
       

 

 

14 april 2022 

 

“Er te zijn voor elkaar en voor de ander” 
 

 

Geachte inwoners van Kollumerzwaag/Veenklooster, 

 

“Er te zijn voor elkaar en voor de ander”. Dat staat centraal op de website/ digitale dorpskrant van 
Kollumerzwaag en Veenklooster. Een mooi en waardevol streven dat helemaal aansluit bij de 
plannen die Lichtpunt heeft in de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Graag informeren we u via 
deze brief over die opvang en vragen u hulp. 

Dagelijks zien we de nood en vluchtelingenstroom in Oekraïne toenemen. Lichtpunt is er voor 
mensen in nood, voor mensen die tussen wal en schip raken. Vanuit die missie zetten we ons graag in 
om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen en een veilig thuis te geven. Dit doen we heel concreet 
door, naast de reguliere opvang bij Lichtpunt, de Hof van Heden tijdelijk beschikbaar te stellen voor 
opvang van kinderen, vrouwen en mannen, die op de vlucht zijn vanuit Oekraïne, geen dak boven 
hun hoofd hebben en zoeken naar veiligheid. De Hof van Heden is het gebouw achter de nieuwe 
appartementen bij de Lichtpuntboerderij aan de Foarwei 111. De Hof staat mooi op zichzelf, heeft 
veel ruimte om in verschillende appartementen in de delen, heeft een eigen ingang, een grote 
keuken en sanitaire voorzieningen. Douches worden separaat geplaatst. 

In de regio worden op verschillende plekken al vluchtelingen opgevangen. Lichtpunt en 
Kollumerzwaag/Veenklooster kunnen dat ook. Vanuit de Lichtpuntloods is steun toegezegd in de 
vorm van het beschikbaar stellen van het gebouw en huisraad om de Hof van Heden in te richten. Via 
Lichtpunt Opvang is toezicht en opvang voor vragen. Een prachtig mooie basis, maar… 

De opvang van vluchtelingen kan Lichtpunt niet alleen, daarom is er samenwerking gezocht met 
Plaatselijk Belang, de Doarpsomtinkers en de PKN kerk in Kollumerzwaag. Om de vluchtelingen op te 
nemen in onze dorpsgemeenschap en ze een warm welkom en gevoel van veiligheid te geven 
hebben we u als vrijwilligers van Lichtpunt en inwoners van Kollumerzwaag en Veenklooster, hard 
nodig. Dit kan al heel simpel door hen te groeten en een praatje met hen te maken (hoe gebrekkig 
ook in verband met de taalbarrière). 

Als u graag iets zou willen doen voor de vluchtelingen kunt u zich als vrijwilliger aanmelden bij de 
Doarpsomtinkers. Hierbij kunt u denken aan: er te willen zijn voor vervoer, mensen wegwijs te 
maken in het dorp/buurt, hen te attenderen, uit te nodigen en te introduceren bij verschillende 
sociale en sportieve activiteiten in het dorp, (bijv. uitnodigen in kerkdiensten, sport, voetbal, school, 
etc.). Of misschien heeft u tijdelijk werk voor hen. 

Meld u aan via c.kamminga@knid.nl, telefoon 06-53862743. Veel dank alvast! 



       

 

 

Zondag 10 april is het eerste gezin bij Lichtpunt opgevangen. Tijdelijk verbleven ze in een 
appartement in Lichtpunt opvangboerderij. Inmiddels is het gezin verhuist naar Bant omdat daar in 
de bollenvelden werk voor hen was. Of meer mensen komen, wanneer en hoeveel weten we niet. 
Wel verzamelen we intussen de spullen om, bij vraag om opvang, de Hof van Heden gereed te maken 
en wij de deuren van Lichtpunt, Kollumerzwaag en Veenklooster kunnen openen om hulp en 
onderdak te bieden!  

Vanuit Lichtpunt is een regiegroepje opgericht om de opvang te regelen en te coördineren. In de 
regiegroep zitten: Lichtpuntloods, Machiel Talsma, (namens Lichtpunt Opvang), Haije van der Zaag, 
(namens Doarpsomtinkers&Doarpshelpers en Plaatselijk Belang Kollumerzwaag en Veenklooster), 
Hendrika Mulder (namens PKN Kerk Kollumerzwaag) en Hetty Kazimier- van der Zwaag (namens 
Lichtpunt, voorzitter regiegroep en 1e aanspreekpersoon opvang vluchtelingen). 

Als u als particulier vluchtelingen wilt opvangen zijn we als regiegroep uiteraard ook graag bereid 
met u mee te denken. Wij zijn bereikbaar via administratie@lichtpuntinfo.nl, telefoon: 0511 441542 

Hartelijke groet namens de regiegroep “Opvang Oekraïners Kollumerzwaag en Veenklooster”. 

Hetty Kazimier-van der Zwaag 

 

 

 


