
Algemene informatie 

https://dofi.ibz.be/nl/news/oekraine-tijdelijke-bescherming info over het statuut waar Oekraïnse vluchtelingen gebruik van kunnen maken

https://info-ukraine.be/nl  gebundelde info over het conflict in Oekraïne

02 488 88 88 algemeen informatienummer over het conflict. Dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur

www.vlaanderenhelptoekraine.be  portaalsite van de Vlaamse regering, met info rond samenleven, wonen en financiering

www.vreemdelingenrecht.Be  voor wie nood heeft aan juridische ondersteuning ifv bedrijfsrecht

ccvo@vlaanderen.be contactadres voor wie geen antwoord vindt op bepaalde vragen mbt Oekraïnse vluchtelingen

Agentschap Integratie en Inburgering https://www.agii.be/nieuws/oekraine-verblijfsmogelijkheden-en-rechtspositie-in-belgie. * De dienst Vreemdelingenrecht en Internationaal Familierecht verzamelende relevante juridische informatie.

https://integratie-inburgering.be/nl/oekraine* 	Ook onze andere deelwerkingen (STVD, inburgering, integratiewerk) bereiden momenteel info en/of acties voor,  ter ondersteuning van Oekraïense nieuwkomers en de lokale besturen.  We raden u zeker aan geregeld een kijkje te nemen op onze webpagina ‘Oekraïne’ die steeds geactualiseerd wordt

www.vertaalbibliotheek.be * Op vlak van taalondersteuning kan dit bijvoorbeeld nuttig zijn (om er eentje te benoemen). Op de vertaalbibliotheek staan enkele basis  ‘invul sjablonen’ NL – Oekraïens (rekening houdend met de taalwetgeving; mogelijks ook een eigen logo toe te voegen). 

https://www.solentra.be/nl/nieuwsblog/call-telefonische-hulplijn-voor-psychische-steun-aan-oekraiense-vluchtelingen/ * Vanaf 14 maart kunnen Oekraïense mensen die nood hebben aan psychische steun (gratis) terecht op de telefonische hulplijn van Solentra

* Kent u mensen die het profiel en de interesse hebben in de opleiding kandidaat-tolk Oekraïens of leerkracht MO? Dan mag u hen zeker ook doorverwijzen of met ons in contact brengen.

Nieuwsbrieven van het Agentschap Integratie en Inburgering (integratie-inburgering.be)Blijf je graag op de hoogte? Schrijf je in voor onze nieuwsbrieven

lijst HUMANITARIAN AID.pdf (paddlecms.net)Lijst met materialen waar dringend nood aan is, gedeeld door één van Oekraïnse consulaten

Provincie West-Vlaanderen

Op verschillende plaatsen in de provincie: Oekraïnewerkgroep-vzw | hulporganisatie (oekrainewerkgroepvzw.com) geldinzameling, goederen inzamelen

Warm hearted photographers We zijn een groep fotografen, hobbyfotografen en artiesten en wij bieden gratis fotosessies aan aan alle vrijwilligers,

vluchtelingen, mensen die zich inzetten om anderen te helpen, mensen in nood.

We doen het met hart en ziel, met respect en liefde voor hen. Onze foto's zijn een blijvende herinnering die nooit

zal vervagen; foto's die ze met trots aan iedereen kunnen tonen.

Lokale besturen die met vragen zitten waarop ze  geen antwoord hebben, kunnen zich wenden tot één van volgende organisaties:

Dienst Vreemdelingenzaken Wouter Van Herbruggen wouter.vanherbruggen@ibz.fgov.be 02/488 80 18

Fedasil Mieke Candaele mieke.candaele@fedasil.be 0476/ 26 81 04

Nationaal Crisiscentrum (NCCN) Yves Stevens yves.stevens@nccn.fgov.be 0471/ 76 37 04

Kabinet/POD Maatschappelijke Integratie Jurgen Masure press@mi-is.be 0479/ 27 68 64

jurgen.masure@lalieux.fed.be

GEMEENTE WAT WANNEER KORTE BESCHRIJVING SOORT GOEDEREN INITIATIEFNEMER LINK ANDERE CONTACTGEGEVENS

Alveringem opvang Oekraïners meldingsformulier voor opvang noodopvang stad Alveringem https://www.alveringem.be/index.php/heb-jij-een-plekvrij-voor-gezinnen-uit-oekraine-1

