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Oekraïners hebben verblijfsrecht 
op grond van de Richtlijn Tijdelijke 
Bescherming van de Europese Unie. 
Dit geeft Oekraïners bijvoorbeeld het 
recht om te mogen werken. U dient 
hiervan een bewijs in uw paspoort te 
laten plaatsen. 

Vanaf komend najaar is dit bewijs 
nodig om te mogen werken. Dit 
bewijs is een sticker in uw paspoort of 
op een los papier. De sticker laat zien 
dat u tot 5 maart 2023 in Nederland 
mag zijn. Hiermee kunt u ook in het 
buitenland laten zien wat uw rechten 
zijn. Op deze website vindt u in uw 
eigen taal meer informatie over de 
sticker. Het gastgezin heeft een brief 

gekregen, waarin wordt uitgelegd hoe 
de afspraak gemaakt kan worden. 
Doe dit zo spoedig mogelijk. 

Waarschuwing
Er zijn malafide praktijken bekend, 
waarbij oplichters een afspraak 
maken via de website van de IND. 
Vervolgens bieden ze de afspraakcode 
voor veel geld aan vluchtelingen uit 
Oekraïne aan. Dit is een verboden 
praktijk. Het aanvragen van een ver-
blijfsaantekening in uw paspoort kost 
geen geld. Afspraken die zijn gekocht, 
worden op de locatie geweigerd. 
U reist dan voor niks naar de IND toe.
Laat u niet misleiden.

Huisdieren die zijn meegereisd 
uit Oekraïne, dienen binnen twee 
weken door een dierenarts gezien te 
worden. 

Huisdieren moeten bijvoorbeeld altijd 
ingeënt zijn tegen hondsdolheid 
(rabiës). Preventie van de versprei-
ding van in het buitenland voorko-
mende dierziekten is van algemeen 
belang. Het is goed voor de hond en 
belangrijk voor de volksgezondheid in 
Nederland. Ook voor algemene die-
renzorg kunt u terecht bij de dieren-
arts. Dit kost u geen geld. 

BELANGRIJK: Wordt uw huisdier 
ziek of toont deze ander gedrag? 
Neem dan direct contact op met de 
dierenarts. Meer informatie over 
dierenzorg: https://www.hulpvoordie-
renuitoekraine.nl/assets/files/infor-
matiebrief-voor-opvangcentra.pdf.  
 
Wilt u een dier of meerdere dieren 
aanmelden voor zorg: https://www.
hulpvoordierenuitoekraine.nl/nl/
hulp-voor-mijn-dier/#check-up
Voor meer informatie kunt u ook 
bellen naar: +31 88-8113333 
(ma t/m vrij 09.00-17.00 uur).

FC Utrecht nodigt alle Oekra-
iense vluchtelingen in de regio 
Utrecht van harte uit om gratis 
de wedstrijd FC Utrecht - Sjachtar 
Donetsk te bezoeken. 

Locatie:    
Stadion Galgenwaard, 
Herculesplein 241, Utrecht 

Dag en tijd:    
zaterdag 30 juli 2022, 16.30 uur

Verplicht aanmelden (email):  
vanuithethart@fcutrecht.nl

Belangrijke mededeling van de IND!

RIVM waarschuwt voor dierziekten 

Benefietwedstrijd 
FC Utrecht - 
Sjachtar Donetsk

Veel Oekraïners zijn op de vlucht geslagen voor het oorlogsgeweld. 
Wat gebeurt er in onze gemeente om die enorme stroom mensen 
op te vangen? Burgemeester Iris Meerts vertelt hierover in haar blog. 

Deze nieuwsbrief bevat veel informatie die bestemd is voor uw 
Oekraïense gasten. Wilt u die informatie aan hen doorgeven? 
Alvast hartelijk dank hiervoor!

https://www.refugeehelp.nl/uk/information/make-an-appointment-to-pick-up-your-proof-of-residence
https://www.hulpvoordierenuitoekraine.nl/assets/files/informatiebrief-voor-opvangcentra.pdf
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Uw Oekraïense gasten kunnen ook 
in deze periode deelnemen aan 
gezellige of leerzame activiteiten:

Zomeractiviteiten in het 
Ewoud- en Elisabeth Gasthuis 
Vrijwilligers organiseren activiteiten 
waar u nieuwe mensen kunt leren 
kennen en leuke dingen kunt doen. 
Toegang is gratis. U kunt bij al deze 
activiteiten zonder afspraak binnen-
lopen in het:

Ewoud & Elisabeth Gasthuis
Gansfortstraat 4
Wijk bij Duurstede

Koersballen                        
Elke maandagochtend van 
09.30 tot 11.30 uur.

Creatief/spelletjes spelen
Elke dinsdagmiddag van 
13.30 tot 16.00 uur.

