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De overweldigende warmte van
Apeldoorn!

De overweldigende
warmte van Apeldoorn!

Zoeken naar:
Zoeken

Nieuwsbrief

Apeldoorn kwam deze week landelijk in het nieuws door de noodopvang
van 400 vluchtelingen. En op wat voor manier… met zoveel warmte en
mooie initiatieven!! Het begon al maandagavond 31 augustus in de
Americahal, waar naast mensen met vragen & zorgen ook heel veel
Apeldoorners bijeen kwamen die lieten weten blij te zijn met het besluit
van het college van B&W om noodopvangplaatsen in Apeldoorn ter
beschikking te stellen. We schreven er maandag al een bericht over op
onze site.
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Op verschillende manieren laten Apeldoorners zich van hun beste kant
zien, een kleine greep hieruit:
De facebookpagina “AZC welkom in Apeldoorn” bestaat al sinds begin

Jouw e-mailadres
verzenden

juni van dit jaar. Begin juli hebben we al kennis gemaakt met de
initiatiefnemers van deze site.

Landelijke Website

de facebookpagina “ik ben een gastgezin voor een vluchteling” kreeg in
no time bijna 30.000 likes en mooier nog: er hebben zich bijna 19.000
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mensen (peildatum 5 september) opgegeven als gastgezin! Ze hebben
nu ook een website waar je alle informatie overzichtelijk kan vinden. Je
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kunt je daar ook aanmelden als je iets wil gaan betekenen voor een
vluchteling. Wat je wil gaan doen kun je zelf aangeven: van
boodschappen doen tot iemand in huis nemen.
de facebookgroep “inzamelpunt spullen vluchtelingen Apeldoorn” met
bijna 3500 leden die naast inzamelpunten in Apeldoorn nu ook allerlei
landelijk inzamelpunten heeft. In Apeldoorn wordt nu met man en
macht gewerkt om alle ingezamelde spullen te sorteren. Mooi om te
lezen dat ook veel ondernemers en bedrijven hun steentje bijdragen.

@groenlinks055

RT @DieuwkedeB: Lancering
van de #vegavrijdag bij
@Foenix055 namens
@groenlinks055 Vanaf
vandaag elke vrijdag
vegetarisch menu!…
https://t.co/Y3bCiro7AE
9 uur ago
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Het prachtige blog “Vlucht met Anna” dat Eva Siebelink op haar
facebookpagina schreef en ook te vinden is op haar

@groenlinks055

Alle scholen die kinderen prachtige tekeningen laten maken om in de

RT @debroervanroos: voor een
kinderpardon dat wel werkt,
ongeacht je politieke kleur.
teken (20.000 handtekeningen
eerste uur), laat je…
https://t.co/brDFsgcS0w

Americahal op te hangen

24 uur ago

website. Tienduizenden mensen deelden het, de landelijke media
namen het over.

Dinsdag 2 september was Apeldoorn voorpaginanieuws bij Trouw:
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“Vluchtelingen krijgen onverwacht een warm welkom in Apeldoorn”.
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Gisteren verscheen in Trouw een bericht over het manifest “Save their
souls” waarin zes landelijke organisaties een oproep doen om in actie te
komen “uit betrokkenheid en medemenselijkheid”. RTL late night
besteedde er aandacht aan en zal maandag 7 september een uitzending
wijden aan de vluchtelingen.

De algemene beschouwingen
van @groenlinks055, zojuist
uitgesproken door onze
fractievoorzitter @RachelRR77
Over ons…
https://t.co/EjTo9NCGRK
1 dag ago

Als fractie willen we niet achterblijven en hebben we ons afgelopen
donderdag aangemeld bij het COA om hulp te bieden waar dat nodig is.
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Daarnaast zijn we donderdagavond 3 september naar de Americahal
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geweest waar we met een aantal vluchtelingen contact hebben gelegd en
onze hulp hebben aangeboden. Het was indrukwekkend: de ontvangst
door de vluchtelingen met hun spandoek om te bedanken, de
vluchtverhalen die ze vertelden, de hoop die ze hebben op een betere

Wij zijn als 8e aan de beurt.
@RachelRR77 succes!
https://t.co/F6Wi4lyXrz
1 dag ago

toekomst, de plannen die ze hebben om zo snel mogelijk de taal te willen
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leren……De problematiek van vluchtelingen raakt ons, we willen zo
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proberen ons steentje bij te dragen.
vluchtelingen
Reageren? groenlinks@apeldoorn.nl
Meer info over de noodopvang op de website van de gemeente Apeldoorn

RT @mvn45: Einduitslag
benchmark afvalscheiding.
Diftar icm omgekeerd
inzamelen is meest
kosteneffectieve
inzamelstrategie. Fe…
https://t.co/IqDasFKOUO
1 dag ago
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