Anzegem opvang Oekraïners meldingsformulier voor opvang noodopvang Anzegem https://www.anzegem.be/opvangvluchtelingen

inzamelactie geld inzamelen dat integraal zal worden gebruikt voor de aankoop van medisch materiaal, waarvoor ze tevens ook het transport richting Oekraïne zullen regelengeldinzameling voor medicatie Traxgo https://www.traxgo.be/steun-onze-hulpactie-voor-oekraine/

Ardooie opvang Oekraïners meldingsformulier voor opvang noodopvang Ardooie https://ardooie.be/leven/solidariteit-oekraine.aspx

Avelgem inzamelactie Inzamelen van medicatie, materiaal voor wondverzorging, kledij, dekens en slaapzakken goederen Nina Hordieieva hordnina@gmail.com 

Avelgem opvang Oekraïners #plekjevrij noodopvang Avelgem https://www.avelgem.be/plekvrij

Beernem opvang Oekraïners #plekjevrij noodopvang Beernem https://www.beernem.be/nieuwsdetail/5693/heb-jij-plekvrij-voor-mensen-die-vluchten-uit-oekrane

Blankenberge opvang Oekraïners noodopvang Blankenberge https://www.blankenberge.be/blankenberge-engageert-zich-voor-oekraense-vluchtelingen

Blankenberge hulpgoederen en vrijwilligerswerk missie Hoop: initiatief om INDIEN ZINVOL met een team van een 20 à 30-tal vrijwilligers naar Polen te trekken ter ondersteuning van de Oekraïense vluchtelingen en organisaties aldaargoederen en vrijwilligerswerk Mitch De Geest https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepbMKyMTYbF5ePAblduHjrLhG-xNIQ7GEQwWvKcyGCFoeRIQ/viewform

Bredene opvang Oekraïners aanmelden via mailadres en website, mensen uit Oekraïne kunnen zich in het Sociaal Huis aanmelden noodopvang Bredene https://www.bredene.be/nl/welzijn-gezondheid/sociale-hulpverlening/oorlog-rusland-oekraine-oproep-crisisopvang

Brugge Dominique Persoone verkoopt pralines tvv SOS Kinderopvangen Chocolate Line https://www.hln.be/brugge/dominique-persoone-maakt-hartjes-voor-oekraine-erg-begaan-met-het-lot-van-de-kinderen-in-de-oorlog~aaf03e62/

Brugge opvang Oekraïners Inzamelactie en organisatie van transport noodopvang Stad Brugge Crisishuisvesting Oekraïne - Stad Brugge

verschillende initiatieven Brugge helpt Oekraïne Stad Brugge Brugge helpt Oekraïne - Stad Brugge

Brugge inzamelactie/geldinzameling Meldingsformulier voor opvang WereldMissieHulp Inzamelactie hulpgoederen aan Oekraïne | Caritas (caritasvlaanderen.be)

Brugge assistentie bij particuliere opvang en financiële steun Bisdom Brugge Hulp voor Oekraïne! | Kerknet

Damme medicatie Schenken medicatie - oproep vanuit apotheker uit Sijsele - 650 West-Vlaamse apotheken doen mee medicatie apotheker Anne Leenesone Meer dan 500 West-Vlaamse apothekers schenken medicatie aan slachtoffers oorlog Oekraïne | VRT NWS: nieuws

Damme opvang Oekraïners E-loket noodopvang Stad Damme #plekjevrij voor crisisopvang vluchtelingen uit Oekraïne? - stad Damme

De Haan opvang Oekraïners aanmelden via email voor thuisopvang noodopvang gemeente De Haan veerle.pype@dehaan.be

De Panne opvang Oekraïners #plekjevrij https://www.depanne.be/nl/nieuws/plek-vrij-ook-in-ons-kleine-hoekje

Deerlijk opvang Oekraïners #plekjevrij https://www.deerlijk.be/nieuws/opvang-oekraiense-vluchtelingen-met-plekvrij

Dentergem opvang Oekraïners aanmelden via e-mailadres noodopvang Gemeente Dentergem https://www.dentergem.be/hulp-aan-oekraine

Diksmuide opvang Oekraïners Meldingsformulier voor opvang noodopvang Stad Diksmuide https://www.diksmuide.be/nieuwsdetail/8371/plekvrij-vang-oekraners-op

Gistel opvang Oekraïners aanmelden via het thuisloket noodopvang Stad Gistel https://www.gistel.be/registreer-je-hier-als-opvanggezin-voor-oekraense-vluchtelingen

