безпрограшний варіант.”, - заявляє
вона. Її слова доповнює Роланд (“Спарко”): “Те, що
відбувається в Україні, не можна назвати ніяк інакше,
як жахом, тому ми дуже раді, що люди, які знайшли у
нас притулок, бажають інтегруватися у наше суспільство
через своє працевлаштування. Так, мова становить
тут певний бар’єр, проте як компенсація за проявлені
зусилля у цьому питанні ми отримуємо відповідальний
персонал, людей, на яких можна покластися. Моєю
порадою для інших потенційних роботодавців було
б наступне: - почніть діалог, проведіть співбесіду і
вислухайте людей, і це, можливо, стане початком нової,
взаємовигідної співпраці для вас та вашої компанії!”
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In gesprek met

Roman Koplak
Роман Коплак
Roman Koplak (43) woont met zijn vrouw Orysya
en kinderen Anna (6), Andrii (4) en Mykola (1) bij
een gastgezin in Soest. In West Oekraïne werkte
hij als vertegenwoordiger van een Duits bedrijf.
Hij vertelt dat hij blij is bij het gastgezin. “Zo met
zijn allen is het huis wel vol, maar we wonen bij
aardige mensen. Het is heel fijn om hier zekerheid en rust te hebben.” Roman heeft via ‘Midden-Utrecht werkt door’ werk als installatiemonteur gevonden. “Dat bevalt goed, er is een goede
sfeer in het bedrijf en ik heb een slimme en
goede baas.” Als hij niet werkt gaat hij er graag
met het gezin op uit. “We gaan dan wandelen in
de bossen, duinen en langs het water. De natuur
is erg mooi hier.”

Fijn om zekerheid en rust te hebben

Роман Коплак (43) проживає зі своєю дружиною
Орисею та дітьми Ганною (6), Андрієм (4) та
Миколою (1) у одній із прийомних сімей у місті
Соест. Раніше він працював у одному з регіонів
Західної України як представник німецької
компанії. Зараз він, як він сам каже, почувається
щасливо у прийомній родині. “Так, разом зі всіма
моїми, будинок нашої прийомної родини став, так
би мовити, “забитий під зав’язку”, але ми знайшли
притулок у хороших, добросердечних людей. Ми
дуже їм вдячні за те, що у їхній оселі ми знайшли
для себе безпеку та душевний спокій.” Завдяки
сервісній службі “Мідден-Утрехт Веркт Доор” (Midden-Utrecht werkt door) Роману вдалося знайти собі
роботу монтажником інсталяційного оснащення.
“Моя робота мені подобається, в компанії я
спостерігаю добру, здорову атмосферу, а наш
бос –розумний та добрий керівник.” Поза роботою
Роман любить вибратися кудись разом зі своєю
родиною. “Зазвичай, ми здійснюємо прогулянки
у лісі, вибираємося у дюни або ж гуляємо вздовж
води. Природа тут просто чудова!”

Дуже вдячні за безпеку та душевний спокій
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Praktische aanpak
Oekraïneteam Soest
helpt vluchtelingen verder
Команда практичної допомоги
“Українська команда Соест” (“OekraïneteamSoest”) продовжує надавати
допомогу біженцям

Aankomst op snowboots
Op 24 februari 2022 schrok de wereld op toen
Rusland Oekraïne binnenviel. Al snel na de start van
de oorlog zette Nederland zich net als veel andere
landen in om vluchtelingen uit Oekraïne noodhulp
te bieden. Voor veel Oekraïners was begin maart de
Jaarbeurs in Utrecht de eerste crisisnoodopvanglocatie. Vandaaruit werden ze verwezen naar verschillende gemeenten. En dus kwamen twee uur later de
eerste nieuwe inwoners aan bij het gemeentehuis
in Soest. Daar stonden verschillende mensen klaar
om hen te begeleiden naar vakantieparken en
hotels waar medewerkers van de gemeente opvang
hadden geregeld. Stefanie van de Hoef, adviseur
crisisbeheersing: “Heel fijn dat deze locaties zo snel
waren met het bieden van de eerste opvang. De
hulp van de vakantieparken en hotels was fantastisch. De medewerkers hielpen de gevluchte Oekraïners met praktische zaken, zoals eten, drinken en
medische zorg. De gemeente hielp met boodschappen en leefgeld in parken waar geen catering was.
En al snel werd kleding ingezameld, want sommige
mensen kwamen aan op hun snowboots en hadden
bijna alles achter moeten laten.”
Opvang stroomlijnen
De scrumruimte van de gemeente werd omgedoopt
tot Oekraïnekamer en collega’s liepen in en uit. Na
die eerste hectische fase van 4-6 weken noodhulp
werd een projectteam opgetuigd – dat inmiddels het
Oekraïneteam heet - met twee casemanagers die

