Informatiemap
Welkom

Informatie voor vluchtelingen uit Oekraïne
die in Overbetuwe verblijven (bij
gastgezinnen)
september 2022

Welkom
Welkom in de gemeente Overbetuwe. We begrijpen dat dit een zeer moeilijke tijd voor u is. We doen
dan ook ons uiterste best u zo goed mogelijk op te vangen in onze gemeente.
Deze informatiemap bevat de belangrijkste informatie om uw verblijf zo prettig mogelijk te laten verlopen.
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1. Algemene informatie over opvang in gastgezinnen
Verblijf ( bij een gastgezin) in de gemeente Overbetuwe
U verblijft in de gemeente Overbetuwe.
Gemeente Overbetuwe
140481 (keuze 1 voor Sociaal Team Overbetuwe)
Landelijk alarmnummer
112
Politie
0900 8844 (niet spoedeisend)
Als u een Nederlands nummer wilt bellen, kan het zijn dat u de landcode moet gebruiken. Toets 0031 of
+31 voor het telefoonnummer in.

De website www.pryv.it kan ook helpen met vertalen. De website vertaalt live gesproken taal tussen het
Nederlands, het Oekraïens en het Engels.
Inloopspreekuur VluchtelingenWerk Nederland en Forte Welzijn
Er is 1 keer per week een inloopspreekuur (van VluchtelingenWerk Nederland en Forte Welzijn) waar u
vragen kunt stellen over uw status en verblijf als vluchteling in Nederland. De medewerkers kunnen uw
vragen beantwoorden of u op weg helpen. Denk aan vragen over uw rechten en plichten, inschrijving,
leefgeld, zorg, onderwijs, vervoer en activiteiten. Hierover leest u ook meer in hoofdstuk 5, 6, 7 en 13.
Vragen kunt u ook mailen naar oekraine-overbetuwe@vluchtelingenwerk.nl, in principe in elke taal.
Vrijwilligers van welzijnsorganisatie Forte Welzijn
Er zijn inwoners die u willen helpen om uw verblijf zo prettig mogelijk te laten verlopen. Deze vrijwilligers
wonen ook in Overbetuwe en kennen de weg in de gemeente. Zij kunnen u vertellen waar u welke
voorzieningen kunt vinden en u wegwijs maken in Zetten en omgeving. Ook bieden zij u een luisterend
oor of kunnen ze met u een wandeling maken, de omgeving verkennen, met de kinderen iets
ondernemen, samen de taal oefenen en samen met u uitzoeken welke activiteiten u graag zou willen
ondernemen.
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2. Algemene informatie over verblijf in Nederland
Als inwoner van Oekraïne kunt u Nederland inreizen met, maar ook zonder visum, dankzij het
associatieverdrag dat de EU in 2017 met Oekraïne sloot. U kunt hier verblijven voor een periode van 90
dagen, met de mogelijkheid tot eenvoudige verlenging met 90 dagen. Bovendien is afgesproken dat
inwoners van Oekraïne die de maximale termijnen overschrijden, hier in verband met de huidige situatie
geen problemen van zullen ondervinden.

Voor vluchtelingen uit Oekraïne gelden speciale regels (de zogenaamde Richtlijn Tijdelijke
Bescherming). De Tijdelijke regeling Oekraïne geeft u recht op opvang en medische zorg en
minderjarige kinderen hebben met deze regeling recht op onderwijs in Nederland. (zie hoofdstuk 7.
Onderwijs en kinderopvang) Ook geeft het u de mogelijkheid om te werken. Nadat u bij de gemeente
bent ingeschreven, wordt u door de Immigratie- en Naturalisatiedienst uitgenodigd om een aanvraag in
te dienen waarmee u een bewijs krijgt van het feit dat u onder de speciale regels voor vluchtelingen uit
Oekraïne valt.
Meer informatie over verblijf in Nederland:


RefugeeHelp.nl (https://www.refugeehelp.nl/get-help)



Immigratie- en Naturalisatiedienst | IND (https://ind.nl/Paginas/home.aspx)
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3. Opvang Oekraïense vluchtelingen in Nederland
Er komen veel vluchtelingen uit Oekraïne naar Nederland. Die drukte heeft gevolgen voor de manier
waarop Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen. We doen ons uiterste best om de opvang zo
goed mogelijk te organiseren.
Wat betekent dit voor u?
We vinden het in Nederland belangrijk dat we voor iedereen een bed beschikbaar hebben. We vangen
vluchtelingen uit Oekraïne op veel verschillende noodopvanglocaties en tijdelijke opvanglocaties op. Dit
kunnen kazernes of tijdelijke paviljoens zijn, maar bijvoorbeeld ook boten, hotels of evenementenhallen,
overal in Nederland. In de gemeente Overbetuwe vangen we in opvanglocatie Zetten ook vluchtelingen
op. Mensen worden hier geplaats via de veiligheidsregio. U kunt zich niet zelf aanmelden.
De opvang en begeleiding wordt georganiseerd door de gemeente waar u verblijft. Dit betekent dat de
situatie en de opvang per gemeente kunnen verschillen. U kunt niet kiezen waar in de gemeente u wilt
worden opgevangen.
U kunt er ook voor kiezen om zelf onderdak te organiseren op eigen kosten.
Veiligheid en gezondheid voorop
Samen met u, doen we ons uiterste best om de opvang leefbaar te houden. Uw veiligheid en
gezondheid staan voor ons voorop. Wanneer u (acute) medische zorg nodig heeft, of wanneer er sprake
is van een onveilige situatie, laat het ons weten.
U belt dan met de gemeente en bij een crisis met het alarmnummer.
Gemeente Overbetuwe
Landelijk alarmnummer
Politie