Bingo
Op woensdag 20 juli en op 
17 augustus vanaf 14.00 uur.

Koor Confetti
Woensdagavond 10 en 24 augustus 
19.15 uur tot 21.30 uur.

Computercursus 
Elke woensdagmiddag van 
13.00 tot 15.00 uur, in het 
Huis van de Gemeente. Zie verder: 
https://stichting-binding.nl/agenda/
digitaal-cafe/

Klaverjassen/jokeren
Elke donderdag vanaf 
13.30 tot 16.30 uur

Tafeltennis
Elke vrijdag vanaf 13.30 tot 16.30 uur

Fries Houtsnijwerk maken 
Elke vrijdag vanaf 15.00 tot 17.00 uur

Taalcursus Engels
Vanaf vrijdag 15 juli is er wekelijks 
een taalcursus Engels beschikbaar. 
Een vrijwilliger geeft de cursus. 
Deze is dus gratis. U kunt zich hier-
voor opgeven door een mail te sturen 
naar: r.oomen@wijkbijduurstede.nl

Locatie: 
Heul Gezellig
Birkastraat 25 in Wijk bij Duurstede. 
Start: 13.00 uur.

Kleien - keramiek voor kinderen
Kom naar het keramiekatelier in 
BSO De Windroos, Karolingersweg 
147a in Wijk bij Duurstede. In de 
zomervakantie kunnen kinderen op 
dinsdagochtend van tien tot twaalf 
uur terecht in het atelier. Initia-
tiefneemster en keramist Eugenie 
Keizer neemt de kinderen mee in de 
wondere wereld van de klei. Ont-
dekken, maken en kleuren. Eugenie 
zorgt ervoor dat de werken worden 
gebakken. Zo krijgen de kinderen een 
leuke zelfgemaakte herinnering aan 
het kleien mee. 

U kunt uw kind(eren) opgeven via het 
emailadres van Corinne Remmen: 
c.remmen@wijkbijduurstede.nl

Ook in de zomer zijn er activiteiten waar 
Oekraïners aan mee kunnen doen

Leefgeldregeling 
verlengd

De leefgeldregeling is per 1 juli 
2022 verlengd en loopt voorals-
nog ongewijzigd door tot 
en met 30 september 2022. 

Het leefgeld is bedoeld voor de 
eerste levensbehoeften: eten en 
drinken, kleding en spullen voor 
de persoonlijke verzorging. 
Denk aan zeep, luiers en 
tandenborstels. 

Welk bedrag iemand precies 
krijgt, is afhankelijk van de 
(gezins)situatie en verblijfplaats. 
Het is daarom belangrijk om 
wijzigingen in uw situatie door  
te geven aan de RSD. 
 
Dit kan met een wijzigingsfor-
mulier dat u bij de toekenning 
ontvangt en is op het kantoor 
van de RSD beschikbaar. Infor-
matie hierover in het Oekraïens 
en Russisch kunt u vinden op: 
https://www.rsdkrh.nl/leef-
geld-oekrainers. 

Neem voor vragen over de 
regeling contact op met uw 
gezinsbuddy. 

https://stichting-binding.nl/agenda/digitaal-cafe/
https://stichting-binding.nl/agenda/digitaal-cafe/
mailto:%20r.oomen%40wijkbijduurstede.nl?subject=
mailto:c.remmen%40wijkbijduurstede.nl?subject=
https://www.rsdkrh.nl/leefgeld-oekrainers
https://www.rsdkrh.nl/leefgeld-oekrainers
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Voor inwoners Wijk, Cothen en Lang-
broek die een laag inkomen hebben, 
is er een speciale regeling waardoor 
zij kunnen meedoen aan sociale 
activiteiten. Deze is ook toegankelijk 
voor Oekraïners.

Voor kinderen kunt denken aan:
• Theater, schilderen of sport
• Zwemles Diploma A met  

reiskostenvergoeding
• Laptop of tablet voor school

Voor volwassenen kunt u denken aan:
• Sport, spel en hobby (zoals 

sportschool, sportvereniging en 
lidmaatschappen van een buurt-/
wijkvereniging, hobbyclub, scou-
ting, toneelschool, dansvereni-
ging, muziekvereniging of zang-
club)

• Recreatie (zoals dierenpark, 
zwembad en bioscoopbezoek)

• Cultuur (zoals toegang tot een 
museum, theater of een concert)

• Educatie (zoals een cursus en/of 
lidmaatschap van de bibliotheek) 

• Vervoer (zoals reparatie van de 
(brom)fiets, NS voordeeluren 
kaart, bus- en treinkaartjes, 
ov-chipkaart en/of de Strippen-
kaart van de Wijkse Dienst)

Lees eerst of u op grond van uw inko-
men in aanmerking komt voor deze 
regeling. Dat doet u hier: https://
stichting-binding.nl/geld-wetten-re-
gels/ondersteuning-bij-een-laag-inko-
men/wat-is-laag-inkomen/

Voor advies bij de aanvraag belt u 
naar: 0343 – 473070. U kunt samen 
met uw buddy een aanvraag doen via: 
www.stichting-binding.nl/
aanvraag-fonds/

Bijdrage kosten sociale activiteiten

Tandarts
Als u werkt, bent u verplicht om 
een zorgverzekering af te sluiten. 
Bij deze verzekering kunt u er  
voor kiezen uw tandzorg ook te 
verzekeren. 