Gistel opvang Oekraïners doorgangswoningen  + eventueel in hotel Ten Putte noodopvang Stad Gistel https://www.facebook.com/gistelstad

Harelbeke opvang Oekraïners meldingsformulier voor opvang noodopvang gemeente Harelbeke https://www.harelbeke.be/vluchtelingen

Heuvelland opvang Oekraïners Heb jij één of meerdere kamers beschikbaar, een leegstaande woning of een andere opvangmogelijkheid? En wil je deze ter beschikking stellen? noodopvang gemeente Heuvelland info@heuvelland.be 057 450 450

Hooglede opvang Oekraïners Hooglede stelt 4 opvangmogelijkheden ter beschikking uit het OCMW-patrimonium: 

* 2 flats nrs 33 en 37 in Residentie Zevekote (Hooglede)

* 2 flats nrs 11 en 12 in De Sleedoorn (Sleihage)

Hooglede opvang Oekraïners

Wie kan opvang bieden in Hoogelde/Gits aan Oekraïnse vluchtelingen? Meldingsformulier via website 

gemeente Hooglede noodopvang Sociaal Huis - Sharon Dejonghehttp https://www.hooglede.be/kan-jij-opvang-bieden-aan-oekraense-oorlogsvluchtelingen

Hooglede conctactpersoon werkgroep Oekraïne : aurel.maes@telenet.be Aurel Maes

Houthulst opvang Oekraïners meldingsformulier voor opvang Crisisopvang voor Oekraïne - Lokaal bestuur Houthulst

Ichtegem Hulp aan Oost-Europese Kerken Wij steunen met H.O.E.K. = hulp aan Oost-Europese Kerken al meer dan 30 jaar een viertal plaatsen in Oekraïne, vooral in Lviv en Vinnytsja.financiële hulp aan Kerken Moniek Ingelbrecht https://www.hoek.tk/

Wij doen dit via de Oekraïens-katholieke Kerk, o.a. via de Zusters van Sint-Vincentius in Lviv.

Hun huizen zitten propvol vluchtelingen. Zij brengen medische hulp (verpleegsters en dokter in hun rangen) en maken voedselpaketten...

Wij steunen hun initiatieven in het land zelf met een doorlopende geldinzameling in Vlaanderen, de centen worden gegroepeerd en doorgestort

Ichtegem opvang Oekraïners meldingsformulier voor opvang https://www.ichtegem.be/registreer-je-hier-als-opvanggezin-voor-oekraiense-vluchtelingen

Ieper geboortepakketten (fleecedekens, bord, beker, slabbetjes) goederen Faby Devriendt 0479 28 57 07

Ieper camionvervoer Nog plaats in vrachtwagen die naar grens met Oekraïne rijdt  : een Frederiek 0496 16 36 24 goederen

Ieper zingen voor vrede

Aan alle beiaardiers van over de hele wereld is gevraagd om bij te dragen aan een symbolische muzikale actie, 

naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne. Vanuit de torens wordt een boodschap van vrede uitgedragen met 

Oekraïense liederen. Ludo Geloen uit Ieper speelde mee. morele steun Ludo Geloen (beiaardier) https://www.focus-wtv.be/nieuws/boodschap-van-vrede-vanuit-torens-uit-de-hele-wereld-ieper-doet-mee

Ieper stad Ieper helpt Oekraïne verschillende acties: goederen, geld storten, opvangplaats aanbieden, acties organiseren Ik wil helpen - Stad Ieper

Ingelmunster opvang Oekraïners meldingsformulier voor opvang noodopvang

Izegem opvang Oekraïners meldingsformulier voor opvang noodopvang Sociaal Huis - sociaalhuis@izegem.be https://formulieren.izegem.be/oekraine/

Izegem Een Oekraïnse vlag wordt uitgehangen aan het stadhuis

Jabbeke opvang Oekraïners meldingsformulier voor opvang noodopvang plekvrij@jabbeke.be https://www.jabbeke.be/Details.aspx?detail=31077

Jabbeke opvang Oekraïners opvang oekraïnse mensen via blindenorganisatie Licht en Liefde noodopvang https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/03/02/blindenorganisatie-uit-varsenare-opent-leegstaand-gebouw-voor-oe/

Knokke-Heist opvang Oekraïners opvang oekraïense mensen noodopvang Peter de Groote ; peter.degroote@knokke-heist.be : https://www.knokke-heist.be/opvang-oekraine. 