140481 (keuze 1 voor Sociaal Team Overbetuwe)
112
0900 8844 (niet spoedeisend)
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4. Communicatiekaart
Als u wilt communiceren met iemand die niet dezelfde taal spreekt, kunt u deze communicatiekaarten
gebruiken.
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5. Registratie en inschrijving
Inschrijven bij de gemeente
Het is belangrijk dat u zich inschrijft in de Basisregistratie Personen (BRP) bij de gemeente waarin u
verblijft. Ook wanneer u niet in een opvang van de gemeente woont maar bijvoorbeeld in een gastgezin
verblijft. Als wij weten wie u bent en waar u onderdak heeft gevonden, kunnen wij u hulp bieden.
Wanneer u zich inschrijft, krijgt u een Burger Service Nummer (BSN). Hiermee kunt u werk zoeken, een
bankrekening openen en krijgt u toegang tot onderwijs en zorg. Hoe inschrijven bij gemeente
Overbetuwe werkt, kunt u hieronder lezen.
Inschrijven in BRP in gemeente Overbetuwe
Alle vluchtelingen uit Oekraïne die in de gemeente Overbetuwe verblijven, worden ingeschreven in de
Basisregistratie Personen (BRP).
Voorwaarde voor inschrijving is dat de gemeente uw identiteit moet kunnen vaststellen aan de hand van
een paspoort of ander identiteitsbewijs. Daarnaast moet de gemeente kunnen vaststellen dat u de
Oekraïense nationaliteit heeft.
Vluchtelingen met een andere nationaliteit worden ook ingeschreven in de BRP, maar zij moeten
kunnen aantonen dat zij op 23 februari 2022 in het bezit waren van een geldige (tijdelijke of permanente)
Oekraïense verblijfsvergunning. Wanneer zij dat niet hebben, moeten zij eerst naar de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) voor een verblijfsvergunning.
Voorbereiding voor de inschrijving
Per persoon (dus ook per kind) moet 1 formulier ingevuld worden: BRP inschrijfformulier. Dit
formulier is meertalig en ligt op de opvanglocatie.
Vul het formulier niet in Cyrillisch schrift in.
Per gezin moet eerst een afspraak gemaakt worden voor inschrijving op het gemeentehuis in Elst.
Bel hiervoor naar 14 0481.
De medewerker van de gemeente zal naar de volgende zaken vragen:
Is men al eerder in deze of een andere gemeente ingeschreven? (in dat geval kan namelijk een
verhuisformulier ingevuld worden en hoeft u niet naar het gemeentehuis te komen)
Om hoeveel personen gaat het?
Heeft iedere persoon een paspoort?
Welke relatie hebben de personen tot elkaar?
Zijn daar bewijsstukken van? (geboorteakte waar de ouders op staan, huwelijksakte als het gaat om
een echtpaar)
Op welk adres in Zetten verblijft u? (Vluchtheuvellaan 1, Vluchtheuvellaan 9 of Rondweg 5)
Intake/ inschrijving op het gemeentehuis
- Tijdens de afspraak op het gemeentehuis worden de ingevulde formulieren nagekeken. Ook worden
de paspoorten gescand en op echtheid gecontroleerd.
- Er wordt een foto gemaakt van iedere persoon en deze foto wordt elektronisch vergeleken met de
foto op het paspoort.
- Het echte inschrijven in de basisregistratie gebeurt meestal niet direct aan de balie. Dit wordt in alle
rust op een later moment gedaan. Soms moeten er ook nog eerst documenten vertaald worden.
- U ontvangt zo snel mogelijk een schriftelijke bevestiging van de inschrijving. In deze brief zal ook het
Burger Service Nummer staan. Wanneer u dit wenst, kan de bevestiging ook per mail aan u
verstuurd worden.

Versie: 1 september 2022

Pagina

9

6. Leefgeld en bankzaken
Leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen
Vluchtelingen uit Oekraïne die in Nederland verblijven, hebben recht op leefgeld. Dat is een financiële
vergoeding waarmee u uw dagelijkse behoeften zoals eten, kleding en andere persoonlijke spullen kunt
betalen. Lees hier of u recht hebt op leefgeld en hoe u dit aanvraagt.
Aan welke voorwaarden moeten Oekraïense vluchtelingen voldoen voor leefgeld?