Допомога в потребі
Зранку 24 лютого 2022 року весь світ був шокований
нападом Росії на Україну. Невдовзі після початку
повномасштабної війни Нідерланди, як і багато інших
країн світу, почали надавати свою допомогу біженцям з
України. На початку березня конференційно-виставковий
комплекс “Jaarbeurs” у місті Утрехт для багатьох українців
став першим місцем, де вони одержали допомогу у
своїй кризовій ситуації. Саме тут відбувався їх розподіл
та направлення до інших муніципалітетів на подальше
розміщення. І ось після двох годин перші нові мешканці
зібралися поблизу ратуші муніципалітету Соест. Поблизу
них стояло декілька людей, готових відвести зібраних
біженців до т. зв. “парків відпочинку” з гостьовими
будиночками та готелями, де співробітники муніципалітету
організували для прибулих належне розміщення.
Стефані ван де Гуф: – “Це чудово, що заклади такого
типу так швидко змогли організуватися і запропонувати
свою допомогу як один з перших притулків. Допомога,
яку надали “парки відпочинку” та готелі була просто
фантастичною. Їх співробітники допомагали біженцям
з України вирішувати цілком практичні питання, а саме
моменти пов’язані з їх забезпеченням харчуванням,
напоями і медичною опікою. Муніципалітет допоміг з
продуктами та виплатами субсидій на проживання особам,
розміщеним у “парках відпочинку”, де було відсутнє будьяке кейтерінгове забезпечення їх мешканців. Незабаром
також розпочалося і збирання одягу, оскільки багато хто
з біженців був вимушений спішно покинути рідні місця
і прибув на нове місце проживання буквально в одних
зимових чоботах на босу ногу.
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dagelijks in contact staan met de ongeveer 150 Oekraïense vluchtelingen in de gemeentelijke en particuliere opvang. Het team coördineert alle zaken die
met de opvang te maken hebben, van huisvesting,
onderwijs, medische zorg tot taalondersteuning.
Casemanager Carsten Voerman: “We doen van
alles wat, we kijken wat er op dat moment nodig is.
Als er een probleem is met een huis dan schakel ik
met huismeester Paul Hooft, maar ik spring ook zelf
in de auto en vervoer iets voor de Oekraïense inwoners als dat nodig is! Het uitgangspunt daarbij is dat
we de vluchtelingen helpen om zelfstandig te zijn.”
Praktisch omgaan met uitdagingen
Bijzonder aan de aanpak van Soest is dat het Oekraïneteam kijkt wat de vluchtelingen nodig hebben.
Projectleider Yvonne van Amstel: “Veel gemeenten
voeren nauw uit wat ze voorgeschreven krijgen. In
Soest wachten we niet tot er een decreet of regeling
is, maar hanteren we een praktische menselijke
aanpak voor de uitdagingen die zich voordoen. Zo
hebben wij twee mensen ingeschakeld om medische zorg te bieden, Viktoriia Topchu en huisarts
Floris Leyssius. In hun eigen taal kunnen de Oekraïners met medische vragen terecht bij Viktoriia
Topchu. Zij heeft een medische achtergrond, en kan
als tolk helpen bij afspraken. De kosten van deze
ondersteuning neemt de gemeente voor haar rekening. Daarnaast zorgen wij ervoor dat ook volwassen Oekraïners de kans krijgen om de Nederlandse
taal te leren, omdat wij denken dat dit de integratie
bevordert. Verder zijn samen met scholen out of the
box-oplossingen bedacht voor het onderwijs en het
zwemonderwijs van de kinderen.”
Breed draagvlak onder inwoners
Naast het Oekraïneteam blijken veel mensen in
Soest bereid om te helpen. Carsten: “Er is breed
draagvlak onder de inwoners en veel maatschappelijke organisaties bieden hulp. Via Stichting Balans
zetten veel vrijwilligers zich al sinds de noodsituatie
begon in. Ook is er een appgroep met vrijwilligers
die snel iets voor elkaar kunnen krijgen. Heel fijn
is dat er weinig tot geen overlast is. We deden bij
omwonenden een brief in de bus als er Oekraïners
in de buurt kwamen wonen, met informatie en de
mogelijkheid om overlast te melden. Ook is een
spreekuur ingesteld. Uiteindelijk is er maar één
melding geweest, over geluidsoverlast door bellen
op de telefoonspeaker en dat is door ons direct
opgelost. En we organiseren regelmatig ‘een bakkie
met de buurt’ waar bestaande en nieuwe bewoners
op een ontspannen manier kennis kunnen maken.”
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Засадничі лінії роботи команди з прийому та розміщення
Т. зв. “кімнату робочих зібрань” муніципалітету
небезпідставно було перейменовано на “українську
кімнату”. Двері кімнати зараз майже ніколи не
зачиняються, оскільки наші колеги щохвилинно то входять,
то виходять з неї. Після бурхливих 4-6 тижнів першої
фази надання найнеобхіднішої допомоги біженцям було
сформовано проектну команду, яка наразі називається
“Українською командою”, до складу якої входять два
менеджери ситуативної допомоги, які підтримують контакт
з приблизно 150 українськими біженцями, розміщеними
як у муніципальних закладах з прийому, так і у приватних
будинках муніципалітету. Ця команда координує всі
питання, пов’язані з прийомом та розміщенням біженців,
а саме починаючи з підбору помешкання, освітою,
медичною опікою, так і мовною підтримкою. Карстен
Фурман: – “Ми робимо практично все, виходячи з
актуальних нагальних потреб, які ми бачимо. Якщо виникає
якась проблема з місцем проживання, я намагаюсь
зв’язатися з розпорядником житлового фонду – паном
Паулем Ховтом, але і я безпосередньо можу сісти у
автівку і відвезти те, чого потребують українські біженці!
Вихідним пунктом нашої діяльності ми бачимо те, що наша
діяльність надає біженцям з України можливість стати
більш незалежними у своїх потребах під час перебування у
нашому муніципалітеті.”
Практичне вирішення викликів
Особливістю підходу, застосовуваного муніципалітетом
міста Соест, є те, що у своїй роботі “Українська команда”
бере до відома те, чого саме потребують біженці. Івон
ван Амстел: “Багато муніципалітетів у своїй діяльності
виходять виключно з того, що необхідно суворо
додержуватися наданих згори вказівок та розпоряджень.
Ми ж у нашому муніципалітеті Соест не чекаємо на
вказівки та розпорядження, а застосовуємо виключно
практичний, орієнтований на людину підхід до викликів,
що повстають перед нами. Так, наприклад, до вирішення
питань з медичної опіки ми підключили двох осіб, пані
Вікторію Топчу та лікаря загальної практики – пані
Флоріс Лейсіус. До пані Вікторії Топчу, наприклад,
українські біженці можуть звертатися щодо питань в
галузі медичної охорони своєю рідною мовою, оскільки
вона має відповідну медичну освіту, та може надати
свою допомогу при співбесіді з лікарями як перекладач.
Витрати пов’язані з наданням такого роду допомоги та
підтримки покриваються муніципалітетом. Окрім того
ми подбали про те, щоб дорослі біженці з України могли
вивчати нідерландську мову, оскільки, на нашу думку, це
у значній мірі сприяє їх інтеграції. Також у співробітництві
з відповідними школами ми розробили функціональні
програми, які стосуються як загального навчання дітей, так
і розвитку їх фізичних вмінь та здатностей з плавання, які
вони розвивають у басейнах відповідних закладів.”

Van links naar rechts: Ivo Laanstra, Carsten Voerman,
Louise Swemmer, Anna Fallon,
Lotje de Jong-Behoekoe Nam Radja, Yvonne van Amstel.
Op de foto ontbreken Stefanie van de Hoef en Paul Hooft.

“Українська команда Соест”
(Oekraïneteam Soest)
Стефані ван де Гуф, Іво Ланстра, Анна Фалон, Луїз Свеммер,
Карстен Фурман, Івон ван Амстел,
Лот’є де Йонг-Бегуку Нам Раджа, Пол Ховт

Nieuw leven opbouwen
Nu de oorlog voortduurt ziet het ernaar uit dat de
150 Oekraïners langer blijven. De gemeente Soest
is daarom huisvesting voor een langere periode aan
het organiseren. Casemanager Louise Swemmer:
“We hebben veel opgetuigd en je ziet dat sommige
mensen al een nieuw leven opbouwen. Wat dat betreft valt de veerkracht op die er is bij alle Oekraïense
vluchtelingen. Het is mooi om te zien hoe ouders een
leven proberen op te bouwen voor hun kinderen!”

