Stichting Vluchtelingen Woubrugge
Beleidsplan 2022-2023
Stichting Vluchtelingen Woubrugge is op 19 april 2022 opgericht en ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel onder nummer 86224735.
Missie-Wie wij zijn
De stichting is ontstaan uit een particulier initiatief. Vertegenwoordigers van het plaatselijk
bedrijfsleven hebben op 5 maart 2022 samen met de kerken de handen ineen geslagen om in
een bedrijfspand dat door een van de comparanten ter beschikking is gesteld, onderdak te
bieden aan Oekraïense vluchtelingen. Met de actieve steun van veel vrijwilligers is het
beschikbaar gestelde bedrijfspand in een aantal weken geschikt gemaakt voor de opvang van
maximaal zesenvijftig vluchtelingen, afhankelijk van de gezinssamenstellingen. Alle arbeid en
materialen zijn kosteloos ter beschikking gesteld. De stichting is op 19 april 2022 zonder schulden
van start gegaan.
Naast het bieden van een veilig onderkomen biedt de stichting met haar vrijwilligers ook een
luisterend oor en ondersteuning bij verdere integratie in de samenleving. De vluchtelingen
worden begeleid bij de inschrijving voor de basisregistratie van de plaatselijke gemeente,
gezondheidsverklaringen, aanvraag van bankrekeningen, het deelnemen aan sportieve en
culturele activiteiten, onderwijs voor kinderen en volwassenen en het vinden van werk.
Visie- Waarnaar wij streven
Alle faciliteiten en inzet van vrijwilligers blijven erop gericht de vluchtelingen ondanks de
moeilijke omstandigheden waarin zij leven een perspectief te beiden voor de toekomst.
Bestaanszekerheid door het begeleiden naar werk en onderwijs is daarbij een belangrijke pijler.
Dat wordt gedaan in het besef dat zij in Oekraïne en onderweg naar Nederland mensonterende
dingen hebben meegemaakt en blij zijn met hun veilig verblijf in Nederland, maar anderzijds
blijven geloven in een terugkeer en hereniging met hun achtergelaten geliefden. Het op peil
houden en zo mogelijk versterken van de faciliteiten en begeleiding is en blijft de belangrijkste
doelstelling van de stichting.
Strategie- Hoe we dat doen
Om structurele uitgaven zoals die aan nutsbedrijven te kunnen doen, zijn bij voorkeur structurele
inkomsten noodzakelijk. In een fase waarin de aandacht voor de problematiek optimaal is, lukt
het om in korte tijd veel voor elkaar te krijgen en voldoende inkomsten te genereren. De
geschiedenis leert ons dat – hoe vreselijk dat ook is – gewenning ontstaat en giften en diensten
minder worden aangeboden. Om die reden is de stichting gestart met het werven van donateurs,
die bereid zijn een maandelijkse bijdrage te doen. Een website, facebookpagina en flyers worden
ingezet om dat mogelijk te maken. Een ANBI-verklaring is aangevraagd.
De inzet van vrijwilligers is cruciaal voor het realiseren van de visie. Velen van hen worden
volgens een rooster ingezet bij het toezicht dat 24 uur per dag en 7 dagen per week plaatsvindt.
Er is daarom ook extra zorg voor hun welzijn. Naast de waardering die zij ontvangen, worden ook
activiteiten ontwikkeld zoals een ontmoetingsmiddag en een AED-cursus. Zij worden regelmatig
op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen via een interne digitale nieuwsbrief.
De nadruk bij alles wat moet worden gedaan ligt op “We doen het samen”.