U bent gevlucht uit Oekraïne.
U verblijft op dit moment in een gemeentelijke opvanglocatie of in de particuliere opvang in
gemeente Overbetuwe.
U bent ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) als inwoner van de gemeente. U
krijgt dan een Burgerservicenummer (BSN). Zie hoofdstuk 5 voor meer informatie over
inschrijven bij de gemeente.
U heeft een identiteitsbewijs.
U moet zelf inclusief uw kinderen aanwezig zijn.
Om leefgeld te ontvangen, heeft u een bankrekening nodig. Kunt u geen bankrekening openen
omdat u geen biometrisch paspoort heeft? Vul dan toch het aanvraagformulier in en geef op dit
formulier aan dat u geen bankrekening kunt openen. Wij nemen dan contact met u op over het
afhalen van een prepaidkaart.

U verblijft in een gastgezin
Hoeveel leefgeld ontvang ik?



Een bedrag voor voedsel van € 205 per persoon per maand.
Een bedrag voor kleding en andere persoonlijke uitgaven van € 55 per persoon per maand.

Hoe vraag ik leefgeld aan?
Het aanvraagformulier staat op de website van de gemeente:
https://www.overbetuwe.nl/Inwoners/Nieuws/Leefgeld_aanvragen_voor_Oekra_ense_vluchtelingen
Vraag een vrijwilliger of iemand die u kent om u hierbij te helpen.
Wanneer en hoe krijg ik mijn leefgeld?
Het leefgeld wordt elk begin van de maand op uw bankrekening gestort. Lukt het niet om een
bankrekening te openen? Vraag het leefgeld dan toch aan en geef op het formulier aan dat het niet lukt
om een bankrekening te openen. Wij nemen dan contact met u op over een prepaidkaart.
LET OP: Als u betaald werk gaat doen, stopt het leefgeld. U meldt dit bij de gemeente Overbetuwe via
mailadres: leefgeld@overbetuwe.nl.
Betaalrekeningen voor Oekraïense vluchtelingen
U kunt een bankrekening openen wanneer u een Oekraïens biometrisch paspoort of identiteitsbewijs
heeft, bent ingeschreven in de BRP en in bezit bent van een BSN. Bij een betaalrekening hoort een
IBAN, een betaalpas en de mogelijkheid om (internationale) bankzaken te regelen via internetbankieren.
Via de website van Betaalvereniging Nederland (https://www.betaalvereniging.nl/oekraine/) kunt u zien
welke banken dit aanbieden voor Oekraïense vluchtelingen en wat de voorwaarden zijn. Deze banken
hebben de regels en richtlijnen voor het verstrekken van betaalrekeningen aan vluchtelingen uit
Oekraïne tijdelijk versoepeld.
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7. Onderwijs leerplichtige Oekraïense kinderen en
kinderopvang
Kinderen die vanuit Oekraïne naar Nederland zijn gekomen, hebben altijd recht op onderwijs. Hun
verblijfsstatus doet er niet toe. In Overbetuwe is dit als volgt geregeld:

1. Kinderopvang
Kinderen van vluchtelingen uit Oekraïne kunnen naar een kinderopvang of gastouder. Kinderen van 0-4
jaar kunnen naar een kinderdagverblijf, kinderen van 4-12 jaar kunnen naar een buitenschoolse opvang.
Voor kinderen van 2-4 jaar zijn er ook peutervoorzieningen. Ook kunnen kinderen worden opgevangen
door een gastouder.

2. Basisonderwijs
Het basisonderwijs is voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar.
Er is een speciale groep voor basisonderwijs voor Oekraïense kinderen gevestigd in een basisschool in
Zetten. Deze is uitsluitend bestemd voor kinderen die in een van de dorpen ten westen van de snelweg
A50 wonen. Oekraïense kinderen die in een dorp ten oosten van de A50 wonen kunnen terecht bij een
basisschool in het eigen dorp of, als daar geen basisschool is, in een dorp dichtbij.
Oekraïense groep in Zetten
De Oekraïense groep voor basisonderwijs is gevestigd in de Dr. Lammerts van Buerenschool in Zetten.
Kinderen die wonen in de onderstaande dorpen gaan naar deze school in Zetten:
Zetten
Heteren
Herveld
Andelst
Hemmen
Randwijk
Aanmelden: de ouder kan het kind fysiek op de Dr. Lammerts van Buerenschool aanmelden via een
aanmeldformulier. Dit formulier is verkrijgbaar op de school: H. Piersonstraat 23, Zetten, telefoon 0488
45 15 69. Contactpersoon: Jos Schoenmakers.
Overige scholen in andere dorpen
Voor de dorpen ten oosten van de A50 is er (voorlopig nog) géén speciale groep voor Oekraïense
kinderen beschikbaar. Kinderen die wonen in de onderstaande dorpen kunnen zich daarom aanmelden
op elke basisschool in het eigen dorp of daar dichtbij.
Elst
Driel
Oosterhout
Slijk-Ewijk
Homoet
Valburg

3. Voortgezet onderwijs
Oekraïense kinderen in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar die in onze gemeente verblijven bij particulieren,
zijn voor het volgen van voortgezet onderwijs aangewezen op een Internationale Schakelklas (ISK).
Afhankelijk van de verblijfplaats van de kinderen, kunnen zij terecht in Arnhem of Wageningen. Daarbij
geldt de volgende indeling:
ISK Arnhem
Leerlingen uit Elst, Driel, Oosterhout, Slijk-Ewijk, Andelst, Homoet en Valburg kunnen terecht bij ISK
Arnhem
Adres: Groningensingel 1245, 6835 HZ Arnhem
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Aanmelden kan met het aanmeldformulier schooljaar 2021-2022.