чи інший спосіб справляємо комусь клопіт. Коли до нас
почали прибувати перші біженці з України, ми надіслали
до поштових скриньок наших мешканців листа, в якому
просили повідомляти про можливі незручності, які
спричиняють своєю появою біженці. Також ми відвели
спеціальний час для прийому такого роду скарг від
мешканців нашого міста. Знаєте, за весь цей час ми
одержали всього лише одне повідомлення про спричинену
незручність, а саме про те, що один з біженців порушував
тишу своїм голосним прийомом телефонних дзвінків через
гучний зв’язок, проте і ця проблема була нами у скорому
часі вирішена. Ми регулярно проводимо зустрічі у форматі
“за філіжанкою кави з сусідами”, де “старі” та “нові”
мешканці нашого міста мають змогу познайомитися один
з одним.”

Значна підтримка від населення
Здається, надавати допомогу біженцям готові не лише
члени “Української команди”, але і інші мешканці міста
Соест. Карстен: “Ми маємо значну підтримку серед
населення, а також, окрім того, свою допомогу нам надає
значна кількість доброчинних суспільних організацій. Так,
зокрема, члени благодійної організації “Stichting Balans”
надають свою допомогу з самого початку виникнення
надзвичайної ситуації, пов’язаної з біженцями. Окрім
того у нас існує група волонтерів, які, за допомогою
різноманітних застосунків, поєднані між собою і готові
прийти один одному у своїй роботі на допомогу. Дуже
приємно, що у нашій роботі ми майже не зустрічаємося
з повідомленнями про те, що ми та наші біженці в той

Збудувати нове життя
Оскільки війна продовжується, здається, що 150 українських
біженців залишатимуться на проживання у нашому місті і
далі. Тому муніципалітет Зоест організовує житло на довший
період. Луїз Свеммер: – “Нам вдалося багато зробити у
цій царині і, Ви бачите, деякі біженці вже облаштовуються
на нових місцях проживання. У цьому всьому нас вражає
стійкість всіх українських біженців. Нам приємно бачити, як
батьки намагаються побудувати у нас нове життя заради
своїх дітей!”
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Medische hulp in
eigen taal

Медична допомога
рідною мовою
Viktoriia Topchu en Ganna Spitsyna

Nadat Viktoriia Topchu met haar zoon vluchtte uit
Oekraïne ging ze op zoek naar een mogelijkheid
om haar vaardigheden als arts in Nederland in te
zetten. Omdat haar diploma’s niet zomaar geldig zijn
hoopte ze toch met haar kennis nuttig te kunnen zijn.
Ze meldde zich aan bij het WGSP Amersfoort en op
die manier wist de gemeente Soest haar te vinden.
Inmiddels is zij ingehuurd om in Soest en Soesterberg
voor 12 uur per week triage te doen. Dit houdt in dat
alle Oekraïners met medische vragen bij haar terecht
kunnen. Elke dinsdag- en donderdagmiddag heeft ze
een spreekuur in Medisch Centrum Soesterberg. Zij
beoordeelt of er medische spoed is en kan mensen
doorverwijzen naar de huisarts of specialistische zorg
of andere zorgverleners. Ook kan zij medicijnen voorschrijven. De gemeente heeft een auto ter beschikking gesteld zodat zij mee kan om mensen te begeleiden en informatie te vertalen bij artsenbezoeken.
Viktoriia is blij met deze regeling. “We zijn dankbaar
voor alle steun hier en dat jullie ons de kans geven
om te leven, werken en hopen.”
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Після того, як пані Вікторія Топчу була
змушена покинути разом зі своїм сином
територію України, вона намагалася
застосувати свої лікарські знання та
вміння у Нідерландах. Оскільки, як вона
сама вважала, її дійсний диплом був не
єдиним, що вона могла б запропонувати
у випадку працевлаштування у цій країні,
вона сподівалася на те, що зможе знайти
практичне застосування для її фаху. Після
приїзду Вікторія звернулася до “Бюро з
працевлаштування” у місті Амерсфорт (“WGSP
Amersfoort”) і саме за його посередництвом
на контакт з нею вийшов муніципалітет міста
Соест. Зараз вона вже працює по 12 годин на
тиждень, займаючись медичним сортуванням
пацієнтів, (т. зв. “тріаж”, що відбувається на
основі тріаж-протоколу, який укладається
згідно з вимогами “Нідерландського тріажстандарту”) і до неї можуть звертатися всі
зацікавлені українські біженці зі своїми
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питаннями медичного характеру. Кожного
вівторка та четверга вона проводить прийом
у “Медичному центрі Соестерберг” (“Medisch
Centrum Soesterberg”). Це саме вона визначає,
наскільки невідкладним повинно бути надання
медичної допомоги тому чи іншому пацієнту і
може направляти його як до лікаря загальної
медичної практики (сімейного лікаря),
так і до більш вузькопрофільних лікарівспеціалістів, або ж до інших осіб, задіяних у
наданні послуг медичного характеру. Також
у її повноваження входить виписка ліків для
пацієнтів. Муніципальні органи влади надали у
розпорядження Вікторії автомобіль, щоб вона
могла супроводжувати та надавати послуги
з перекладу в рамках прийому лікарями
осіб, які мають мовний бар’єр. Вікторія
дуже задоволена таким станом речей. “Ми
насправді дуже вдячні за всю ту підтримку, яку
Ви нам надаєте, за те, що завдяки їй ми маємо
можливість жити, працювати та сподіватися!”

Svetlana Plotnikowa

Світлани Плотнікової
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In gesprek met
Burak en Oleksandra Aygün
Бурак Олександра та Євген
Burak Aygün en zijn vrouw Oleksandra woonden in Borshagovka, een voorstad van Kiev,
de hoofdstad van Oekraïne. Het stadje ligt op maar 10 kilometer van de steden Irpen en
Bucha, die werden verwoest door Russische bombardementen. “Wij zijn gevlucht, maar
de ouders en zus van mijn vrouw wilden niet weg, ook al woonden ze in een oorlogsgebied,” vertelt Burak. “We hoorden via een kennis dat er in Soest hulp was voor Oekraïners,
daarom zijn we hier gekomen. De Nederlandse vrijwilligers die ons begroetten hebben
veel voor ons gedaan, ze deden hun best om ons niet aan de slechte dagen te herinneren. Ik ben afgestudeerd aan de Oekraïense universiteit, vliegtuigbouwkunde. Daar heb
ik Oleksandra ontmoet. Zij was in Oekraïne manager in een bedrijf, en we hadden een internetwinkel in keukenaccessoires. Eenmaal hier zijn we snel aan een Nederlandse taalcursus begonnen. Daar vertelden ze ons dat er banen waren bij het Hilton, en natuurlijk
wilden we werken. We kunnen niet goedmaken wat we achterlieten, maar het leven gaat
door. Mijn huidige plan is om zo snel mogelijk Nederlands te leren en mijn onvoltooide
dromen van een eigen bedrijf voort te zetten, en ik zal slagen.”
Kiev is een levendige stad waar het stel de
vrije dagen vulde met opera, theater en wandelen in een van de tientallen parken in het
stadscentrum. Ook hier verkennen Burak en
Oleksandra de omgeving. “Soest ligt op een
mooie locatie met veel natuur. We wandelen in de bossen of gaan naar plaatsen in de
buurt zoals Utrecht. Soest zelf ziet er van buiten klein uit maar is van binnen heel levendig.
Nederland is een rijk land qua cultuur en we