Knokke-Heist geldinzameling mogelijkheid tot storten OCMW dat op verschillende manieren Oekr. mensen zal helpen financieel gemeente : https://www.knokke-heist.be/opvang-oekraine.  via krantenartikel gevonden

Koekelare opvang Oekraïners opvang oekraïense mensen noodopvang Gemeente www.koekelare.be/plekvrij

Koksijde opvang Oekraïners opvang oekraïense mensen noodopvang Gemeente https://www.koksijde.be/nieuws/heb-jij-plek-vrij-om-oekraiense-burgers-op-te-vangen

Koksijde/Oostduinkerke start vzw start vzw voor hulp aan kampen op de grens met Polen financieel Tatiana Stelmakh, kapsalon Ciseaux, Oostduinkerke via krantenartikel gevonden

Kortemark opvang Oekraïners opvang oekraïense mensen noodopvang Gemeente Kortemark https://www.kortemark.be/kan-jij-opvang-bieden-aan-oekraiense-oorlogsvluchtelingen

Info Oekraïense overheid

Info Vlaamse overheid

Info federale overheid
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Kortemark inzamelactie

- pampers en hygiënische doekjes (ongeopende verpakking)

- EHBO materiaal met vooral de nadruk op verbanden, kompressen en pleisters (ongeopende verpakking) 

- Maandverbanden (ongeopende verpakking)

- Dekens, laken, handdoeken

- Warme jassen 

- Slaapzakken

- Zaklampen goederen Hima nv

Kortemark opvang Oekraïners opvang oekraïense mensen in klooster noodopvang kloostergemeenschap Zusters der liefde

Kortrijk verschillende initiatieven verschillende initiatieven VIVES Oekraïne | Hogeschool VIVES

Kortrijk inzamelactie overzicht van acties in Kortrijk  ; catherine.dupont@kortrijk.be 056 27 72 75 goederen Stad Kortrijk https://www.kortrijk.be/bestaande-acties-voor-oekraine

Kortrijk opvang Oekraïners opvang oekraïnse mensen noodopvang Stad Kortrijk https://www.kortrijk.be/ik-wil-oekraine-helpen

Kortrijk inzamelactie voeding en kledij goederen Orthodoxe kerk - Pavel Petrov

Kortrijk inzamelactie voeding en kinderkleding + omhaling in de kerk op zondag (gaat naar Caritas Oekraïne) goederen Sint-Michielsbeweging geert.sintmichiel@gmail.com Geert Goethals  056 24 56 30 

Kortrijk inzamelactie EHBO materiaal, babymateriaal, voedsel, slaapzakken, dekens, warm ondergoed goederen RHIZO Franceska.verhenne@rhizo.be 0475 77 69 99 

Kortrijk inzamelactie kledij, schoenen, dekens, luiers, babyvoeding goederen Stad van Waarheid 0487 24 40 14 

Kortrijk inzamelactie/geldinzameling inzamelen van geld en goederen (slaapmateriaal, voedsel, (kinder)kledij, medische goederen, andere (zaklampen, thermosflessen, batterijen, tandpasta)goederen/financieel Save Ukraine vzw info@save-ukraine-vzw.be Yulia Schkilnyak, Hendrik Dewildestraat 28, Bissegem – 0485 72 90 24

Kortrijk inzamelactie/geldinzamelingeind maart inzameling financiële middelen + lang bewaarbare voeding door Belgium Aid vzw (organisatie van kunstenaar Carlo Herpoel) ism Feeding Humanitygoederen/financieel Carlo Herpoel/ Belgium Aid vzw https://www.facebook.com/search/top?q=belgium%20aid

Kortrijk inzamelactie Inzamelen van verbanden, fixatiewindels, pleisters, tourniquets, wonddesinfecterende middelen, Dafalgan, pampers, maandverbanden, babyproducten.goederen Evelyne Raepsaet evelyne.raepsaet@telenet.be Kuurnsesteenweg 77, Kortrijk, tel. 0492 54 59 02

Kuurne geldinzameling voor materiële steun geld inzamelen voor slaapzakken, generatoren en elektrische vuurtjes financieel Teis De Greve en Oksana https://bunq.me/sleepsafe

Kuurne inzamelactie

Inzamelactie van hulpgoederen (blikvoeding, pampers en babyvoeding, dekens/slaapzakken).  2 inzamelpunten : 

Sociaal huis en de 3 Wijzen goederen Actie Pavlo Petrov

Kuurne inzamelactie Transport met hulpgoederen vrijdag naar Oekraïne goederen Actie AETC - Bedrijvenpark Noord