ISK Wageningen
Leerlingen uit Heteren, Herveld, Hemmen, Randwijk en Zetten kunnen terecht bij ISK Wageningen
Adres: Pantarijn isk, Hollandseweg 9, 6706 KX Wageningen
Aanmelden: nadat mensen uit Oekraïne hun verblijf bij het meldpunt in de gemeente hebben laten
registreren, kunnen ze zich aanmelden via het aanmeldformulier. Ook moeten ze een kopie van het
paspoort inleveren. Open hier het Aanmeldformulier voor Oekraïense leerlingen of open het
aanmeldformulier in pdf (invulbaar).
Voor de reis van en naar de ISK gaan we er vanuit dat kinderen in deze leeftijd in staat zijn om
(uiteindelijk) zelfstandig te reizen naar school per fiets of met het openbaar vervoer. Leerlingenvervoer
vanuit de gemeente is niet mogelijk, tenzij er sprake is van een structurele beperking waardoor
zelfstandig reizen geen optie is. We bekijken momenteel of we fietsen ter beschikking kunnen stellen en
of we ook begeleiding door vrijwilligers kunnen organiseren zodat de kinderen de route veilig kunnen
leren kennen.

Vervoer naar school
De gemeente kan ondersteuning bieden bij het vervoer naar school. We gaan er vanuit dat kinderen met
de fiets of het openbaar vervoer naar school kunnen reizen. Zelfstandig of onder begeleiding van een
ouder. Als er daarbij kosten worden gemaakt, bijvoorbeeld voor het reizen met het openbaar vervoer,
worden deze door de gemeente vergoed. Ook kunnen we helpen om een fiets te regelen als dit nodig is.
Als zelfstandig reizen echt niet mogelijk is, denken we mee over een andere passende oplossing. Neem
voor ondersteuning bij het vervoer naar school contact op met de gemeente via
leerlingenvervoer@overbetuwe.nl.

Stel gerust uw vraag
Hebt u vragen over onderwijs? Neem dan contact op met het Sociaal Team Overbetuwe, via
telefoonnummer 14 0481, keuze 1, vervolgens keuze 2 (jeugd).
Deze pagina wordt regelmatig geactualiseerd, dus we raden u aan deze regelmatig te bekijken.
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8. Werk
Iedereen die valt onder de Tijdelijke regeling Oekraïne (zie ook hoofdstuk 2) mag in Nederland werken
zonder een tewerkstellingsvergunning. Dit betekent dat een werkgever geen werkvergunning voor u
hoeft aan te vragen. Hierdoor kunt u makkelijker een baan zoeken, als u dat wilt. De vrijstelling van de
tewerkstellingsvergunning geldt voor werken in loondienst. U hebt hiervoor een arbeidscontract en een
werkgever nodig. U dient ook te voldoen aan de volgende voorwaarden:
 U staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).
 U heeft een Nederlandse rekening geopend, deze is voor de werkgever nodig voor het overmaken
van uw loon.
 U hebt een document waarmee u kunt laten zien dat u in Nederland mag zijn:
o

Bent u Oekraïens? Zolang u nog geen bewijs van verblijf van de IND hebt gekregen, is
een bewijs van uw nationaliteit voldoende. Bijvoorbeeld een paspoort of een bewijs van de
Oekraïense ambassade.

o

Bent u niet Oekraïens of hebt u geen bewijs van uw nationaliteit? Op dit moment is
nog niet duidelijk hoe u kunt laten zien dat u onder de Tijdelijke regeling Oekraïne valt.
Indien u hier vragen over heeft, neem dan contact op met Sociaal Team Overbetuwe, via
telefoonnummer 14 0481, keuze 1.

