Goedendag,
Je ontvangt dit bericht omdat je je hebt opgegeven om hulp te bieden voor de Afghaanse evacués in
de Noodopvang Huis ter Heide. Via dit nieuwsbericht willen we iedereen op de hoogte brengen over
de stand van zaken en inzicht geven welke we hulp we nog zoeken.
Waar staan we nu?
Het is nu ruim een maand geleden dat er 400 mensen uit Afghanistan in Huis ter Heide zijn
aangekomen. Na de verplichte quarantaine en het uitrusten kunnen de evacués nu vrij de omgeving
verkennen. De meeste kinderen gaan naar school en wij bieden verschillende activiteiten aan. De
activiteiten die nu opgezet zijn staan hieronder vermeld. Hierbij zoeken we een aantal vrijwilligers.
Waar zijn we mee bezig?
Daarnaast zijn er organisaties zoals ADRA share en Care maar ook de voetbalclub D.O.S.C. die
activiteiten aanbieden. Verder zijn wij in gesprek met studenten, stagiaires, buurtbewoners en
organisaties als de Lions en Rotary om nog meer nieuwe activiteiten op te zetten. Dit kost soms wat
meer tijd dan wij zouden willen, ik hoop dat jullie daar begrip voor hebben. In de maak zijn:
Fietslessen, verkeerslessen, sportaanbod uitbreiden, taalaanbod uitbreiden, een peuterspeelzaal,
dagje naar Jungle gems, dagje beauty, creatieve activiteiten, uitbreiding wandelingen, één op één
contact.
Wil je iets doen?
Ik heb met alle informatie van jullie zoveel mogelijk mensen persoonlijk gesproken of gemaild om te
kijken hoe we vraag en aanbod bij elkaar kunnen brengen. Op dit moment staan onderstaande
activiteiten op de planning. Per onderdeel staat nog waar wij mensen zoeken.
Dinsdag 12 oktober | 11:00 tot (circa) 12:30 uur
Wandeling ’t Gilde (rondom Huis ter Heide)
Start vanaf de hoofdingang →Vrijwilligers kunnen mee (opgeven niet nodig)
Dinsdag (elke week)| 15:30-16:30 uur
Kinderactiviteit 4-8 jaar
In de sporthal →Enkele vrijwilligers gezocht. Opgeven bij welkominzeist@meanderomnium.nl
Dinsdag12 oktober | 17:30-19:00 uur
Voetbaltraining bij DOSC
Belbussen MeanderOmnium staan klaar bij de hoofdingang →Geen vrijwilligers meer nodig
Woensdag (elke week)| 14:00-16:00 uur
ADRA: Creatief
Op de locatie van ADRA, halen deelnemers op →Enkele vrijwilligers gezocht. Opgeven bij
welkominzeist@meanderomnium.nl
Donderdag (elke week) | 10:00-12:00 uur
Nederlandse taal oefenen
In de sporthal →Geen vrijwilligers meer nodig. We starten nog een les daar zoeken we wel nog mensen voor.
Opgeven bij welkominzeist@meanderomnium.nl
Vrijdag (elke week) | 10:30-11:30 uur
ADRA: Praatgroep
Op de locatie van ADRA, halen deelnemers op →Geen vrijwilligers meer nodig

Zondag (elke week) | 13:00-14:30
Calisthenics workshop
Belbussen MeanderOmnium staan klaar bij hoofdingang → Geen vrijwilligers meer nodig

Oproep – Inzamelactie Lesboeken
ADRA Share en Care geeft taallessen. Dit doen zij met een aantal docenten. Zij hebben een aantal
boeken maar zouden heel graag de Taalcompleet (NT2 nivo 0 tot A1) boeken aanschaffen voor de 20
Afghaanse leerlingen. De boeken zijn 70 euro per stuk en dit komt dus neer op 1400 euro. Wil jij /
ken jij iemand die een geld inzamelactie wil organiseren? Laat het me weten!
Oproep Rode Kruis
Ik begreep van het Rode Kruis dat zij nog een aantal specifieke spullen tekort komen:
- Mannen kleding en schoenen
- NIEUW en ongebruikt ondergoed
Heb jij dit / of wil jij dit inzamelen? Neem dan contact op met Frits Backer via fritsbacker@gmail.com
(voorkeur) of bel met 06 3842 6833

Tot zover de update!
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