Kuurne Crisisopvang bij particulieren - #Kuurnehelpt – via webformulier

Langemark-Poelkapelle opvang Oekraïners opvang oekraïnse mensen noodopvang Delfien Denorme ; Delfien.denorme@langemark-poelkapelle.be 057 49 08 27 https://www.langemark-poelkapelle.be/oekraine 

Ledegem vrijwilligerswerk voor wie iets wil doen bij een bestaand initiatief ledegemhelpt@ledegem.be

Ledegem opvang Oekraïners #plekjevrij noodopvang https://www.ledegem.be/webformulier-opvang-oekraiense-oorlogsvluchtelingen

Lendelede inzamelactie inzamelen goederen via Svetlana goederen Svetlana https://www.lendelede.be/nieuws/inzameling-voor-oekraine

Lendelede opvang Oekraïners #plekjevrij noodopvang bestuur https://www.lendelede.be/nieuws/crisishuisvesting-oekraine

Lichtervelde opvang Oekraïners #plekjevrij noodopvang bestuur https://www.lichtervelde.be/kan-jij-opvang-bieden-aan-oekraense-oorlogsvluchtelingen

Lo-Reninge opvang Oekraïners Meldingsformulier voor opvang noodopvang Gemeente Lo-Reninge https://www.lo-reninge.be/heb-jij-plek-vrij-voor-crisisopvang-oekraiense-vluchtelingen

Menen opvang Oekraïners meldingsformulier voor opvang in Menen, Lauwe en Rekkem noodopvang bestuur https://www.menen.be/plekvrij

Mesen /

Meulebeke inzamelactie tot de vrachtwagen vol is (en dan nog enkele keren) medisch materiaal, drinkwater, babyvoedig, lakens, kledij goederen Christina Vanulle en Johnny De Decker 0486/93.58.02

Middelkerke opvang Oekraïners #plekjevrij noodopvang bestuur Heb jij een #plekvrij voor Oekraïne? | Gemeente Middelkerke

Moorslede opvang Oekraïners opvang oekraïnse mensen noodopvang Gemeente Moorslede (https://www.moorslede.be/-plekvrij-regering-zoekt-burgers-om-oekrainers-op-te-vangen)

Nieuwpoort opvang Oekraïners #plekjevrij noodopvang Nieuwpoort https://www.nieuwpoort.be/huisvesting-crisis-oekraine

Nieuwpoort inzamelactie (ev.) Wanneer meer zicht is op de noden, zal een oproep voor hulpgoederen gelanceerd worden via diverse stadskanalengoederen Nieuwpoort https://www.nieuwpoort.be/nieuwpoort-steunt-slachtoffers-crisis-oekraine

Oostende inzamelactie

Inzamelen van:

-slaapzakken, matrassen, dekens, kussens

-blikjes, eten dat lang meegaat en een lange houdbaarheidsdatum heeft

-medicatie: pijnstillers, diarree pillen

-voor persoonlijke hygiëne maatregelen

❗️Bloedtransfusiepakketjes

==> Worden naar ambassade van Oekraïne in Brussel gebracht goederen Dana Balanda (Leerwinkel) en Jeroen Bultinckhttps://www.facebook.com/dana.balanda

oostende doorlopend bundeling van alle gekende acties in Oostende gemeentebestuur Solidair met Oekraïne - Stad Oostende

Oostende noodopvang doorlopend opvangplekken zoeken voor mensen op de vlucht noodopvang gemeentebestuur solidairmetoekraine@oostende.be

Oostkamp noodopvang doorlopend opvangplekken zoeken voor mensen op de vlucht noodopvang gemeentebestuur #plekjevrij voor crisisopvang Oekraïense vluchtelingen - Gemeente Oostkamp

Oostrozebeke noodopvang doorlopend aanmelden via e-mailadres of telefonisch noodopvang gemeentebestuur https://www.oostrozebeke.be/heb-jij-plekvrij

Oostrozebeke gebundelde initiatieven doorlopend Solidair met Oekraïne - Oostrozebeke gemeentebestuur ea jacques.goemaere@oostrozebeke.be

gemeentebestuur algemeen.directeur@oostrozebeke.be

sociaalhuis@oostrozebeke.be

burgerzaken@oostrozebeke.be

Oudenburg noodopvang doorlopend aanmelden via e-mailadres noodopvang gemeentebestuur https://www.oudenburg.be/nieuws/oproep-naar-crisisopvang.aspx