Als gemeente ondersteunen we onze inwoners bij het vinden van werk. Wilt u aan het werk? Dan kunt u
zich melden op het inloopspreekuur in de noodopvang van Pactum. Of bij Forte Welzijn.
Vrijwilligerswerk of stage
Bovenstaande voorwaarden gelden ook als u vrijwilligerswerk wilt doen of stage wilt lopen. Wilt u voor
een werkgever werken als zelfstandige? Dan moet uw werkgever wel een tewerkstellingsvergunning
voor u aanvragen.
ZZP’ers (zelfstandige zonder personeel)
De makkelijkste manier voor vluchtelingen uit Oekraïne om in Nederland aan werk te komen is in
loondienst. Sinds 1 april hoeven werkgevers voor Oekraïners namelijk
geen tewerkstellingsvergunning meer aan te vragen. Om uitbuiting te voorkomen, zijn er strenge regels
voor vluchtelingen die als ondernemer aan de slag willen in Nederland. De website van de Kamer van
Koophandel (KvK) geeft hierover informatie aan vluchtelingen uit Oekraïne:
https://www.kvk.nl/english/starting-a-business-in-the-netherlands/ukrainian-refugee-registration-at-kvk/
Automatisch verzekerd bij werken in loondienst
Per 1 juli treedt de Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO) in werking. Dit is de
manier waarop de zorg aan ontheemden uit Oekraïne wordt vergoed. De verzekeringsplicht die voor
werkende gold wordt vanaf 1 augustus 2022 niet meer gehandhaafd. Dat betekent dat werkende
ontheemden vanaf 1 augustus geen zorgverzekering meer hoeven af te sluiten.
Meer informatie over werken in Nederland
- https://www.refugeehelp.nl/get-help/category/work-income (informatie beschikbaar in het Oekraïens
en Russisch)
- Op deze website vindt u ook organisaties die u kunnen helpen om werk te vinden in Nederland:
https://www.werk.nl/werkzoekenden/eu/working-netherlands
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9. Nederlandse gezondheidszorg
Hieronder vindt u meer informatie over gezondheidszorg in Nederland. Nederland biedt diverse
mogelijkheden op het gebied van zorg en zorgverzekeringen, met steun van de overheid, particuliere of
humanitaire organisaties. Zo gaat u in Nederland met gezondheidsklachten meestal eerst naar de
huisarts. Dat geldt ook als u medisch advies nodig heeft, of psychische problemen heeft, zoals
slaapproblemen, angsten en langdurige depressieve gedachten. Alleen de huisarts kan u doorverwijzen
naar specialistische zorg. Om zorg te ontvangen dient u ingeschreven te zijn in de Basisregistratie
Personen (BRP) van een gemeente. Lees hierover meer bij in hoofdstuk 5.
Zorgkosten
Voor u wordt de zorg, zoals een bezoek aan de huisarts, volledig vergoed via de ‘subsidieregeling
medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden’. Het gaat om zorg uit het basispakket van de
Nederlandse zorgverzekering. Als vluchteling hoeft u zelf dus niks bij te dragen aan noodzakelijke zorg,
zolang u geen werk hebt of geen asielstatus heeft gekregen.
Zorgverzekering
Heeft u werk gevonden in Nederland of heeft u succesvol asiel aangevraagd? Dan bent u in Nederland
verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Lees hierover meer op de webpagina van RefugeeHelp
onder ‘gezondheidszorg’ (www.refugeehelp.nl).

Huisarts
Als u ziek bent, gaat u naar de huisarts. U maakt een afspraak en gaat naar de huisartsenpraktijk. De
huisarts stelt vragen en kan lichamelijk onderzoek doen. U kunt ook bij de huisarts terecht als u
psychische klachten hebt. Een huisarts heeft beroepsgeheim, zij zullen uw medische vraagstukken niet
delen met derden.
De huisarts behandelt uw klachten, laat soms onderzoek doen of verwijst u door naar een specialist in
het ziekenhuis. Als u naar een specialist in het ziekenhuis wilt, moet u dit dus eerst bespreken met uw
huisarts.
Huisartsenpost ’s avonds/weekend/feestdagen
De huisartsenpost is beschikbaar voor spoedgevallen ’s avonds, ’s nachts, in het weekend en op
feestdagen die niet kunnen wachten tot de volgende dag. U maakt altijd eerst een afspraak als u naar
de huisartsenpost wilt gaan.
Coöperatieve Huisartsendienst Regio Arnhem (CHRA)
Telefoonnummer: 026 389 9696
Op deze huisartsenpost werken alle huisartsen in de regio Arnhem samen
Spoedeisende hulp
De spoedeisende hulp is de afdeling in het ziekenhuis voor (levensbedreigende) noodgevallen. Soms
verwijst een huisarts u door, maar in noodgevallen kunt u ook direct naar het ziekenhuis gaan. Heeft u
klachten die niet levensbedreigend zijn? Ga dan naar uw huisarts of bel de huisartsenpost.
Rijnstate Arnhem
Wagnerlaan 55
Arnhem
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Rijnstate Arnhem-Zuid
Marga Klompélaan 6
Arnhem
Ziekenhuis Gelderse Vallei
Willy Brandtlaan 10
Ede
Apotheek
Voor de meeste medicijnen heeft u een recept van een dokter nodig, ook voor anticonceptie. Met het
recept gaat u naar de apotheek. De apotheek geeft u de medicijnen die op het recept vermeld staan.
Sommige medicijnen, bijvoorbeeld pijnstillers, kunt u zonder recept bij een drogist kopen.
Ambulance
Bel 112 als u een ambulance nodig heeft om naar het ziekenhuis te gaan. Bel alleen 112 bij
levensbedreigende spoedsituaties. Laat indien mogelijk iemand bellen die Engels of Nederlands
spreekt.
Zwangerschap
Bent u zwanger? Meld u dan bij een verloskundige. De verloskundige helpt en adviseert u tijdens de
zwangerschap. Deze kan u ook verwijzen naar een gynaecoloog in het ziekenhuis, als dat nodig is.
Tandarts
Voor de tandarts heeft u geen verwijzing van een huisarts nodig. Heeft u klachten? Neem contact op
met de tandarts.
Voor tandartskosten geldt dat deze niet worden vergoed, tenzij er sprake is van acute pijn en/of ernstige
kauwklachten. Dit moet eerst worden vastgesteld door een tandarts. Vraag vooraf naar de kosten van
een eventuele behandeling.
Gaat het om tandheelkundige zorg aan een minderjarige (onder de 18 jaar)? Dan wordt alle mondzorg
vergoed die de basisverzekering dekt.