Бурак Євген та його дружина Олександра
жили у Борщагівці, передмісті Києва, столиці
України. Це містечко розташоване лише за 10
кілометрів від міст Ірпінь та Буча, зрівняних
із землею російськими обстрілами. «Ми
втекли, але батьки та сестра моєї дружини не
захотіли їхати, хоча вони й жили на території,
де велися військові дії», - розповідає Бурак.
«Від одного знайомого ми дізналися про те,
що в м. Суст пропонують допомогу українцям,
тому приїхали сюди. Нідерландські волонтери,
які нас зустрічали, дуже допомогли нам,
вони зробили все можливе для того, щоб ми
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український університет за спеціальністю
авіабудівництво. Познайомився з Олександрою, в Україні вона була менеджером у
компанії. Ми разом тримали інтернет-магазин із продажу кухонних аксесуарів. Опинившись
тут, ми майже відразу почали відвідувати курси нідерландської мови. Там нам розповіли,
що є вакансії в Хілтоні, і, звичайно ж, ми хотіли працювати. Нам не повернути того,
що ми втратили, але життя продовжується. Мій нинішній план: якнайшвидше вивчити
нідерландську мову і втілити в життя свої ще не здійснені мрії про власну компанію, вірю,
що на мене чекає успіх».
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doen ons best om er iets van te leren. Wat ik het
leukste vind aan Soest is dat mensen elkaar begroeten als vriend, ook als ze elkaar niet kennen.
En als iemand hulp nodig heeft, staan ze
 voor je
klaar. We kunnen de vrijwilligers en mensen van
de gemeente niet genoeg bedanken voor hun
steun in deze moeilijke dagen. We zijn nu in Nederland en willen vooruitkijken. We denken niet
aan wat Nederland ons kan geven, maar aan wat
we aan Nederland kunnen geven.”

Zo snel mogelijk Nederlands leren en mijn
onvoltooide dromen voortzetten
Якнайшвидше вивчити нідерландську
мову і втілити в життя свої ще не
здійснені мрії
Київ – це місто з бурхливим громадським життям.
Ця родина проводила вільний час у вихідні,
відвідувавши оперу, театр, гуляючи в численних
парках у центрі міста. У Нідерландах Бурак і
Олександра також знайомляться з місцевими
пам’ятками. «Суст розташований у красивому місці,
тут чудова природа. Ми прогулюємося лісом і
їздимо до найближчих міст, наприклад до Утрехту.
Саме місто Суст здалеку здається маленьким,
але тут жваве громадське життя. Нідерланди –
це країна з багатою культурою, традиціями і ми
намагаємося долучитися до цього, навчитися
чомусь. Що мені найбільше подобається в м.
Суст, так це те, що люди вітаються з тобою як із
другом, навіть якщо ти – незнайомець. І якщо
комусь потрібна допомога – вони завжди готові
допомогти. Ми безмежно вдячні волонтерам та
співробітникам муніципалітету за їхню підтримку
у ці важкі дні. Зараз ми в Нідерландах, і хочемо
планувати своє майбутнє. Ми не думаємо про те,
що Нідерланди можуть дати нам, а думаємо про те,
що ми можемо дати Нідерландам».

Hoewel vrijwel niemand
Oekraïens spreekt komt het
met de communicatie altijd
wel goed. Sommige Oekraïners
spreken ook goed Engels. En je
komt een heel eind met handen,
voeten en Google Translate.
Carsten Voerman,
Oekraïneteam gemeente Soest
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Gastgezin
Прийомна сім’я

We wilden mensen
op weg helpen in
Lodewijk Wiggers

Ми хотіли допомогти людям працевлаштуватися у Нідерландах

Nederland
Toen de oorlog in februari uitbrak

Коли у лютому розпочалися

aarzelde het gezin van Lodewijk

повномасштабні військові дії в Україні,

Wiggers geen moment: zij wilden

родина п. Лодевейка Віггерса не

wel vluchtelingen in hun huis

завагалася ані на хвилину у своєму

opnemen. Vanaf mei vingen ze 8

рішення – прийняти у себе вдома

weken een Oekraïense moeder

українських біженців. Починаючи з

met twee kinderen op. “Het idee

травня у них в домі гостинність та теплий

was om hen in drie maanden op

прийом на 8 тижнів знайшли мати –

weg te helpen in Nederland.”

біженка з України разом з двома своїми
дітьми. “Нашою провідною ідеєю було
допомогти їм у строк до трьох місяців
розпочати нове життя у Нідерландах.”
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In eerste instantie meldde Lodewijk zich
aan bij Takecarebnb. “Dat kwam niet echt
van de grond. Maar ik wist dat Kontakt der
Kontinenten vluchtelingen opving, dus ben
ik daar eens langsgegaan om te vragen
of ik kon helpen.” Daar kon hij direct
nuttig zijn in het vervoer: kinderen naar
school brengen, en later ook bij de uitjes
die Stichting Balans organiseerde. “Ik
chauffeur toch al vaak genoeg voor mijn
kinderen van 13 en 16, daar konden wel
een paar ritjes bij. En uit de sleur stappen
is superbelangrijk, als je in de opvang zit
is elke dag hetzelfde. Als kinderen naar
school kunnen en er af en toe iets leuks
gebeurt, is dat fijn voor hen.”
Slaapkamer verplaatst
Doordat hij steeds meer mensen rondom
de opvang kende, werd hij benaderd om
een Oekraïens gezin, een moeder en twee
kinderen, op te vangen dat uit een vakantiehuisje weg moest. “Wij hebben best een
ruim huis, dus haalden we de rommelkamer leeg zodat mijn vrouw en ik daar
konden slapen. De bovenverdieping met
slaapkamer, studeerkamer en badkamer
kon het gezin daarna gebruiken.” Beide
gezinnen deelden vanaf dat moment de
keuken. “Het gebrek aan privacy, waar
veel mensen naar vragen, was voor ons
geen punt. Wij zijn in Nederland op dat
vlak een beetje verwend, samenleven met
meerdere mensen in een huis gaat prima.
Wat we wel eens lastig vonden was het
verschil in leefritme. Soms sprak je af dat
het gezin mee-at, maar dan waren ze er
toch niet, of zij zorgden voor het avondeten, maar pas om 11 uur ’s avonds.”
Helpen vanzelfsprekend
Voor Lodewijk was het logisch om Oekraïense vluchtelingen te helpen. “Ten eerste
kun je niet zeggen, die oorlog is dáár. Die
oorlog is ook hier bij ons. Daarnaast hebben mijn ouders vroeger ook vluchtelingen uit Tsjecho-Slowakije opgenomen na
de inval van de Russen. Ik wist dus dat het
heel waardevol kan zijn.” Uitgangspunt
was om mensen op weg te helpen in de
Nederlandse samenleving. “Ik heb zelf in
het buitenland gewoond en weet hoe fijn
het is als iemand je vragen beantwoordt.
Uiteindelijk hebben we ons gericht op het
naar Nederland halen van de vader van