Pittem noodopvang gemeente Pittem stelt haar crisiswoning ter beschikking voor de opvang van Oekraïners noodopvang gemeentebestuur

Pittem inzamelactie 12/03 : 10-12u en 13u30-16u ; Sint-Pieterskerk Tielt (Kerkstraat 15, 8700 Tielt) Melkpoeder, pampers, dekentjes, tetradoeken, maandverbanden, borstkompressen, verzorginsproducten voor mama en baby, allerlei voedingsmiddelen met lange houdbaarheidsdatum (GEEN KLEDIJ) goederen Moeders voor moeders in Oekraïne

Poperinge/ieper inzamelactie

hulpgoederen die via de ambassade in Brussel naar Oekraïne worden gebracht: EHBO-spullen, slaapzakken, 

zaklampen, powerbanken, thermisch ondergoed, dikke sokken, droge voeding, dierenvoeding goederen Anna Spalek en Sociaal Huis Poperinge

Poperinge inzamelactie levensnoodzakelijke goederen: dekens, warme kledij, droge voeding, voeding in conserven, hygiëneproducten, luiers, zaklampen... goederen Sociaal huis Poperinge  - Veurnestraat 22 - Poperinge

Roeselare gebundelde initiatieven doorlopend
* De Stad onderzoekt intern diverse locaties voor een volgende fase onderzoekt intern diverse locaties voor een volgende 

fase  

gemeentebestuur *Politiek werd afgelopen maandag de informele houding aangenomen om zelf voorlopig nog geen actieve rol op te nemen. 

*De stad kiest er voor om in deze fase vooral een ondersteunende en verbindende rol op te nemen.

* Ambtelijk werd een projectgroep opgestart met een dedicated SPOC om vragen van burgers op te beantwoorden en 

lokale acties te verbinden.  

* Lokale acties kunnen hun actie delen via het lokale platform ‘Roeselare vrijwilligt’ 

* Er werd een pagina op de website aangemaakt om de burger te informeren. 

 * Na de oproep van de staatssecretaris ikv #plekvrij faciliteerden en registreerden onze diensten de lokale vragen via een 

webformulier en de algemene mail. Er werd hier geen actieve oproep gedaan vanuit de stad. 

* De actuele situatie en de verdere evolutie worden politiek en ambtelijk op de voet gevolgd. In functie van de bestuurlijke 

positie kan de actuele positie snel en wendbaar bijgestuurd worden. 

Alles betreffende opvang van Oekraïners wordt opgevolgd via:  

https://www.roeselare.be/vrije-tijd/vrijwilligerswerk/roeselare-steunt-oekra-ne  Elke Olivier

Roeselare voedselpakketten

file:///C:/Users/VDBE/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/X7KJULCE/Food%20for%

20Oekraine%20bestelformulier.pdf Oud-KSA (Bram Maveau, Johannes Verbrugge en Tom Wybo)

Roeselare inzamelactie tot 12/3 inzamelactie ten voordele van Oekraïne op te starten. “We zamelen medicijnen, zoals pijnstillers en houdbare voeding zoals cornflakes, koffie en pasta, maar ook babyproducten en items zoals lucifers, kaarsen, kleurboeken- en potloden, dekens en slaapzakken ingoederen Harley Davidson West Flanders https://www.facebook.com/harleydavidsonwestflanders/

Roeselare inzamelactie 1-10/03 in Biedronka (Poolse 

supermarkt)

inzamelactie voor droge voeding, luiers, hygiëneproducten, EHBO-materiaal

==> materiaal wordt naar Sztab Pomocy Belgia gebracht in Brussel , zij bezorgen het op hun beurt aan het Poolse 

Rode Kruis 

goederen Poolse gemeenschap in Roeselare

Dominika Kulis (dominikakulis@interia.pl)

https://www.roeselarevrijwilligt.be/vacature/Inzamelactie-door-Poolse-gemeenschap

Roeselare inzamelactie levensnoodzakelijke goederen: dekens, warme kledij, droge voeding, voeding in conserven, hygiëneproducten, luiers, zaklampen... goederen Filip Van de Vyvere; Confortluxe NV (een importbedrijf van meubelen, waarvan leverancier gevestigd is in Oekraïne) https://www.roeselarevrijwilligt.be/vacature/05-03---Inzamelactie-goederen-bij-de-Spil

Roeselare geldinzameling MSKA Roeselare: verkoop klaaskoeken tvv SOS Kinderdorpen geldinzameling MSK Roeselare

