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Ook Nederlandse les bij De Groene Ruijter

Eveline	Smits	van	Oyen:’Twaalf	trucks
gevuld	in	zeven	dagen	tijd’

1 dag geleden      3 minuten     Mensen    voorlezen

D

Veel	mensen	in	de	Gooise	Meren	proberen	een
steentje	bij	te	dragen	aan	de	opvang	van
Oekraïense	vluchtelingen.	Zo	ook	De	Groene
Ruijter	in	Bussum.	

aar worden spullen ingezameld voor de weggeefwinkel. Wij
spraken locatiemanager Eveline Smits van Oyen: “De grote

inzameling voor Oekraïne zelf is inmiddels ruimschoots achter de rug

Er wordt
gekwartet
tijdens de

Nederlandse
les.
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en was een groot succes: we hebben twaalf trucks gevuld in zeven
dagen tijd.”

Wat is er nog echt nodig? “Schrik niet, maar wat er vooral nodig is
voor het winkeltje: bruikbare iPads en laptops (er is hulp om deze
apparaten op te schonen), damesfietsen en fietsaccessoires zoals
stoeltjes, regenjassen voor alle leeftijden, reistassen,
schoolbenodigdheden (rugtas, beker en schriften), sportoutfits voor
meiden, zwemkleding, ondergoed, schoeisel en
verzorgingsproducten. Er is geen behoefte aan kleding, handdoeken,
dekbedden en knuffels”, benadrukt Smits van Oyen.

De organisatie krijgt veel voor elkaar met
behulp van vrijwilligers. “Wij coördineren
de inzameling van spullen binnen de
gemeente voor de opvanglocaties. Dat
doen we via sociale media. We leiden dit in
goede banen door veel telefoontjes en
mails te beantwoorden, op sociale media
de boel in de gaten te houden door vragen,

opmerkingen en berichten te beantwoorden en door een grote
hoeveelheid vrijwilligers. Mensen die zich met hart en ziel inzetten
voor hun medemens. Zo is er ook elke dinsdag tussen 9.00 en 10.00
uur koffie bij De Groene Ruijter en vanaf 10.00 tot 12.00 uur krijgen
dertig personen Nederlandse les.”

(Tekst loopt door onder de foto)

‘Wij	coördineren	de
inzameling	van
spullen	binnen	de

gemeente	voor	de
opvanglocaties’
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De Oekraïense Luba en Olga helpen in de winkel. - Foto: Eveline Smits
van Oyen

Waar komen de spullen terecht? “De
spullen van het lijstje gaan - totdat de twee
nieuwe opvanglocaties open zijn - naar
ons winkeltje. Daar komen elke dinsdag en
donderdag ongeveer dertig personen per

dag winkelen. Dit is niet alleen een sociaal
gebeuren, maar - omdat het leefgeld even
op zich heeft laten wachten - ook gewoon

‘In	onze
weggeefwinkel
komen	elke

dinsdag	en	donderdag
ongeveer	dertig
personen per dag

+



noodzakelijk. We merken dat ook de
gevers (van de spullen) enorm blij zijn dat
ze iets kunnen doen, dus ook voor hen

dient het maatschappelijk belang. Fijn om te zien. Voor grote spullen
hebben wij geen plek, dus als mensen die aanbieden zet ik ze op een
lijst en als ik meer weet stuur ik een mail. Die spullen kunnen dan
rechtstreeks naar de opvanglocatie. Belangrijk om te melden is dat
wij geen vervoer hebben, maar ik ga ervan uit dat tegen die tijd
vervoer geregeld kan worden met Versa, de gemeente of een andere
vrijwilligersorganisatie.”

Smits van Oyen zegt dat deze actie helpt het gevoel van
machteloosheid te bestrijden. “Wij ervaren het als zeer fijn dat we
iets voor een ander kunnen betekenen. De meesten van ons zijn ook
vrijwilliger geweest bij Elk Gooisch Matras Komt Van Pas; een
goederenbank (periode 2015-2019) die indertijd is opgericht voor de
stroom vluchtelingen uit Syrië. Dus we weten wel enigszins waar we
aan begonnen zijn, al moet ik erbij zeggen dat de inzamelingsactie in
de eerste week van maart echt onze stoutste verwachtingen heeft
overtroffen.”

In de nabije toekomst hoopt Smits van Oyen in samenwerking met de
gemeente Gooise Meren ook kookavonden en naailessen te
organiseren.

Heeft u spullen hebben voor vluchtelingen uit Oekraïne die op een
opvanglocatie wonen, zoals kleding, meubels, fietsen of andere
zaken? Neem dan contact op met De Groene Ruijter (De Ruijterlaan
24a in Bussum). Het team zorgt ervoor dat het op de
opvanglocaties komt. Contactpersoon Eveline Smits van Oyen,
locatiemanager De Groene Ruijter, is te bereiken via
grru@altijdwerkplaats.nl.
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Met het Naardernieuws Extra willen we onze
lezers informeren over wat er in hun
leefomgeving speelt. Dat doen we op
journalistieke wijze.

Enter Media

Enter Media is de uitgever van lokale
nieuwsbladen en nieuwssites in de regio Gooi-
en Vechtstreek en Diemen. Onze titels:
BussumsNieuws, DiemerNieuws, Gooi en
Eembode, Laarder Courant de Bel,
MuiderNieuws, NaarderNieuws, Nieuwsblad voor
Huizen, WeesperNieuws. Zie EnterMedia.nl
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