Спершу п. Лодевейк зареєструвався у доброчинному проекті
“Тейккейрбнп” (“Takecarebnb”). “Не можу сказати, що початок
був легким. Проте мені було відомо, що конференц-готель
“Контакт дер Контінентен” прийняв у себе на розміщення
групу біженців, тож я вирішив підійти до них і запитати, чим би
я міг їм допомогти.” Завітавши до готелю п. Лодевейк почув,
що він негайно ж може бути задіяним в числі осіб, що надають
допомогу з перевезенням, відтак він почав возити дітей до школи
на навчання, а пізніше супроводжувати їх на виїзні екскурсії,
які для них організовувала доброчинна установа “Баланс”. “Я
досить часто повинен їздити зі своїми дітьми віком від 13 до 16
років, тож для мене не становило великого труду зробити на
кілька поїздок більше. Я розумію, як для цих дітей надважливо
змінити одноманітну обстановку їх притулку. Якщо ж діти можуть
відвідувати школу і у їх життя трапляється щось надзвичайне,
щось, що виходить за межі одноманітності, це просто чудово для
них, як, зрештою, і для мене”, - каже він.
Спальня на новому місці
З плитному часу, коли п. Лодевейк знайомився зі все більшою
кількістю людей, розміщених у готелі, до нього все частіше
зверталися з тими чи іншими питаннями, тож одного разу, коли
його попросили знайти прихисток для матері-біженки з України
з двома дітьми, які повинні були виселитися з одного дому
відпочинку, у якому їх було попередньо розміщено, п. Лодевейк
не вагався ані хвилини. “У нас доволі просторий будинок, тож ми
просто дещо поприбирали у нашій коморі, у якій я та моя дружина
спокійно змогли знайти для себе “нове місце для спальні”, а
верхній поверх будинку, той, де у нас знаходяться спальня,
робочий кабінет та ванна, ми змогли віддати у користування
новоприбулій до нас родині.” Коли у одному будинку опинилися
дві родини, вони зустрічалися на спільно використовуваній
ними кухні. “Відсутність приватності у нашому житті, яку шукає
так багато людей, не була для нас проблемою. Ми, можна так
сказати, дещо нестандартна голландська родина у тому сенсі,
що жити кількома сім’ями в одному домі для нас не є чимось
важким або неприйнятим. Ба навіть навпаки – для нас це супер!
Що дійсно становило для нас певні труднощі, так це наші звички,
наша різниця у таких звичайних для кожного з нас життєвих
ритмах. Іноді ми домовлялися про те, що прийнята нами родина
їстиме разом з нами, але вони не приходили, або ж домовлялися
про те, що вони приготують вечерю, але ж у жодному разі не
після 11”
Допомога – це щось, що саме по собі звичайне
Для п. Лодевейка та його родини надати допомогу біженцям
з України було чимось, що саме по собі було звичайне. “По
перше ти не можеш сказати таким людям, що війна це щось, що
у повній мірі закінчилося для них. Ця війна переслідує їх навіть
тут, коли вони перебувають разом з нами. І це вже не перший
випадок, коли наша родина стикається з наслідками військових
дій. Мої батьки, наприклад, теж приймали у себе біженців з
Чехословаччини, коли до неї вдерлися російські війська. Через
це я знав, що відчувають люди, яких у себе в домі застала війна
і я розумів, якою важливою для них може бути наша допомога.”
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We wilden mensen op weg helpen in Nederland
Ми хотіли допомогти людям на шляху до Нідерландів
het gezin. Dat is een Rus met ook de Oekraïense nationaliteit, die toen de oorlog
uitbrak toevallig in Rusland was. Na veel
procedureel gedoe is hij nu hier. Daardoor
kwamen ze als compleet gezin ook in
aanmerking voor een van de huizen van
de gemeente Soest en gaat het nu beter
met het gezin.”
Structurele hulp
Lodewijk denkt mee met andere gastgezinnen en hun Oekraïense gasten. “Het
wordt nu tijd dat de overheid gaat zorgen
voor structurele hulp en een langetermijnplanning. Veel mensen twijfelen over hun
toekomst: hier blijven of teruggaan. Zelfs
binnen gezinnen denken mensen daar
verschillend over. Maar wie wil blijven,
loopt aan tegen vragen. Ik denk dat meer
mensen kunnen doorstromen naar een reguliere woning en een baan als daar meer
op wordt ingezet. Wat de gemeente goed
doet, is dat er een spreekuur is. Alleen:
daar komt niet iedereen heen, je moet ook
vragen ophalen. Mensen vragen liever
niet om hulp, en als ze het al doen pas na
een half uur kletsen.”
Leerzaam
Al met al kijkt Lodewijk met een goed
gevoel terug op de opvang. “Het is
leerzaam, en in die zin zou ik het andere
gezinnen met kinderen ook aanraden.
Als je genoeg ruimte hebt natuurlijk. Ook
onze kinderen vonden het een bijzondere
ervaring. Je deelt je spullen, ruimte en
aandacht met andere mensen, dat geeft
een andere kijk op je eigen situatie. Ik blijf
me ook inzetten om Oekraïners in Soest te
helpen, van autoritjes tot het organiseren
van Engelse les. Elk regeldingetje dat je
kunt wegnemen helpt.”