Roeselare/Ardooie inzamelactie goederen: tenten, bedden, lakens, voeding, luiers,... goederen ICT-bedrijf Brighteye en bouw- en houtbedrijf Verstraete.team

Ruiselede inzamelactie zaterdag 12 maart van 9 tot 15 uur en op zondag 13 maart tussen 10 en 12 uurinzameling warme kledij, dekens, luchtmatrassen, slaapzakken, pampers, babyvoeding, maandverbanden, voedsel in blik, toiletpapier, medicatie, batterijen, zaklampen, droge voedinggoederen Franc Vanoost , Vicky Genbrugge; Nico Bonne  Franc Vanoost (0486495167)- Vicky Genbrugge (0477443870) - Nico Bonne (0477654828)

Spiere-Helkijn /

Staden opvang Oekraïners doorlopend meldingsformulier opvang noodopvang https://www.staden.be/eloketdetail/235/aanmelden-gastgezin-vluchtelingen-oekrane-plekvrij

Tielt opvang Oekraïners doorlopend Opvang oekraïnse mensen noodopvang coördinator crisisopvang Oekraïners : Frederick Desmet, frederick.desmet@tielt.be https://www.tielt.be/eloketdetail/141/aanmelding-crisisopvangplaats-oekrane

Tielt terugvinden van familie Restoring Family Links: is op 28/2 opgestart. Dit is een telefonische dienst waarbij alle nationale Rode Kruisafdelingen samenwerken om vluchtelingen terug in contact te brengen met vermiste familieleden.Rode Kruis Tielt christophe.lahousse@vrijwilliger.rodekruis.be

Tielt inzamelactie 12/03 : 10-12u en 13u30-16u ; Sint-Pieterskerk Tielt (Kerkstraat 15, 8700 Tielt) Melkpoeder, pampers, dekentjes, tetradoeken, maandverbanden, borstkompressen, verzorginsproducten voor mama en baby, allerlei voedingsmiddelen met lange houdbaarheidsdatum (GEEN KLEDIJ) goederen Moeders voor moeders in Oekraïne

Torhout opvang Oekraïners opvang Oekraïnse mensen Ik heb een #plekjevrij - Stad Torhout

torhout inzamelactie inzamelactie medisch materiaal goederen thuisverpleging Altrio https://www.facebook.com/AltrioThuisverpleging/

Veurne buddywerking vast en veilig aanspreekpunt voor mensen uit Oekraïne ondersteuning gemeentebestuur Veurne - Schoolbuddy worden - Veurne

Veurne opvang Oekraïners doorlopend opvang oekraïnse mensen noodopvang gemeentebestuur Oekraïne - Veurne

Vleteren /

Waregem Inzamelactie medisch materiaal, voedsel dat niet kan bederven, babyspullen (luiers, doekjes) en warme kinderkledij goederen Facing war with care / Marijke De Vos Azalealaan 55,8760 waregem

Waregem geldinzameling Zulte Waregem veilt gesigneerde shirts voor Oekraïne geldinzameling voetbalploeg Zulte-Waregem Essevee veilt gesigneerde shirts voor Oekraïne

Wervik inzamelactie babyvoeding, blikvoeding, dekens, ehbo-materiaal, luiers, opklapbedden, warme kledij, ... goederen Confortlux Zetelfabriek Confortluxe houdt hele maand inzameling voor Oekraïne | Roeselare | hln.be056/300 600

Wevelgem opvang Oekraïners #plekjevrij https://www.wevelgem.be/plekvrij?fbclid=IwAR1SNLH2yZFYo1hFuXeKj7qfodz1I-hjWCzh_mom5Ck2HoSLWGq3gzAkJGs

Wielsbeke Wielsbeke ontving de vraag van staatssecretaris Mahdi om door te geven hoeveel mensen uit Oekraïne er kunnen worden opgevangen.

Er is reeds doorgegeven hoeveel mensen er door de OCMW kunnen opvangen worden.

Er is ook een oproep geplaatst op de facebookpagina en website aan de inwoners om hun gegevens door te geven als zij bereid zijn om mensen op te vangen. 

