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Informatie en hulpvraag Oekraïners in Pastorie 

 

Nieuwsflits oktober 2022 

Jaargang 8  nr.6 

 

Op woensdag 5 oktober organiseerde de gemeente een bijeenkomst in het Buurthuis om informatie te 

geven over de Oekraïense vluchtelingen die gehuisvest gaan worden in de Pastorie. Deze avond werd 

door zo’n 30 personen bezocht. 

Wethouder Briels vertelde dat vanaf 10 oktober 10 Oekraïense vluchtelingen zullen arriveren. De 

samenstelling van de groep is nog onbekend maar de kans dat het vrouwen met kinderen zijn is groot. 

Er is nu ingezet op een opvang van 6 maanden maar dat kan verlengd worden als dat nodig is. 

Voor deze mensen is een extra sanitaire voorziening in de tuin van de pastorie gezet en er zullen 

schermen worden geplaatst voor wat meer privacy. Ook zal de keuken van de pastorie wat naar de 

moderne tijd worden gehaald en geschikt worden gemaakt voor het gebruik door een grote groep.  

Er worden afspraken gemaakt met de vrijwilligers die voor het onderhoud van kerk, kerkplein en 

processiepark zorgen zodat ook zij nog gebruik kunnen maken van de pastorie. 

Mocht u vragen of zorgen hebben, dan kunt u terecht bij de gemeente Laarbeek via: 

Website : https://www.laarbeek.nl/informatie-over-oekra-ne 

U kunt een mail  sturen naar oekraine@laarbeek.nl of bel naar 06  28857735. (Gerrit van Zanten) 

Wilt u hulp bieden, neem dan contact op met  Marieke van Eijk van de LEV Laarbeek op 

telefoonnummer  06  81531593. Dat mag ook via de WhatsApp. 

Er is behoefte aan vrijwilligers die deze mensen op gang kunnen helpen met de dagelijkse zaken en 

vrijwilligers / verenigingen die activiteiten voor hen en met hen willen organiseren. Fijn dat er tijdens de 

avond al enkele mensen zich hebben aangemeld. 

Daarnaast zijn er nog spullen nodig. Deze lijst wordt door de LEV Laarbeek regelmatig bijgewerkt en dan 

gedeeld via Facebook. Graag enkel de spullen aanbieden die hieronder genoemd worden. 

De spullen zijn, na contact met Marieke, in te leveren bij de Pastorie op : 

Vrijdag 7 oktober tussen 13.00u – 15.00u 

Zaterdag 8 oktober tussen 09.00u – 12.00u 

Slaapkamers:  

- 10x hoeslakens  

- 10x kussenslopen met 

dekbedovertrek 

- 10x dekbedden  

 

Badkamer:  

- Douchegel  

- Handdoeken  

- Washandjes  

 

Keuken:  

- Potten  

- Pannen  

- Kookgerei  

- Borden  

- Bestek  

- Glazen  

- Koffiekopjes  

- Theeglazen  

- 2x Waterkoker 

- Koffiezetapparaat 

- Vaatdoeken  

- Theedoeken  

- Afdruiprek  

- Schoonmaakspullen  

 

Overige benodigdheden:  

- Wasmachine  

- Droger  

- Televisie 

- Stofzuiger 

- Droogrekken 


