Hulp voor Oekraïne. Hoe helpt Silo?
Notitie Bestuurlijke Raad, 15 maart 2022
1. Hoe we omgaan met de vele verzoeken en initiatieven die ons bereiken
Wij, bestuurlijke raad van Silo, ontvangen regelmatig verzoeken en suggesties voor hulp aan
Oekraïne en aan Oekraïense vluchtelingen. We krijgen die verzoeken van landelijke en
plaatselijke organisaties, van Siloleden en vrienden, van andere betrokkenen. Die verzoeken
kunnen we niet allemaal honoreren. Om ze goed af te wegen, hebben we als raad een aantal
uitgangspunten en richtlijnen geformuleerd. We vinden het belangrijk om je hierover te
informeren, zodat je weet hoe we hiermee omgaan. Hieronder vatten we die richtlijnen samen.
De richtlijnen die we hanteren bij verzoeken en initiatieven
•

We ondersteunen hulpvragen die aansluiten bij de behoefte van de hulpvrager, niet primair
bij de behoefte van hulpaanbieders, hoe goed hun intenties ongetwijfeld ook zijn.

•

Doublures willen we voorkomen; wat elders al goed gebeurt (activiteiten,
informatieverstrekking etc.), doen wij niet eveneens.

•

We werken samen met goed georganiseerde en ervaren hulporganisaties en gaan niet zelf of
met andere pionieren.

•

Als Baptistengemeente sluiten we bij voorkeur aan bij initiatieven die onze zustergemeenten
in Oekraïne, en haar leden en vrienden ondersteunen.

•

We kiezen voor een beperkt aantal initiatieven en acties. Zo voorkomen we versnippering en
zo zijn kwaliteit en effectiviteit het best gewaarborgd. Dit betekent dat we andere goede
initiatieven soms toch terzijde leggen.

•

We focussen op financiële middelen omdat die het meest flexibel en effectief zijn. Goederen
inzamelen doen we alleen als het aansluit bij een concrete behoefte.

•

Financiële middelen die we opbrengen, komen via nationale (Unie-ABC) en Europese (EBF of
CAMA-Zending) baptistenorganisaties terecht bij partnerorganisaties ter plaatse.

2. En de opvang van vluchtelingen?
Opvang van vluchtelingen is geen kleinigheid. Het is mooi dat mensen spontaan aanbieden om
mensen op te vangen. Maar vaak is onduidelijk waar men dan aan begint en voor hoelang dat zal
zijn. Ook moeten er veel zaken geregeld worden. Dat gaat niet alleen om de kosten voor eten en
drinken, kleding en vervoer. Denk ook aan verzekeringen en ziektekosten (sommige mensen zijn
getraumatiseerd of hebben medische zorg nodig). Hoelang blijven ze wonen, en wat daarna? En
hoe zit het met scholing, werk, financiën? Hoe ga je om met taalproblemen, verschillen in cultuur
en omgangsvormen?
Juist met het oog op de vluchtelingen zelf is het zaak om hierin zorgvuldig te zijn. Om die reden
biedt Silo vooralsnog geen eigen ruimten als opvanglocatie aan, en hebben we een paar heldere
uitgangspunten geformuleerd.

De uitgangspunten die we hanteren m.b.t. opvang van vluchtelingen.
•

Het verdient de voorkeur dat vluchtelingen zoveel mogelijk via reguliere overheidskanalen
worden opgevangen. De overheid richt daar ook speciale noodopvang voor in. De
eerstaangewezen organisatie is daarom de eigen burgerlijke gemeente of het COA. Met name
het COA heeft ervaren mensen in dienst die weten hoe je het beste met deze (soms
getraumatiseerde) mensen omgaat, welke hulp nodig is, waar die te verkrijgen is en hoe dat
geregeld moet worden.

•

Als er te weinig opvangcapaciteit is, kan particuliere opvang aan de orde komen. Ook dit
vraagt om een professionele aanpak. Wil je zelf een opvangplek aanbieden? Neem dan
contact op met Takecarebnb.org; zij stemmen aanbod en vraag op elkaar af. En werken goed
samen met COA en Vluchtelingenwerk. Op hun websites geven ze uitgebreid informatie over
hoe je gastgezin kunt worden en wat daarbij komt kijken.

•

Het kan zijn dat Silo zelf een aanvraag krijgt voor de tijdelijke opvang, bijvoorbeeld van
broeders, zusters en kinderen uit Oekraïne. In zo’n geval zullen wij, met bovenstaande
punten in het achterhoofd, overwegen wat wij als gemeente het beste kunnen doen.

3. Wat doen wij als Silo concreet?
De oorlog barstte uit aan het begin van 40dagen op weg naar Pasen. Daarom is om te beginnen
de 40 dagentijd gekozen om in ieder geval tot aan Pasen betrokken te zijn bij de slachtoffers van
de oorlog; allereerst de vluchtelingen. Na die periode gaat betrokkenheid natuurlijk door.
Wat kunnen wij als Silo-leden en vrienden zelf doen?
•

Bid om vrede. Wij geloven in een God die liefde is. En ook al begrijpen we vaak niet waarom
mensen zo moeten lijden, we kunnen wel bidden voor vrede in Oekraïne en voor alle
betrokkenen. De Europese Baptisten Federatie (EBF) organiseert een internationale
wekelijkse bidstond op woensdag om 19:30 uur. Daar kun je online bij aansluiten. Meer info
vind je hier.

•

Draag financieel bij. Niet zo spectaculair misschien, maar wel effectief! Er zijn collectes
tijdens enkele zondagochtenddiensten tijdens de 40 dagentijd. Je kunt gedurende de hele 40
dagentijd een specifieke donatie doen via de Silo rekening. En je kunt een bedragje betalen
voor de zelfgemaakte lekkernijen bij de koffie na de dienst. De opbrengsten van de speciale
collectes, de specifieke donaties en de zelfgemaakte lekkernijen tellen allemaal mee voor ons
streefbedrag van Euro 3000 voor de noodhulp actie via Unie-ABC en EBF.

•

Je ontvangt wekelijks per mail de speciale 40-dagen nieuwsbrief waarin we al biddend en
werkend toeleven naar Pasen. Daarin een overdenking en nieuws, maar ook bijvoorbeeld
informatie die wij als kerk ontvingen, zoals oproepen van organisaties voor vrijwilligers. In
deze nieuwbrief staat ook wekelijks de financiële thermometer die aangeeft in hoeverre het
streefbedrag van € 3.000 al bereikt is.

Tot slot.

Deze richtlijnen zijn mede ingegeven door protocollen van Unie-ABC. Daarnaast liggen ze in het
verlengde van de uitgangspunten die we hanteren bij diaconie-aanvragen.
Samenwerking met grotere en professionele organisaties heeft vaak de voorkeur maar soms is
kleinschalig en ad-hoc juist beter (dichter bij ontvanger, dichter bij ons). Dat varieert per situatie
fase, locatie en concrete omstandigheden. Dus in voorkomende gevallen wijken we van deze
richtlijnen af.
Hoe lang de oorlog in Oekraïne nog duurt, is niet te zeggen. Hoe de situatie zich ontwikkelt
evenmin. Dit betekent dat deze uitgangspunten en richtlijnen voorlopig zijn. We passen ze aan,
zodra de omstandigheden daar aanleiding toe geven. Wil je reageren naar aanleiding van deze
notitie? Neem dan contact op met secretariaat@silogemeente.nl.