Wielsbeke opvang Oekraïners meldingsformulier opvang noodopvang gemeente Wielsbeke https://www.wielsbeke.be/plekvrij
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Wingene gebundelde initiatieven doorlopend Symbolische initiatieven zoals het ophangen van de vredesvlag en Oekraïense vlag  

gemeentebestuur In eerste instantie wordt ingezet op voorzien (crisis)huisvesting waaronder de actie #plekvrij van particulieren alsook het aanpassen en uitwerken van collectieve crisisopvang in leegstaand gemeente infrastructuur 

Een begeleidingskader tav aankomende Oekraïense vluchtelingen door de sociale dienst (administratieve begeleiding, toewijzing huisvesting, begeleiding in psychologische ondersteuning, toeleiding naar de arbeidsmarkt)  

Ondersteuningsaanbod, schoolbegeleiding voor jonge gezinnen en kinderen door de brugfigurenwerking 

Gerichte goederenoproep voor inrichting van de huisvesting 

Zinvolle tijdsbesteding en ontmoeting in het Lokaal Dienstencentrum 

Buddybegeleiding, aanwerving van vrijwillige tolken via GiveaDay (door coördinator van het Lokaal Dienstencentrum) 

Communiceren van oproep om minderjarige Oekraïense kinderen op te vangen als pleegzorg-gemeente Pleegzorg voor minderjarige Oekraïense vluchtelingen | Pleegzorg Vlaanderen

Een dotatie van minstens 0,25€/inwoner aan Rode Kruis, maar het gemeentebestuur is bereid meer te geven indien Midwest-gemeenten/regionaal een ander bedrag wordt voorgesteld. 

Wingene opvang Oekraïners meldingsformulier opvang noodopvang Gemeente Wingene https://www.wingene.be/crisisopvang-oekrainevanessa.sergeant@ocmwwielsbeke.be.

Zedelgem inzamelactie Mensen posten acties op Facebook, vb in groep "Je bent van Zedelgem..." goederen

Zedelgem opvang Oekraïners ondersteunt de nationale/provinciale vraag naar plaatsen in gemeente om mensen op te vangen noodopvang #plekjevrij voor Oekraïne? | Zedelgem

Zonnebeke opvang Oekraïners #plekjevrij noodopvang https://www.zonnebeke.be/Nieuwsberichten/Oekra_ne_oproep_tot_noodopvang

Zuienkerke opvang Oekraïners #plekjevrij noodopvang 050/432 050

Zwevegem opvang Oekraïners meldingsformulier opvang noodopvang Gemeente Zwevegem https://www.zwevegem.be/oekraine

Nationaal terugvinden van familie Restoring Family Links: is op 28/2 opgestart. Dit is een telefonische dienst waarbij alle nationale Rode Kruisafdelingen samenwerken om vluchtelingen terug in contact te brengen met vermiste familieleden.Rode Kruis België

Nationaal noodopvang

Aanmelden om tijdelijke huisvesting te bieden aan mensen die uit Oekraïne aankomen in ons land. 

Samen met de overheid inventariseren ze alle mogelijkheden. De opgegeven link is specifiek voor Alveringem, 

maar overige steden en gemeentes doen dit ook. #plekjevrij noodopvang https://www.alveringem.be/crisisopvang?fbclid=IwAR31va_oZ_pe-dT8nezByr8J-gKYmuFwNMRuKKhQhfqb_rRf2qjFehh9zqc

Internationaal geldinzameling hulp aan vluchtelingen hulp aan vluchtelingen financieel UNHCR https://donate.unhcr.org/be/nl-be/general#_ga=2.176016994.1346182530.1645875705-1326823428.1645875705

Internationaal geldinzameling hulp aan kinderen in Oekraïne financieel UNICEF https://www.unicef.be/nl/wat-doet-unicef/noodhulpprogrammas/oekraine?gclid=CjwKCAiApfeQBhAUEiwA7K_UH2STs9DcXgv71Mfrz4jKI5u9r5o9RRi5R1l6WJSHnrCYkPcFaClqkxoCeDEQAvD_BwE

Nationaal geldinzameling door nationale Rode Kruis  bedrag storten op BE53 0000 0000 5353 met vermelding “Oekraïne”. financieel Rode Kruis https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/wat-doen-we-in-oekraine-en-hoe-kun-je-helpen/

Nationaal geldinzameling voor medisch materiaal hulp te bieden aan de Oekraïense vluchtelingen + medische kits financieel Artsen Zonder Grenzen https://donate.msf-azg.be/b/mijn-gift?_ga=2.111507652.1598113822.1645873576-1572267026.1645873576&cid=4&_cv=1

Nationaal geldinzameling hulp aan gezinnen in Oekraïne financieel SOS Kinderdorpen https://www.sos-kinderdorpen.be/actie/oekraine
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