Вихідним пунктом для нас було те, що
ми хотіли надати людям, які опинилися
на території нашої країни, допомогу у їх
інтегруванні до нашого суспільства. “Я
сам теж проживав за кордоном і зі свого
власного досвіду знаю, як це добре і
навіть важливо, коли ти можеш задати свої
питання, які тебе турбують, і після цього
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отримати на них відповіді. Врешті-решт ми вирішили допомогти
перебратися до Нідерландів батькові прийнятої у нашому домі
родини. Він росіянин з українським громадянством, який на
момент початку війни якраз, так сталося, перебував на території
Росії у справах. Нам довелося вирішити багато процедурних
питань, проте наші старання не були марними – батько родини
благополучно приєднався до своєї родини у нас в Нідерландах.
Як воз’єднана сім’я ця родина тепер має право на розміщення у
одному із будинків на території муніципалітету Суст і в цілому вони
почуваються зараз набагато краще разом.”
Структурована допомога
Разом з іншими прийомними родинами та розмішеними у них
сім’ями- біженцями з України п. Лодевейк задумується над цілою
низкою важливих питань. “Вже, гадаю, настав час для наших
органів влади подумати про те, аби якось структурувати надання
подібного роду допомоги з нашої сторони, а також розпочати з зі
здійсненням планування на більш довгу перспективу. Багато хто
з новоприбулих біженців перебуває на роздоріжжі і не знає, чи
їм надалі слід залишатися у нас, чи повертатися на батьківщину.
Навіть у членів одної родини в думках з цього приводу існують
розбіжності. Проте перед тими, хто хоче залишитися, виникає
ціла серія питань. Я гадаю, що ми зможемо забезпечити більшу
кількість біженців постійним житлом та роботою, якщо будемо
більше займатися цими питаннями, більше інвестувати в них
сил та засобів. Що мені подобається, так це те, що муніципалітет
передбачив відведення певної кількості годин на проведення
співбесід з особами, які мають ті чи інші проблеми або ж питання.
Шкода однак, що на такі зустрічі приходять далеко не всі, хто
потребує вирішення своїх виниклих проблем, тому реально такі
проблемні питання необхідно збирати і передавати на розгляд
відповідних компетентних органів самому. Люди самі не дуже
спішать попросити про допомогу, часто це відбувається після
того, як ти “розкриєш” людину, провівши з нею у спілкуванні не
менше, як з півгодини .”
Це дуже повчальна історія
Загалом п. Лодевейк згадує свій пережитий досвід з прийому
біженців з позитивними почуттями . “Це дуже повчально, тому я
би радив іншим нашим сім’ям прийняти у себе біженців з дітьми.
Звичайно, якщо у Вас є для цього достатньо місця. Для наших
дітей ця історія також стала особливим досвідом. Той факт, що
ви ділитеся своїми речами, своїм простором та своєю увагою з
іншими людьми, він не може не вплинути на вас, ви починаєте
дивитися на свої власні життєві ситуації під іншим кутом зору.
Зараз я продовжую надавати допомогу українським біженцям, що
прибули на проживання до міста Суст і ця моя допомога включає
в себе заходи від перевезення людей автомобілем до організації
та проведення уроків англійської мови. Кожна дрібничка, кожен
жест доброї волі з вашої сторони – вони, повірте, мають значення
і є дуже важливим елементом загальної допомоги, яка надається
біженцям у потребі, що опинилися у страшних для них життєвих
обставинах!”

Een plek
onder de zon
Місце під
сонцем
Paul Hooft

Voor het regelen van een veilige woonplek voor Oekraïners in Soest en
Soesterberg is door de gemeente een huismeester aangesteld, Paul Hooft.
En hij heeft veel te doen; van kleine verbouwingen tot het in elkaar zetten
van meubels en zorgen voor een internetaansluiting. “De Oekraïense
bewoners zijn trots dat ze een huis tot hun beschikking hebben en zijn er
zuinig op,” zegt de huismeester.
xЗ метою забезпечення українських біженців надійним місцем
проживання на території міст Суст та Сустерберг муніципалітет
призначив розпорядником житлового фонду п. Пауля Хофта. Зараз
у нього “повні руки роботи”, від незнаних ремонтів та облаштувань
будинків до забезпечення місць проживання біженців меблями та
під’єднанням Інтернет-зв’язку. “Розміщені у наших помешканнях
біженці з України пишаються тим, що в них у розпорядженні є
власне місце проживання, і вони дуже дбайливо ставляться до своїх
помешкань”,- каже він.
Klaar voor bewoning
Direct nadat de noodsituatie ontstond deed
de gemeente een oproep aan verhuurders
om woningen aan te bieden voor tijdelijke
bewoning. Huismeester Paul Hooft: “Een woningbouwvereniging, twee zorginstellingen en
particulieren boden daarop huizen en appartementen aan. Daar vallen ook appartementen onder die gesloopt gaan worden omdat
er nieuwbouw komt. Ik beoordeel de kwaliteit
van de huizen en als de gemeente besluit te
huren, dan maak ik ze klaar voor bewoning
door Oekraïners. De staat van de huizen is
wisselend. De Veiligheidsregio Utrecht doet
een inspectie op de gezondheid, veiligheid
en bewoonbaarheid van de panden. Daar
komt een programma van eisen uit; feitelijk
adviezen om zaken aan te passen. Dat zet ik
dan in gang.”

Готові до заселення
Безпосередньо після того, як ми зіткнулися з критичною
ситуацією внаслідок появи біженців, ми звернулися
до домовласників та орендодавців житлових об’єктів
з проханням надати, по можливості, свій житловий
фонд для тимчасового розміщення у ньому біженців”,
- каже розпорядник житлового фонду – п. Пауль Гофт,
-“Одне будівельне об’єднання, два заклади опіки
та приватні власники житла запропонували нам
свої будинки та апартаменти. Сюди ми враховуємо
і житловий фонд, що був призначений до зносу
задля будівництва на його місці нових помешкань. Я
проводжу оцінку стану запропонованого житлового
об’єкту і, якщо муніципалітет вирішує надати його у
орендне користування, підготовляю його до заселення
біженцями з України. Стан такого житлового фонду
може змінюватися від випадку до випадку. Безпековий
регіон Утрехт здійснює інспекційний огляд того чи
іншого об’єкта з метою визначення ступеня його
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Huismeester Paul Hooft met een aantal bewoners van de Mezenhof in Soest
Розпорядник об’єктів житлового фонду – п. Пауль Гофт зі декількома мешканцями
житлового району Мезенгоф у місті Суст.

Netwerk in de regio
Dat betekent dat de huismeester, die directeur-eigenaar is van de SSW groep in Soest
en een groot netwerk heeft in de regio,
allerlei werkzaamheden inplant. “Ik zorg voor
schilderwerk, kleine verbouwingen, laminaat,
meubels, witgoed, en keukengerei. Alles
wat de mensen nodig hebben om er goed te
kunnen leven. Het Oekraïneteam, Carsten
en Louise hebben contact met de Oekraïners
over hun woning. Ik doe de inkoop, schakel
met aannemers en installateurs om de huizen
op te leveren. Bij al die werkzaamheden
betrek ik zoveel mogelijk Soesterse ondernemers en gemeentelijke instanties, zoals
kringloopcentrum Spullenhulp.”
Klachten oplossen
Omdat het allemaal oudere huizen zijn ontstaan er regelmatig problemen als de huizen
worden bewoond. “We zijn 24/7 bereikbaar
en proberen klachten snel op te lossen. We
doen veel reparaties. Laatst kregen we een
klacht over een voortdurende zoemtoon in
een gebouw waardoor mensen niet konden
slapen. Dat verhelpen we dan. De communicatie verloopt prima. We gebruiken Google
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санітарної придатності, безпеки та відповідності
вимогам щодо розміщення у ньому людей. Після цього
складається програма з вимогами до даного об’єкту
житла, а також надаються практичні поради з усунення
викритих вад та недоліків, після чого наступає
безпосередньо моя черга діяти.”
Регіональна мережа
“Наявність у нас регіональної мережі означає,
що я, діючи як розпорядник житлового фонду, а
також одночасно будучи директором – власником
консультаційного бюро в області нерухомості
та будівництва “ССВ груп” (“SSW groep”) з міста
Суст, можу здійснювати заходи з планіфікування
подальшої співпраці з підготовки житлового фонду
до заселення. В сферу моїх завдань та компетенцій
входить вирішення питань зі здійснення фарбування
помешкань, виконання у них невеликого ремонту,
перестилання ламінату, забезпечення помешкання
меблями, електричними побутовими приборами,
а також кухонним начинням та приладдям. Одним
словом, я займаюся забезпеченням помешкання
всім, що може знадобитися для комфортного
проживання в ньому людей. Карстен та Луїза, які є
членами т. зв. “Української команди”, спілкуються
з українськими біженцями і намагаються з’ясувати
їх побажання до їх нового місця проживання. Я же,