Versie: 1 september 2022

Pagina

16

10. Covid-19
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11. Zorg voor kinderen
Zorg voor kinderen wordt in Nederland geregeld door Jeugdgezondheidszorg. Kinderen krijgen reguliere
zorg, vaccinaties en eventueel extra hulp als dit nodig is. Om zorg te ontvangen dient uw kind
ingeschreven te zijn in de Basisregistratie Personen (BRP) van een gemeente. Lees hierover meer in
hoofdstuk 5. Hieronder leest u wat de Jeugdgezondheidzorg voor Oekraïense vluchtelingenouder(s) met
kinderen en de alleenstaande minderjarigen kan doen.
Jeugdgezondheidszorg
In Nederland is de Jeugdgezondheidszorg verantwoordelijk voor de preventieve zorg voor kinderen. In
deze regio verleent GGD Gelderland-Midden deze zorg gratis aan kinderen van 0-18 jaar.
Wat doet Jeugdgezondheidszorg?
Jeugdgezondheidszorg ondersteunt en adviseert bij het gezond en veilig laten opgroeien van uw kind
vanaf de geboorte tot 18 jaar. Bij kinderen tot 4 jaar hebben medewerkers van Jeugdgezondheidszorg
regelmatig contact met u en uw kind. Zij kijken dan hoe het met uw kind gaat. Voor deze onderzoeken
op het consultatiebureau ontvangt u een uitnodiging. Vanaf 4 jaar tot 18 jaar wordt uw kind nog een paar
keer onderzocht, om te volgen hoe het lichamelijk, cognitief en psychosociaal gaat.
Daarnaast geeft Jeugdgezondheidszorg vaccinaties volgens het Rijksvaccinatieprogramma, voert
onderzoek bij pasgeboren kinderen uit (hielprik en gehoorscreening), volgt de groei, de gezondheid en
ontwikkeling van kinderen tot 18 jaar.
Vaccinaties voor kinderen
In Nederland worden vaccinaties aangeboden volgens het Rijksvaccinatieprogramma. Kinderen tussen
de 0-18 jaar worden gratis gevaccineerd tegen een aantal infectieziektes. Deze vaccinaties beschermen
tegen 12 ernstige infectieziekten, net zoals in Oekraïne. Alleen is het programma anders opgebouwd.
De Jeugdgezondheidzorg is op de hoogte van het vaccinatieprogramma in Oekraïne en bespreekt
samen met u wat eventueel aanvullend nodig is voor uw kind.
Ontvangen en kosten van Jeugdgezondheidszorg
U kunt in Nederland kosteloos van deze zorg gebruikmaken. Hulp is eenvoudiger als u zich inschrijft in
het Basisregistratie Personen (BRP) register bij de gemeente waar u (tijdelijk) woont. Het is belangrijk
om bij verhuizing u opnieuw in te schrijven bij de nieuwe gemeente.

Versie: 1 september 2022

Pagina

18

12. Psychosociale hulp
Heeft u mentale hulp nodig? Hieronder vindt u waar u terecht kunt voor mentale hulp bij het verwerken
van traumatische gebeurtenissen.
Heeft u psychosociale hulp nodig? Ga naar de huisarts. De huisarts werkt samen met hulpverleners in
de buurt. Een hulpverlener is iemand die u kan helpen, bijvoorbeeld een verpleegkundige of een
psycholoog.

