
MEEST GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN 

Vraag: ik heb kleren, speelgoed en spullen die ik wil doneren. Waar kan ik het naartoe brengen
Antwoord: op dit moment zijn een aantal grote hulporganisaties waaronder VluchtelingenWerk, het COA, Rode 
Kruis en Leger des Heils bezig een inzamelactie uit te denken. In de loop van de week wordt er meer bekend 
over waar u terecht kunt met spullen. Als u een mail stuurt naar info@vwon.nl  ovv spullen doneren met 
daarin uw contactgegevens, woonadres en wat u wilt doneren ontvangt u hierover meer informatie zodra er 
meer bekend is. 

Vraag: Ik heb een zolderkamer/pension beschikbaar voor een vluchteling. Waar kan ik me aanmelden?
Antwoord: COA zorgt in Nederland voor de plaatsing van groepen asielzoekers en vluchtelingen. Eigen aanbod 
van (tijdelijke) woonruimte voor meer dan 10 personen (dit is het minimum dat COA stelt) kunt u  daarom het 
beste bij COA kenbaar maken via: https://www.coa.nl/nl/contact
Antwoord 2: voor informele huisvesting is sinds begin september een nieuwe organisatie actief, waarmee wij 
als vluchtelingenwerk nog geen ervaring hebben. Informatie over hun werkwijze is te vinden op 
www.gastgezinvoorvluchteling.nl

Vraag: Ik wil graag iets doen voor vluchtelingen om hen welkom te heten (in mijn buurt).
Antwoord 1: VluchtelingenWerk Oost Nederland gaat op heel korte termijn op een aantal plaatsen in de regio 
een ontmoetingsavond organiseren waar mensen die iets willen doen en vluchtelingen die al in Nederland 
wonen elkaar kunnen ontmoeten. Interesse? Stuur een mail naar info@vwon.nl ovv welkom en vermeld 
daarin uw contactgegevens (graag ook uw telefoonnummer!), woonadres en wat u graag wilt doen voor 
vluchtelingen bij u in de buurt.   
Antwoord 2: COA beheert de AZC's en tijdelijke opvanglocaties. Als u iets wilt doen voor asielzoekers en 
vluchtelingen die hier verblijven kunt u het beste contact opnemen met COA via https://www.coa.nl/nl/contact

Vraag: Ik wil graag geld doneren of een actie starten om geld op te halen voor VluchtelingenWerk 
Antwoord: wij zijn blij met donaties voor ons Noodfonds. Vluchtelingen die bijvoorbeeld de hoge kosten van 
een verblijfsvergunning of gezinshereniging niet op kunnen brengen kunnen een beroep doen op dit fonds. 
Giften kunnen overgemaakt worden op NL11INGB0004295661 ten name van VluchtelingenWerk Oost 
Nederland ovv noodfonds”. Als u op persoonlijk titel of als bedrijf een actie op wilt starten stuur dan een mail 
met uw ideeën naar info@vwon.nl ovv sponsoractie en vermeld daarin ook  uw contactgegevens. 

Vraag: ik wil vrijwilliger worden! waar meld ik me?
Antwoord: vluchtelingenwerk heeft altijd behoefte aan vrijwilligers. Als u interesse heeft in vrijwilligerswerk bij 
VWON raden we u aan om een bezoek te brengen aan onze website www.vwon.nl hierop vindt u alle actuele 
vacatures bij u in de buurt. Wij zijn altijd op zoek naar mensen die zich minimaal 2 dagdelen per week kunnen 
inzetten voor de maatschappelijke of juridische begeleiding van vluchtelingen vanaf het moment van vestiging. 
Daarnaast worden mensen gezocht die gedurende 1 dagdeel in de week een vluchteling wil helpen bij het 
oefenen van de Nederlandse taal en het maken van huiswerkopdrachten in het kader van hun 
inburgeringslessen. Om de kwaliteit van dienstverlening te waarborgen tekenen vrijwilligers bij ons een 
vrijwilligerscontract van tenminste 1 jaar. Ook vragen we vrijwilligers om een aantal (gratis) trainingen bij ons te 
volgen. 

Vraag: ik heb voedselpakketten die ik wil doneren. waar meld ik me?
Antwoord: Voedsel kunt u het beste doneren aan de plaatselijke voedselbank in uw woonplaats. VWON heeft 
afspraken met alle voedselbanken in de regio. Dit betekent dat vluchtelingen hier terecht kunnen voor het 
afnemen van voedselpakketten
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