translate en veel Oekraïners spreken een
beetje Engels. We komen er altijd samen uit!”
Goede buren
Omdat sommige sloopwoningen tijdelijk zijn
en mensen uit gastgezinnen op zoek zijn naar
een woning moet er binnenkort toch weer
worden verhuisd. Ook ziet het ernaar uit dat
er een periode van verlenging aankomt. Paul:
“Daarom probeer ik van de verhuurders gedaan te krijgen dat we de huisvesting kunnen
verlengen. Wij hebben geïnvesteerd in deze
woningen en daarom willen we die graag langer aanhouden.” Zelf woont hij op een plek
in Soest waar op drie locaties Oekraïners
wonen. “Heel leuk dat ik ze ken, we zwaaien
altijd naar elkaar. In het begin merkte je dat
er wat weerstand was vanuit buurtbewoners
als er Oekraïners kwamen wonen. Gelukkig
hoor je mensen nu zeggen dat ze zich geen
betere buren kunnen wensen!”

We komen er
altijd
samen uit!
ми завжди
вирішуємо
виниклі перед
нами проблеми
разом!

зі своєї сторони, намагаюся втілити їх побажання у
реальність, здійснюю закупівлю необхідних речей,
веду переговори із задіяними у процесі підготовки
суб’єктами, підрядниками та безпосередніми
виконавцями робіт, інсталяторами, що підготовляють
помешкання до заселення. Я намагаюся залучити
якомога більшу кількість підприємців міста Суст,
муніципальні органи влади та інших зацікавлених
осіб до процесу підготовки, наприклад, дуже значну
допомогу у нашій роботі нам надає магазин секондхенду “Спуленгульп” (“Spullenhulp.”).
Вирішення скарг
Оскільки більшість нашого житлового фонду
складають вже, скажімо так, не найновіші будинки
та апартаменти, з певною регулярністю у заселених
помешканнях можуть виникати того чи іншого роду
проблеми. “З нами можна зв’язатися у режимі 24/7 і
ми намагаємося у якомога коротші строки вирішити
всі виниклі проблеми та скарги. Ми проводимо велику
кількість ремонтних робіт у таких оселях. Останнім
часом, наприклад, ми довелося отримати скаргу на
те, що у одному з помешкань постійно чулося якесь
дзижчання і це заважало мешканцям помешкання
нормально спати. При такого роду зверненнях ми
легко та швидко вирішуємо виниклі проблеми. На
щастя, комунікація з людьми відбувається невимушено
та легко. У нашій роботі ми іноді вдаємося до
допомоги електронного перекладача “Гугл-транслейт”
(“Google translate”), а багато хто з українських біженців
принаймні трохи може говорити англійською. У будьякому разі, ми завжди вирішуємо виниклі перед нами
проблеми разом!”
Добрі сусіди
Оскільки деякі об’єкти наявного у нас житлового
фонду були призначені до знесення, тимчасово
розміщеним в них сім’ям, напевно, незабаром
доведеться шукати інше місце прихистку. Можливо,
у деяких з вищезазначених об’єктів прийдеться
подовжити термін експлуатації”, - каже Пауль Гофт.
“Через вищезазначену проблему ми намагаємося
отримати від власників житла дозвіл на подовження
строку використання наданих ними помешкань. Ми
вже зробили певні інвестиції у такі об’єкти і тому хотіли
би, аби вони ще послужили нам якомога довше.” Він
сам проживає у Сусті у місцевості, де у трьох подібного
роду об’єктах на даний час продовжують проживати
біженців з України. “Мені дуже приємно було з ними
познайомитися. Зараз при зустрічі ми завжди махаємо
один одного руками на знак привітання. На перших
порах ми стикалися з певним опором місцевих, коли у
їх район підселялися новоприбулі українські біженців,
зараз же, на щастя, ці ж самі місцеві дуже раді такому
сусідству і з впевненістю заявляють, що кращих сусідів
їм годі було би і шукати!”
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Tanno Goedkne
cht

Uitstapjes voor de kinderen
Vrijwilliger Tanno Goedknegt hielp op verzoek van
Stichting Balans met allerlei uitstapjes voor de kinderen uit Oekraïne. Zo ging hij met ze naar het Huizer
surfstrandje waar ze konden genieten van watersport
in de zon.

Подорожі для дітей
Волонтер п. Танно Гудкнегт
допомагає благочинній
установі “Баланс” (“Balans”) з
проведенням різноманітних
екскурсій та мандрівок для
дітей з України. Так, наприклад,
разом вони відвідали пляж для
серфінгістів “Гуйзер” (“Huizer”),
де вони могли насолоджуватися
заняттям спортом та поніжитися
на сонечку.

Elke dag verzamelen Oekraïense
leerlingen van het voortgezet ond
erwijs uit Soest en Baarn zich bij stat
ion Baarn om naar de Internatione
le
SchakelKlas in Leusden te worden
gebracht.
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Кожного дня учні з України, що відвідують заняття у середніх школах міста Суст
та Барн, збираються на станції Барн, аби вирушити на уроки у Міжнародному
перехідному класі в общині Лесден.
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de
Annemieke van organisatie Idea leer
te
leerde Oekraïense gasten de eers
n.
rde
Nederlandse woo

гостей
Аннеміке Ідеа вчить українських
мови.
першим словам нідерландської
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Rotary Club Soestdijk maakt
activiteit in zwembad mogel
ijk voor Oekraïense kinderen
Ruim 40 Oekraïense kinderen
uit Soest en Baarn hebben in
de zomervakantie de eerste
gezet om watervrij te worden.
stappen
Aangezien Nederland een wa
terrijk land is, is het voor Oekra
kinderen van belang te leren
ïense
zwemmen. Helaas was de per
iode te kort om reguliere zwe
aan te bieden, maar met vrij
mle
ssen
willigers lukte het wel om act
iviteiten in het zwembad te doe
de kinderen watervrij zijn. Op
n zodat
de foto nemen burgemeesters
Mark Röell (gemeente Baarn)
Rob Metz (gemeente Soest)
en
bij Bosbad De Vuursche een
symbolische cheque in ontvan
Jacques van der Vliet, voorzit
gst
van
ter van Rotary Club Soestdijk.