Zo werkt het voor iedereen die in 
Nederland woont en werkt. Indien 
u nog niet werkt, is er sinds 1 juli 
een nieuwe regeling: de Regeling 
Medische zorg Ontheemden uit 
Oekraïne (RMO). Deze regeling stelt 
een bedrag beschikbaar van €250 
per ontheemde voor mondzorg bij 
acute pijnklachten. U hoeft geen 
premie of eigen risico te betalen.

De regeling geldt alleen voor be-
handelingen na 1 juli 2022. Declara-
tie verloopt via www.vecozo.nl/ 

(Veilige Communicatie in de Zorg) 
met het Burger Service Nummer 
(BSN), dat u bij uw inschrijving in 
onze gemeente heeft gekregen. 

Uw kinderen mogen 1x per jaar  
gratis voor controle naar de tand-
arts. Daarnaast mag uw kind ook 
naar de tandarts als er klachten 
zijn. De kosten daarvoor vallen  
ook onder de RMO. 

De GGD’en en GHOR-bureaus geven 
volksgezondheidszorg. Oekraïners 
mogen vanwege hun Europese status 
vrij in de Europese Unie verblijven. 

U hoeft geen asiel aan te vragen en 
hebt daarmee een aparte status ten 
opzichte van andere vluchtelingen.  
En u kunt net als Nederlanders  
gebruikmaken van de reguliere  
gezondheidszorg. 

Voor Oekraïense vluchtelingen 
concentreren de GGD’en zich op de 
volgende onderdelen:
- Infectieziektebestrijding en  

vaccinatie 
- Coronabestrijding en vaccinatie
- Zorg voor kinderen en jongeren
- Psychosociale hulp

Wilt u meer lezen over hoe  
Oekraïners gebruik kunnen maken 
van bovenstaande zorg? Lees dan 
verder op https://ggdghor.nl/thema/
vluchtelingen-oekraine/

Volksgezondheid voor Oekraïners Vaccineren tegen 
corona?
U kunt gebruik maken van 
het coronavaccin. Het is niet 
verplicht. Elke dinsdag is er vrije 
inloop van 10.00 tot 15.30 uur. 
Locatie: Sportpark Mariënhoeve. 
U kunt daar het vaccin halen.  
U kunt daar terecht voor een 
eerste, tweede en boosterprik.

Wilt u zich laten testen of u 
corona heeft?
U kunt zich op dinsdag, donder-
dag, zaterdag en zondag, nadat 
u een afspraak gemaakt heeft, 
laten testen. Adres: ’t Dorpshuys 
van Cothen, C.B. Kentiestraat 2 
in Cothen. Een afspraak maken 
kan via www.coronatest.nl of  
bel naar 030-630 54 00.

https://stichting-binding.nl/geld-wetten-regels/ondersteuning-bij-een-laag-inkomen/wat-is-laag-inkomen/ 
https://stichting-binding.nl/geld-wetten-regels/ondersteuning-bij-een-laag-inkomen/wat-is-laag-inkomen/ 
https://stichting-binding.nl/geld-wetten-regels/ondersteuning-bij-een-laag-inkomen/wat-is-laag-inkomen/ 
https://stichting-binding.nl/geld-wetten-regels/ondersteuning-bij-een-laag-inkomen/wat-is-laag-inkomen/ 
http://www.stichting-binding.nl/ aanvraag-fonds/
http://www.stichting-binding.nl/ aanvraag-fonds/
http://www.vecozo.nl/ 
https://ggdghor.nl/thema/vluchtelingen-oekraine/
https://ggdghor.nl/thema/vluchtelingen-oekraine/
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Blog van de burgemeester

Onderstaande blog bevat o.a. 
een oproep om vrijwilligers 
te vinden voor de Vluchtelin-
genwerkgroep. Misschien kent 
u mensen die hier iets voor 
voelen?

Vrijwilligers maken 
kleurrijke meubels

Eerder schreef ik over de sponta-
ne inzet van zovele inwoners en 
ondernemers voor mensen die uit 
Oekraïne naar Wijk zijn gekomen. 
‘Alle hulp is welkom was het credo’. 
Daarover blijf ik mijn dank uit-
spreken. Het is veel, ruimhartig en 
spontaan gegeven. 

