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Stand van zaken 19/05/22



Geraardsbergen, 19/05/22

❑ 95 Oekraïense vluchtelingen (36 gezinnen) hebben een hulpvraag gesteld aan het OCMW 

van Geraardsbergen.

❑ We hebben zicht op een 10-tal Oekraïense vluchtelingen die in Geraardsbergen wonen, 

maar (nog) geen hulpvraag naar het OCMW hebben.

❑ 17 gezinnen die zich aangemeld hebben via #plekvrij vangen vluchtelingen op (50 personen 

in totaal).  Daarvan zijn intussen 3 gezinnen (11 personen) doorgestroomd naar de regulier 

huurmarkt. Er zijn nog 8 gastgezinnen van #plekvrij die nog geen Oekraïense vluchtelingen 

opvangen.

❑ 45 Oekraïense vluchtelingen (19 gezinnen) worden opgevangen in Geraardsbergen in hun 

eigen netwerk, niet in een gastgezin.

❑ Slechts 13 personen (6 gezinnen) hebben via Fedasil de weg naar Geraardsbergen 

gevonden. 

Stand van zaken 19/05/22 Oekraïense vluchtelingen in 
Geraardsbergen met een hulpvraag aan het OCMW 

Verblijf in gastgezin 
via #plekvrij 

Eigen toeleiding 37 

fedasil 13 

Eigen netwerk/zelfstandig 45 

Totaal 95 

 



Organisatie OCMW Geraardsbergen

ONTHAALTEAM OEKRAÏNE  

❑ 6 onthalers (3 Huis vh Kind, 2 wijkcentrum, 1 sociale dienst) 

➢ Ann Decoster

➢ Natasja Van Kwikenborne

➢ Leslie Libaers

➢ Nathalie Nechelput

➢ Melissa De Cooman

➢ Toon Duffeleer

❑ + Samenleving: vrijwilligerswerking en integratie

➢ Els Pauwels

➢ Tine Plateau

❑ + diensthoofden Sociale dienst

➢ Melissa De Neve

➢ Ine Scheirlinck

❑ Coördinatie: Els Van Causenbroeck



Organisatie OCMW Geraardsbergen

❑ Een hulpvraag van Oekraïense vluchtelingen bereikt het OCMW (Fedasil, 

netwerk, Oekraïense vluchtelingen zelf).

onthaaloekraine@geraardsbergen.be

054 43 20 31

❑ Onthaler krijgt gezin toegewezen. 

▪ Gaat (samen met gastgezin, ander netwerk rond de vluchteling) na wat de 

eerste noden zijn (medische zorg, materiële zorg, kinderen, ….)

▪ Zorgt dat alle stappen gezet worden om de nodige documenten in orde te 

maken.

▪ Leidt mensen toe naar Zorgpunt (medische screening)

▪ Schakelt andere diensten in indien nodig

mailto:onthaaloekraine@geraardsbergen.be


Organisatie OCMW Geraardsbergen

❑ Documenten zijn in orde, de Oekraïense vluchteling kan zijn equivalent leefloon 

aanvragen: doorverwijzen naar de sociale dienst.

❑ Maatschappelijk werker kijkt na welke financiële steun de vluchtelingen (en het 

opvanggezin) kan krijgen en volgt het dossier verder op.

❑ Er wordt individueel nagekeken of een gezin voldoende ondersteuning krijgt 

(gastgezin, netwerk, onthaler, maatschappelijk werker). Indien niet, kan 

overwogen worden om een buddy in te schakelen.



Voorstellen activiteiten integratie
Samenleving/18052022/Tatjana De Ridder





Op PAD in de STAD

• Kleine kennismaking ‘wandelingen’ in de stad. 
• Cultuur, praktische zaken, geschiedenis, …
• Russische vertaler aanwezig.
• Nederlands taaloefenkans door kleine vragen te laten stellen.
• Zelfredzaamheid stimuleren.
• Komt in aanmerking voor de 4de pijler



Mindspring

• Psycho-educatie programma voor vluchtelingen
• 6 sessies in eigen taal
• Leren met stress omgaan en toekomst plannen
• Doel is de veerkracht verhogen



Bestaand aanbod aansluiten

• Sociaal artistiek project op maandag 12.45 uur tot 15.30 uur.
• Dardasha elke woensdag en zaterdag met een vrijwilliger.
• Voetbal in het Adriaansstadion om 18.30 uur tot 20.30 uur.
• Leesgroepjes op donderdag 13.30 uur tot 15.00 uur.
• Babbelonië op vrijdag 13.15 uur tot 15.15 uur.



Vragen?



Zorgpunt
❑Medisch luik

❑Medische screening

❑Opmaak basisdossier (adhv medische vragenlijst) + doorsturen basisdossier naar de 
reguliere zorg

❑Plan van aanpak en zorgen voor doorverwijzing/opvolging

❑Oppuntstellen medicatieschema

❑…

❑Preventie luik

❑Veiligheid lokale bevolking (volksgezondheid)

❑Aanbieden vaccins

❑…

❑Praktisch: 

▪ Bevrijdingslaan 7 9400 Ninove

▪ Start 3 juni tot 29 juni

▪ Woe 15u00-20u00

▪ Vr 13u30-18u30

▪ Team: 3 VPK, dokter, stewards, administratief coördinator, tolken,…


