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Nieuwsbericht Zaanse kerken in actie voor Oekraïne.   

                                   

Nummer 5, 30 augustus 2022. 

Via de facebookpagina Noodopvang Vluchtelingen Zaanstreek werd ik gewezen op 
onderstaand bericht van RTV NH over een club voor Oekraïners in de Zaanstreek. In het 
bericht zit een link naar het filmpje dat is uitgezonden in het nieuwsbulletin van RTV NH. 
Ongetwijfeld heeft een aantal van jullie al kennisgenomen van dit bericht. De club heeft nu 
voor beperkte tijd onderdak gevonden in buurthuis de Lobelia in Poelenburg in Zaandam, 
maar wil graag het aantal ontmoetingsuren uitbreiden. Wellicht heeft één van de Zaanse 
kerken (bij voorkeur in Zaandam, i.v.m. huisvesting van Oekraïners op boten in de Voorzaan 
In Zaandam) mogelijkheden om een ruimte ter beschikking te stellen. Om die reden wordt dit 
bericht middels deze Nieuwsbrief onder jullie aandacht gebracht.  

Veel animo voor Oekraïense club 
Zaandam: "Hier voelt het als thuis" 
28 augustus 2022, 12.00 uur · Aangepast 28 augustus 2022, 12.15 uur · Door Tom van 
Midden 

Een club voor Oekraïners in de Zaanstreek krijgt steeds meer vorm. Het initiatief is 
opgezet door Bogdana Postrygan, een Oekraïense die al voor de oorlog in Nederland 
woonde. Elke zaterdag komen mensen samen om Engels en Nederlands te leren, er 
zijn workshops en gewoon gesprekken. Bogdana is nu op zoek naar een plek waar er 
vaker bij elkaar gekomen kan worden. 

Play Video 
 

Veel animo voor Oekraïense club Zaandam - NH Nieuws 

Veel gevluchte Oekraïners hebben wel onderdak, maar geen plek om elkaar te ontmoeten. 
En dat was wel de wens van Bogdana, die al maanden druk in de weer is met dit initiatief. Nu 
het loopt, is het vaak erg druk. 

Uitbreiding? 

Het doel van Bogdana is nu om uit te breiden en meer te kunnen betekenen voor de 
Oekraïners die nu op de boten aan de Havenstraat in Zaandam zitten. 
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Het allerliefst heeft ze 24 uur per dag en 7 dagen per week een plek beschikbaar. "Ik heb al 
heel veel mensen die willen helpen en heel veel ideeën. Maar we hebben maar beperkt de 
tijd op deze locatie en het is wat ver weg van de Havenstraat." 

Voorlopig is het nog een drukte van jewelste in buurthuis De Lobelia in Poelenburg. Er wordt 
taalles gegeven, kinderen spelen tafelvoetbal en verderop zijn een paar vrouwen bezig met 
het maken van mooie geschenkjes. Ze worden gegeven aan mensen die spullen komen 
brengen voor vluchtelingen bij de voormalige Miss Etamwinkel in het Rozenhof. 

Van heinde en verre 

Olga Andrushchenko is speciaal voor deze club vanuit Den Haag gekomen, waar zij met 
haar man en drie kinderen onderdak heeft. Ze is gevlucht vanuit Charkov, waar de Russen 
nu eng dichtbij zijn. Ze oogt verdrietig als ze het erover heeft. Hier in de Zaanstreek werd ze 
eerst opgevangen en ze maakte vrienden. Daarom vindt ze het niet erg om even te reizen. 

Ook van andere mensen horen we dat het fijn is even in hun eigen taal te kunnen praten. "Er 
zijn kinderen en volwassenen die toch wat gezelschap willen. Zo hoeven ze hun problemen 
niet alleen op te lossen", vertelt Anastasiia Shumeiko. Olga sluit af: "Ik mis mijn land en stad, 
maar hier voelt het als thuis." 

 
Meer informatie. 

Via de volgende links is informatie te vinden, hoe mensen in de Zaanstreek hulp kunnen 
bieden aan vluchtelingen uit Oekraïne.  

 Noodopvang Vluchtelingen Zaanstad | Facebook 
 Hulpacties voor Oekraïne - Zaankantersvoorelkaar 
 Steun Oekraïense vluchtelingen (vluchtelingenwerk.nl) 

Aanmelden nieuws. 

Zodra er weer nieuws is volgt er een nieuw nieuwsbulletin. 

Wil je zaken melden die verspreid kunnen worden, mijn mailadres is 
bertvalk1953@gmail.com, mijn telefoonnummer:06-40366883. 

Bert Valk, 30 augustus 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