Wij zijn inmiddels drie maanden 
verder. De omvang van de groep 
die wij in de gemeente opvangen  
is stabiel op 59 personen.  
De vluchtelingen zijn opgevangen 
in gastgezinnen. Er zijn dus nog 
veel Wijkenaren die zich elke dag 
inzetten binnen de eigen privésfeer. 
We noemen dit geen vrijwilligers-
werk, maar het is nogal wat om 
vluchtelingen zo dichtbij toe te 
laten, met alles wat daarbij komt 
kijken. En dat 24 uur per dag!

De hectiek van de eerste maanden 
is ervan af. Waar we in het begin 
vooral plannen maakten, zijn we ze 
nu aan het uitvoeren. Afstemming 
tussen partijen wordt belangrijker 
en van spontane inzet wordt er nu 
meer overgeschakeld op profes-
sioneel maatwerk. Bijvoorbeeld 
de verbouwing en inrichting van 
het oude kantoor van Viveste tot 
wooncomplex. Een aannemer 
wordt ingehuurd om het gebouw 
woon-klaar te maken en vele han-
dige Wijkenaren zijn bezig met de 
inrichting. Geweldig dat dat zo kan.

Een voorbeeld van zo’n mooie sa-
menwerking zijn de vrolijk gekleur-
de stoelen, hierboven op de foto. 
Dit zijn zeker 30 jaar oude robuuste 
houten stoelen, gedoneerd door 
Fruitmasters. De heer Van Pomme-
ren heeft eigenhandig de construc-
tie van de poten vernieuwd. 

Vervolgens hebben vier mensen 
de stoelen geschuurd en gelakt. 
Zo kunnen de stoelen weer 30 jaar 
mee! Ook de coördinatie van dit 
alles gebeurt door een vrijwilliger. 

De laatste weken krijgt de gemeen-
te vanuit verschillende hoeken 
het signaal dat er behoefte is aan 
meer coördinatie en afstemming. 
Denk bijvoorbeeld aan spullen die 
mensen gul doneren, maar niet 
nodig zijn. Nee zeggen is geen 
optie, dat zou ondankbaar overko-
men. Dat doen vrijwilligers dan ook 
niet. Gelukkig komen alle spullen 
uiteindelijk goed terecht bij een 
goed doel. Makkelijker is het, om 
eerst te checken aan welke spullen 
behoefte is. Dat kan via de website 
Rotary Wijk bij Duurstede.

Wilt u niet alleen spullen geven 
maar ook aandacht en tijd? 

De Vluchtelingenwerkgroep Wijk 
bij Duurstede is dringend op zoek 
naar vrijwilligers! Ze zoekt onder 
meer een maatschappelijk begelei-
der. Dat is iemand die vluchtelingen 
helpt met het opbouwen van een 
nieuw bestaan in Wijk bij Duurste-
de. Hij of zij biedt ondersteuning bij 
de integratie in de Wijkse samenle-
ving in brede zin en is ook behulp-
zaam bij het regelen van tal van 
praktische zaken. Is dat iets voor u? 

Kijk voor meer informatie over wat 
u kunt betekenen voor de Oekraï-
ners, op de website van Vluchtelin-
genwerkgroep Wijk bij Duurstede. 
Alvast heel veel dank!

Muziekinstrumenten 
voor vluchtelingen
Kent u gevluchte musici, ambitieuze 
amateurs of (muziek)schoolleerlin-
gen die goed een instrument kunnen 
gebruiken? Of kent u organisaties die 
kunnen helpen om in contact met 
deze musici te komen? Het Nationaal 
Instrumentenfonds (NMF) zamelt op 
dit moment instrumenten in voor 
vluchtelingen, die tijdelijk in Neder-
land zijn. Het initiatief voor deze actie 
komt van pianiste Anna Fedorova en 
wordt ondersteund door het televi-
sieprogramma Podium Witteman en 
Radio 4. U kunt contact opnemen per 
e-mail: cartens@muziekinstrumenten-
fonds.nl. 

Vertrekt u uit de 
gemeente 
Wijk bij Duurstede?
Gaat u terug naar Oekraïne, gaat u 
langer dan vijf dagen op vakantie  
of weg uit de gemeente Wijk bij  
Duurstede? Meld dat de gemeente.  
Uw buddy helpt u hierbij. 

Wellicht heeft u al een mutatieformu-
lier van de Regionale Sociale Dienst 
(RSD) thuisgestuurd gekregen, daar 
kunt u de verandering ook mee  
melden.

https://www.rotarywijkbijduurstede.nl/oekraine/
https://www.rotarywijkbijduurstede.nl/oekraine/
https://vwwbd.nl/index.php/aanmelden-voor-een-kennismakingsgesprek-als-vrijwilliger/
https://vwwbd.nl/index.php/aanmelden-voor-een-kennismakingsgesprek-als-vrijwilliger/
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