“Ротарі клаб Сутдейк” (“Rotary Club Soestdijk”) уможливлює українським дітям заняття у
басейні
Понад 40 дітей-біженців з України, які на цей момент проживають на території міст Соест
та Барн, упродовж літніх канікул мали змогу вперше спробувати свої сили у водній стихії.
Оскільки Нідерланди країна багата на воду, для українських дітей, які проживають у цій
країні, дуже важливим є навчитися
плавати. Нажаль, період занять був
занадто коротким для регулярних
занять, проте задіяним у цю ініціативу
волонтерам вдалося так наповнити
заняття різними видами активності, що
у дітей, напевно, зникала будь-яка
боязнь перед водою. На фотографії
мери пан Марк Рьоль (муніципалітет
міста Барн) та пан Роб Мец
(муніципалітет міста Соест) одержують
від пана Жака ван дер Флієта,
Президента “Ротарі клаб Сутдейк”,
символічний чек на відвідання дітьми
занять у басейні “Босбад Де Фурше”
(“Bosbad De Vuursche”).
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Smullen van Oekraïense gerechten
In Oekraïne vallen de belangrijkste feestdagen in de nieuwjaarsperiode. Veel
Oekraïners vieren dan ook een vorm van sinterklaas, kerst, oudjaar en driekoningen.
Daar horen allerlei nationale gerechten bij. Zoals kutia (een gefrituurd gerecht van
graan, maanzaad en honing), vareniks (dumplings) en zoete kerstcake met gedroogde
vruchten en noten. En van Iryna Digtiar en haar dochter uit Soest kregen we
onderstaand recept.

Chocoladebrownietaart
Ingrediënten:
200 gram pure chocolade, 70%
170 gram suiker
3 eieren
120 gram bloem
125 gram boter
60 gram cacao
vanille-extract ½
kwart theelepel zout

• Verwarm de oven voor op 180°C.
• Breek de chocolade in kleine stukjes, verwarm au bain marie, voeg
boter toe en smelt alles samen en laat daarna iets afkoelen.
• Klop de suiker en de eieren lichtjes met een blender met garde, giet
er dan het vanille-extract bij en klop tot een lichte, luchtige massa.
• Giet de afgekoelde gesmolten chocolade erbij en meng alles.
• Meng de bloem met 50 g cacao en zout, giet bij de chocolademassa
en kneed het deeg met een spatel.
• Bekleed een kleine diepe bakplaat met bakpapier, verdeel het deeg
en strijk het glad.
• Bak de brownies 25-27 minuten in de voorverwarmde oven, haal ze
uit de vorm en laat ze afkoelen.
Je kunt ook gedroogde veenbessen of kersen toevoegen, deze
10 minuten wellen met kokend water en aan het deeg toevoegen.
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Ласкаво просимо покуштувати українські страви!
В Україні найважливішим святковим періодом, на який припадає ціла низка
важливих свят, є новорічно-різдвяний період. Багато українців святкує такі свята
як Св. Миколая, Різдво, Старий Новий Рік та Водохреще. Протягом цих свят люди
куштують чи не всі типові національні страви України: кутю (варену чи смажену
страву, основу якої складають збіжжя, мак та мед), вареники (різновид кнедлів) та
солодкий різдвяний пиріг із сушеними фруктами та горіхами. П-ні. Ірина Дігтяр та її
дочка з міста Суст поділилися з нами нижченаведеним рецептом. Смачного!

Шоколадний торт “Брауні”
Складники:
Інгредієнти
гіркий 70% шоколад - 200 гр.
цукор - 170 гр.
курячі яйця - 3 шт.
просіяне борошно - 120 гр.
вершкове масло - 125 гр.
какао - 60 гр.
екстракт ванілі ½
1/4 ложки морської солі.

• Розігріте духовку до температури 180°C.
• Подрібніть шоколад на маленькі шматочки, нагрійте
його на водяній бані, додайте вершкове масло та
розтопіть отриману суміш, відтак дайте цій суміші прочахнути.
• Злегка збийте цукор та яйця блендером з відповідним вінчиком, 		
далі залийте до отриманої збитої суміші ванільний екстракт і продовжіть
збивання новоотриманої суміші, доки вона не набуде вигляду легкої,
повітряно легкої маси.
• Влийте до отриманої маси охолоджений розтоплений шоколад і 		
перемішайте нову суміш.
• Замішайте борошно з 50 гр. какао та сіллю, додайте цю суміш до
шоколадної маси і розміщайте тісто лопаткою.
• Застеліть маленьку глибоку фритюрницю пергаментним папером для
випікання, поділіть тісто та розрівняйте його.
• Випікайте торт “Брауні” 25-27 хвилин у розігрітій духовці, після чого
вийміть його з форми і залиште, аби він зміг остигнути.
До торту Ви також можете додати сушену журавлину або вишню,
замочивши їх на 10 хвилин в окропі, відтак додавши їх до тіста.
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150 Oekraïners vinden in Soest een veilige plaats om te verblijven. Dat is alleen
mogelijk doordat talloze mensen zich onvermoeibaar inzetten. In de ontvangst of
achter de schermen. Door taalles of het in elkaar zetten van banken. Met een warm
gebaar of het geven van spullen. Aan al die mensen zeggen we met dit tijdschrift:

Bedankt! ВДЯЧНІСТЬ!
150 українських біженців знайшли у місті Суст прихисток і місце свого
проживання. Це стало можливим виключно завдяки невтомній праці великої
кількості людей. Людей, що працюють приймаючи біженців, або ж і взагалі
тих, яких на перший погляд не видно, але які наполегливо працюють “за
лаштунками”. Які проводять мовні уроки або займаються збиранням ліжок. Які
щиросердно діляться своїми речами. За посередництвом цього видання всім
цим людям ми висловлюємо нашу безмежну
We hopen dat we deze fijne
samenwerking kunnen voortzetten!

Colofon
Dit is een eenmalige uitgave van
Gemeente Soest
Postbus 2000
3760 CA Soest
(035) 609 34 11
www.soest.nl
Redactie - Gemeente Soest, Oekraïneteam
Teksten - Tekstkeuken (Mirjam de Graaf en Edith Vos)
Ontwerp en opmaak - De Ontwerperij
Foto’s - Jaap van den Broek en fotografie door particulieren.
Oplage 500
November 2022
Aan de inhoud kunnen geen
rechten worden ontleend.
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Сподіваємося, що ми і надалі
продовжуватимемо цю чудову
співпрацю!

