Solidariteit
Ekeren
Oekraïne

Rusland viel Oekraïne binnen. We zien allemaal dagelijks de beelden uit
het oorlogsgebied. Ruim 3 miljoen Oekraïners zijn op de vlucht, in eigen
land of naar buurlanden. Als de oorlog aansleept, kan dit oplopen tot
7 miljoen. Volgens de federale overheid zullen we in België 100.000 tot
200.000 vluchtelingen moeten opvangen. In Ekeren vinden
ondertussen een tiental gezinnen onderdak bij particulieren.

EVA-centrum steunt
Oekraïense vluchtelingen
EVA-centrum is 50 jaar geleden ontstaan uit mensen die in
Ekeren actief waren in de vredesbeweging. Vele vluchtelingen, die we in
het EVA-centrum ontmoeten, kwamen uit oorlogsgebieden.
Onze inzet rond migratie en solidariteit is een vredesactie. We zijn diep
verontwaardigd over de Russische invasie in Oekraïne. We roepen mee op
tot een staakt-het-vuren en de-escalatie. Stop de oorlog nu!

Heb je plek om vluchtelingen uit
Oekraïne op te vangen?
Heb je een plek vrij en ben je bereid om mensen uit Oekraïne op te
vangen, stel je dan kandidaat als verblijfplaats voor gevluchte Oekraïners
op #PlekVrij via de site van Stad Antwerpen. Je kan ook contact
opnemen met de medewerkers van het EVA-centrum die jou willen
begeleiden of ervaringen delen met andere opvanggezinnen.
Ekeren is een warme, gastvrije gemeente.
Ondertussen hebben al veel gezinnen zich aangeboden.

Vrijwilligers gezocht.

Het EVA-centrum richtte een werkgroep op ‘Solidairteit Ekeren Oekraïne’,
een samenwerking tussen burgers en verenigingen uit Ekeren.
We zoeken nog helpende handen voor:
•
Ondersteuning van vluchtelingen- en opvanggezinnen als buddy
•
Vrijwilligers voor de organisatie van noodhulp
•
Vrijwilligers voor Nederlands en naschoolse begeleiding
(huiswerk, lessen)
•
Tolken Russisch of Oekraïens
•
Vrijwilligers voor ontspanningsactiviteiten
•
Vrijwilligers sensibilisatie en fondsenwerving
(markten, manifestaties, contacteren van bedrijven en scholen..)
•
Telefonische permanentie noodhulp Oekraïne
•
Vrijwilligers voor communicatie: sociale media, verdelen flyers,…
•
Vervoer van personen en goederen
Wil je meehelpen, laat het ons weten: 03 542 64 13 of 0493 93 24 97 of
mail naar info@evacentrum.be

Inzamelingsacties noodhulp

Materiële hulp
We organiseren een vraag-gestuurde inzameling van kledij, meubels,
beddengoed,… voor de vluchtelingen hier en de mensen in Oekraïne.
Volg ons op:
- de facebook pagina van EVA-centrum Solidariteit Ekeren-Oekraïne
- via de website www.evacentrum.be.
Inzamelpunt: Districtshuis Ekeren Poortgebouw (links) – Veltwijcklaan 31
2180 Ekeren. Woensdag en zaterdag van 13.00 uur tot 17.00 uur
Voedsel- en verzorgingsproducten
Inzamelpunt: EVA-Ontmoetingscentrum Schutstraat 10 te Ekeren.
Maandag tem vrijdag tussen 10.00 uur en 17.00u
Hier kan je terecht met droge voeding en producten met een bewaartijd
van minimum 3 maanden (melk, conserven, . . ) en verzorgingsproducten
(shampoo, maandverbanden, pampers,… )

Solidariteitsacties
Donderdag 31 maart om 19.00u Solidariteitsmaaltijd :
Ekers Hof - Akerzaal, Groot Hagelkruis 6 - Ekeren
Deelname 20 € volwassene en 10 € kinderen 6-15 jaar
4-gangenmenu Inschrijven tot 29 maart via overschrijving op
rek nr BE89 0013 7176 3185 van EVA-centrum Steunfonds
met de mededeling: solidariteitsmaaltijd
contact: frie.vanlooy@evacentrum.be
Woensdag 4 mei 2022 om 20.00u Benefietvoorstelling
Warre Borgmans & de Kolonie MT
Ekerse theaterzaal, Oorderseweg 8 - Ekeren
Inschrijven via ETZ 17 euro per ticket
Woensdag 8 juni 2022 om 20.00u
benefietconcert met Ekerse musici
Programma nog in opbouw
St. Lambertuskerk Ekeren
Inkom 20 euro
Inschrijven via overschrijving op rek nr BE89 0013 7176 3185 van
EVA-centrum Steunfonds met de mededeling: benefietconcert
info@evacentrum.be
Je kan ook financieel steunen:
Wil je het plaatselijk initiatief Solidariteit Ekeren Oekraïne steunen, stort
dan uw bijdrage op rekeningnummer BE001 3717631 85 van
EVA-centrum Steunfonds met vermelding Solidariteit Ekeren Oekraïne.
Wil je ook een actie organiseren, laat het ons weten.

EVA-centrum vzw
Kattenberg 54 2180 Ekeren
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