Waar kan je nog meer voor hulp terecht?
MIND Korrelatie
Heeft u psychische hulp nodig? Bij MIND Korrelatie kunt u gratis en anoniem terecht bij professionele
hulpverleners. De organisatie is van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 21:00 uur bereikbaar via
0900-1450. U kunt ook met een hulpverlener chatten, appen en mailen. Kijk voor alle openingstijden en
contactgegevens op de site (www.mindkorrelatie.nl).
Wereldpsychologen
Stichting WereldPsychologen biedt gratis psychische hulp door middel van (video) bellen. De stichting
kan hulp bieden als u kampt met problemen als angst, slaapproblemen, rouw, woede, verdriet of
gevolgen van traumatische ervaringen.
Hoe werkt het? Als u zich bij Wereldpsychologen meldt, wordt een korte screening gedaan en wordt u in
contact gebracht met een behandelaar van WereldPsychologen in Nederland. De behandelaar neemt
online of telefonisch contact op. Indien nodig wordt een tolk ingeschakeld.
WereldPsychologen werkt met een buddysysteem via persoonlijk contact tussen de vluchteling en een
psycholoog, waar je ook bent; in Oekraïne, onderweg of in een opvanglocatie.
Voor een luisterend oor, of als er meer psychosociale ondersteuning nodig is, kan contact gezocht
worden met www.wereldpsychologen.nl of met www.samopomi.ch (deze site is beschikbaar in het
Oekraïens). Er zijn psychologen verbonden die Oekraïens spreken.
Alles Oké? Supportlijn
De Alles Oké? Supportlijn biedt support aan jongeren van 18 tot 25 jaar. Gratis en anoniem chatten en
bellen (0800-0450) kan elke dag van 14.00 en 22.00 uur. Alles is bespreekbaar en ook mogelijk in het
Engels (https://www.allesoke.nl/en).
Als je stress hebt, veel denkt en slecht slaapt
Lees de folder voor vluchtelingen over psychische klachten gericht op zelfhulp.
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13. Vervoer
Nederland heeft een uitgebreid netwerk van openbaar vervoer. U kunt in Nederland reizen per bus, tram
of trein. Over het algemeen heeft u maar één OV-kaart nodig waarmee u bij elke vervoerder kunt in- en
uitchecken.
Vervoersbewijs OV-kaart
Alle vluchtelingen uit Oekraïne mochten bij aankomst in Nederland op vertoon van een Oekraïens
paspoort of identiteitskaart gratis reizen naar hun logeer- of opvangadres. Zodra u bent ingeschreven bij
de gemeente en dus leefgeld kunt ontvangen, kunt u op de reguliere manier gebruik maken van het
openbaar vervoer in Nederland. Dit doet u door een papieren kaartje te kopen via de automaat op het
station of een OV-chipkaart aan te schaffen.
Met de OV-chipkaart kunt u met al het openbaar vervoer reizen door Nederland. De OV-chipkaart kan
aangeschaft worden op stations, in verschillende winkels en supermarkten, maar ook online. Meer
informatie over het aanvragen kunt u vinden op http://www.ov-chipkaart.nl. Liever telefonisch contact?
Bel dan 0900-0980.
Reisplanner (9292)
Op de website van www.9292.nl kunt u uitzoeken hoe u op uw bestemming komt. Vul uw huidige locatie
en gewenste bestemming in, en de website (of app) laat u zien welke bus, tram of trein u moet nemen.
Liever telefonisch contact? Bel dan 0900-9292 (€0,90 /min).
Alle vluchtelingen uit Oekraïne mochten bij aankomst in Nederland op vertoon van een Oekraïens
paspoort of identiteitskaart gratis reizen naar hun logeer- of opvangadres. Zodra u bent ingeschreven bij
de gemeente en dus leefgeld kunt ontvangen, kunt u op de reguliere manier gebruik maken van het
openbaar vervoer in Nederland. Dit doet u door een kaartje te kopen bij de vervoerder of een OVchipkaart aan te schaffen.
Openbaar vervoer nabij opvanglocatie
Zetten heeft een treinstation. Dit ligt op 1,7 km van de opvanglocatie, wat ongeveer 20 minuten
wandelen is. Van daaruit kunt u met de trein naar Arnhem of Tiel. Voor reizen naar Nijmegen dient u
over te stappen in Elst.
De locatie van het treinstation en nabijgelegen bushaltes worden aangegeven op de plattegrond in
hoofdstuk 18.
Fietsen
In Nederland verplaatsen veel mensen zich met de fiets. Er zijn veel fietspaden waarop u veilig kunt
fietsen. Voor kinderen die naar school moeten fietsen, zijn fietsen beschikbaar. Maar ook voor
volwassenen kunnen wij voor een fiets zorgen. Ook kunt u fietsles krijgen.
Vervoer naar school
De gemeente kan ondersteuning bieden bij het vervoer naar school. We gaan er vanuit dat kinderen met
de fiets of het openbaar vervoer naar school kunnen reizen. Zelfstandig of onder begeleiding van een
ouder. Als er daarbij kosten worden gemaakt, bijvoorbeeld voor het reizen met het openbaar vervoer,
worden deze door de gemeente vergoed. Ook kunnen we helpen om een fiets te regelen als dit nodig is.
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Als zelfstandig reizen echt niet mogelijk is, denken we mee over een andere passende oplossing. Neem
voor ondersteuning bij het vervoer naar school contact op met de gemeente via
leerlingenvervoer@overbetuwe.nl.
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14. Veiligheid en mensenhandel
In een levensbedreigende situatie belt u altijd met het landelijk alarmnummer 112. Zij kunnen u te woord
staan in het Nederlands en het Engels. Spreekt u deze talen niet? Zoek dan zo snel mogelijk hulp van
iemand die dat wel kan.
Brand
Bij brand informeert u zo snel mogelijk een medewerker of drukt u een brandmelder in. In
levensgevaarlijke situaties neemt u contact op met telefoonnummer 112, waarbij u aangeeft dat het om
de opvanglocatie gaat. Spreekt u de taal niet? Zoek een medewerker! Kleinere branden kunnen worden
geblust met de beschikbare brandblusser.
Houd bij brand de ramen en deuren gesloten. Verlaat het gebouw zo snel mogelijk en blijf kalm. Volg de
instructies van de medewerkers. Bij veel rookontwikkeling probeert u zo laag mogelijk (eventueel
kruipend) het pand te verlaten. Als u het pand heeft verlaten gaat u niet ver weg van de opvanglocatie,
zodat medewerkers u op kunnen vangen. Zo kunnen we vaststellen of er mensen vermist zijn.
Huiselijk geweld, agressie, discriminatie of bedreiging
Elke vorm van agressie, discriminatie of bedreiging is in Nederland verboden. Dit geldt ook voor huiselijk
geweld. Vermoedt u geweld bij een ander? Of overkomt het uzelf? Neem dan contact op met de politie
of een medewerker in de opvanglocatie. Als er geen sprake is van spoed, maar wilt u wel contact met de
politie? Bel dan: 0900-8844. Spreekt u geen Engels? Laat dan een tolk het woord doen.
Niet veilig in uw gastgezin?
Voelt u zich niet veilig in uw opvanglocatie? Bel: 0800-2000. De organisatie ‘Veilig Thuis’ biedt een
luisterend oor en geeft advies waar u terecht kunt voor hulp.
Veiligheid voor LHBTI'ers
Voelt u zich onveilig als LHBTI’er? Via het COC vindt u alle informatie over veiligheid en hulp voor
LHBTI’ers in Nederland. Op zoek naar LHBTI-vriendelijke noodopvang? Via www.rainbow.whodis.org
kunnen vluchtelingen zoeken naar een LHBTI-vriendelijke noodopvang, met name in Europa.
Uitbuiting en mensenhandel
Als er een vermoeden is van mensenhandel, dan kunnen de medewerkers of vrijwilligers van de
opvanglocatie dat melden bij de politie of de Nederlandse Arbeidsinspectie. U kunt ook zelf contact
opnemen, eventueel anoniem:


Een vermoeden van dwang of uitbuiting kunt u telefonisch melden bij de plaatselijke politie via
0900-8844 en vraag naar het team mensenhandel.



Een vermoeden van arbeidsuitbuiting kunt u telefonisch melden bij de Nederlandse
Arbeidsinspectie via 0800-5151.

CoMensha zet zich in tegen mensenhandel en biedt informatie en advies. Telefonisch contact opnemen
met CoMensha kan via 033-448 11 86. Onderstaande flyer van CoMensha geeft een aantal tips om
veilig te zijn op de vlucht. De flyer bevat informatie over het herkennen van risico's van uitbuiting en
mensenhandel, wat je hier vervolgens aan kan doen en waar je dit kan melden.
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15. Maandelijkse luchtalarmtest
Iedere eerste maandag van de maand om 12.00 uur test de Nederlandse overheid het luchtalarm. Het
geluid van het luchtalarm duurt 1 minuut en 26 seconden. Er is dan niets aan de hand en u hoeft niets te
doen.
Wanneer de sirenes op een ander moment en langer en meerdere malen achter elkaar loeien, is er
sprake van een noodsituatie. U moet dan direct naar binnen, en ramen en deuren sluiten.
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16. Activiteiten, ontmoetingsplekken, sport, bibliotheek,
speelgoed
Op de opvanglocatie, maar ook in Zetten en omgeving zijn er diverse activiteiten om uw dag op een
prettige manier mee te vullen.

Sportverenigingen
Sport is gezond en een belangrijk middel om uw gedachten te verzetten. In Overbetuwe zijn er meerdere
sportverenigingen. Een vrijwilliger van Forte Welzijn of een medewerker van ‘Overbetuwe Beweegt’ kan
u op weg helpen om mee te doen. U kunt er naar vragen bij het inloopspreekuur.
Bibliotheek
In Overbetuwe zijn er meerdere bibliotheken. U mag (kinder)boeken uitzoeken, bekijken en lenen.
Daarnaast is er een landelijke actie gaande waarbij Oekraïense boeken worden verzameld. We hopen
deze zo snel mogelijk beschikbaar te maken op locatie. U kunt in de bibliotheek terecht bij de vrijwilligers
voor vragen.

Weekmarkten
Op 3 plaatsen in Overbetuwe zijn er weekmarkten. Hier kunt u levensmiddelen (groente, fruit, kaas,
vlees, vis, noten, brood), bloemen en kleding kopen.


Elst - donderdagochtend van 8.30 tot 12.30 uur. Locatie: Plein en Dorpsstraat.



Zetten - dinsdagmiddag van 13.00 tot 16.30 uur. Locatie: Julianaplein.



Heteren - vrijdagochtend van 8.30 tot 12.30 uur. Locatie: bij winkelcentrum De Beemdhof.

Kerken
Er zijn meerder kerkgemeenschappen in Zetten en Overbetuwe. Vraagt u een vrijwilliger om met u mee
te kijken als u een kerk zou willen bezoeken.

Oekraïens inloophuis Naomi in Zetten
Inloophuis Naomi is een ontmoetingsplek voor vluchtelingen uit Oekraïne. U vindt het inloophuis aan het
Wilhelminaplein in Zetten.

Wandelen
In de omgeving van Overbetuwe kunt u prachtig wandelen. Vraagt u er een van de vrijwilligers naar.
Fietsen
In Nederland verplaatsen veel mensen zich met de fiets. Er zijn veel fietspaden waarop u veilig kunt
fietsen. Voor kinderen die naar school moeten fietsen, zijn fietsen beschikbaar. Maar ook voor
volwassenen kunnen wij voor een fiets zorgen. Geeft u dit aan bij de locatiemanager of in het
inloopspreekuur van Forte Welzijn.
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