
Een thuis 
ver van huis.
Er zijn bijna 4 miljoen Oekraïners op de vlucht sinds het begin van de Russische invasie eind 

februari. Allemaal op zoek naar een veilig onderkomen. Tegelijkertijd zien we dat door de 

pandemie veel panden leegstaan. 

Care4Ukraine ziet hier een kans om pandeigenaren te helpen leegstand tegen te gaan en zelfs 

rendement te maken. Een win-win-win waarin vluchtelingen geholpen worden, leegstaand 

vastgoed winstgevend wordt en gemeente wordt ontzorgd in de eerste fase van opvang.
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100 vrijwilligers 
toveren in 10 dagen een leeg 

kantoorpand voor  
40 vluchtelingen om tot een 

volledig ingericht ‘thuis’.



care4Ukraine
Wie zijn wij?
Care4Ukraine is een initiatief van Care4Good. Samen met honderden vrijwilligers verbinden 

wij gemeenten en vastgoedeigenaren om langdurige opvang te realiseren voor vluchtelingen 

uit Oekraïne. Wij hebben geen winstoogmerk en zijn met de ANBI-status officieel gecertificeerd 

als stichting.

Wat  doen we?
Wij realiseren langdurige opvang voor 

geregistreerde vluchtelingen uit Oekraïne. 

Dat wil zeggen: we zoeken proactief panden, 

leggen de contacten, sluiten contracten (of 

zijn tussenpersoon), zorgen voor de inrichting 

en eventuele bouwwerkzaamheden, helpen 

bij registratie van de vluchtelingen, regelen 

tolken, koppelen van buddies aan elk gezin 

en zorgen dat ze zelfvoorzienend kunnen 

zijn. 

Ons doel
Wij willen zoveel mogelijk vluchtelingen uit 

Oekraïne een gevoel van thuiskomen geven, 

‘een thuis ver van huis’. Dit is vertaald in een 

aantal concrete ambitieuze doelstellingen 

om te zorgen dat we dit ook werkelijk gaan 

realiseren:

• Opvang van 3.000 tot 4.000 

geregistreerde vluchtelingen.

• Verspreid over 10 tot 15 locaties over heel 

Nederland.

• Binnen 1 maand volledig opgeleverd.

Snel, gestructureerd 
& menselijk



Veilig, huiselijk en rust
Wij geloven dat persoonlijk menselijk leed 

vraagt om een persoonlijke menselijke 

aanpak. Door onszelf de vraag te stellen: 

‘Hoe zou ik zelf 
opgevangen willen worden 
als ik in dezelfde situatie 
zat?’ 

starten we vanuit het hart. Het creëren van 

een veilige plek. Het mogelijk maken van 

een huiselijke sfeer door de mooie spullen 

die worden gedoneerd. Van heel functioneel 

(bed) tot emotioneel (een knuffel). Het 

koppelen aan buddies uit de omgeving om 

zelfvoorziening, educatie, werk & sport te 

stimuleren. En als laatste de rust die het geeft 

om in ieder geval een jaar gebruik te mogen 

maken van de opvang.

Snel starten maakt het verschil
De snelheid en schaal waarmee we 

samen met regionale en lokale partijen 

opvanglocaties opstarten en ontwikkelen is 

uniek. Binnen 2 weken na akkoord van de 

gemeente is de locatie open voor ontvangst 

van vluchtelingen. 

Stevig fundament
Het zelfvoorzienend vermogen is hoog 

vanwege de financieel gezonde organisatie 

achter Care4Good, het grote netwerk 

van vastgoedeigenaren, de succesvolle 

ondernemers, gemeenten en natuurlijk 

onze vrijwilligers. Bovendien hebben 

we beschikking over een professioneel 

bouwteam. 

Snel, gestructureerd 
& menselijk.

Onze projecten



Hart
Wij zijn begonnen vanuit het hart. Een paar 

jaar geleden zijn de oprichters op een 

hartverwarmende manier opgenomen in 

het Ronald McDonald ziekenhuis vanwege 

hun zieke zoontje. Hoe donker de dagen 

ook waren, het warme bad is hun altijd 

bijgebleven. Toen de beelden van Oekraïne 

binnenstroomden, wisten ze dat ze niet 

machteloos konden toekijken. Een ‘thuis ver 

van huis’ werd het motto.

Samenwerking
Wij slaan bruggen en dat doen we 

snel en daadkrachtig. Wij ontwikkelen 

opvanglocaties, zodat er door gemeenten 

en hulporganisaties makkelijk op kan worden 

aangesloten. Ze worden direct betrokken 

bij de ontwikkeling en de instroom van het 

project. 

Samen met lokale bedrijven zoals 

groenteboeren en kapsalons zorgen we 

ervoor dat niet alleen de realisatie, maar ook 

de nazorg tot in de puntjes verzorgd is. 

Onze 
kracht.

Wat kunnen 
wij betekenen?



Realisatie
Zodra er akkoord is vanuit de gemeente, 

wordt een lokale vrijwilligersorganisatie 

opgezet om in eerste instantie de inrichting 

te realiseren. Dat is zowel het meubilair als 

het daadwerkelijke (ver)bouwen. Denk ook 

aan tijdelijke bouwoplossingen (bijvoorbeeld 

douches) om de snelheid te garanderen.

Het doel is om de locatie zo zelfvoorzienend 

mogelijk te maken. 

Nazorg
Zodra de bewoners het pand betreden zijn 

er buddies, tolken en een locatie coördinator 

aanwezig om ze wegwijs te bieden. Ze 

helpen onder andere bij het registreren bij de 

gemeente, het regelen van de logistiek of het 

aanmelden bij een sportclub. De vrijwilligers 

zorgen dat met name in de eerste weken 

de bewoners een zachte landing hebben 

en er zoveel mogelijk op bestaande lokale 

initiatieven wordt aangesloten.

Lokale partners
We werken samen met lokale partners zoals 

groothandels (Sligro) om de handen ineen 

te slaan en zoveel mogelijk de bewoners 

te ontzorgen. Denk aan boodschappen 

betalen op rekening, zodat elke week alle 

boodschappen worden gedaan en afgeleverd.

Onze vraag
 aan jou

Overal 
aan 
gedacht.



Vrijwilliger
Afhankelijk van de fase waarin een locatie 

is gerealiseerd kan je verschillende soorten 

rollen als vrijwilliger oppakken. Dat varieert 

van het in elkaar zetten van kasten (bij het 

inrichten van de locatie) tot aan een buddy 

voor de gevluchte moeders of kinderen. De 

ene vrijwilliger wil zich continu inzetten en de 

ander liever incidenteel. Alle hulp wordt met 

open armen ontvangen.

Donateur 
Wil je graag iets bijdragen in de vorm van 

het geven van spullen of een bijdrage dan is 

dat natuurlijk ook heel erg welkom. Elke keer 

als we een nieuwe locatie vinden, zijn spullen 

essentieel. Hoe meer donaties hoe sneller we 

kunnen handelen. En daarmee kunnen we 

ook echt de huiselijke sfeer. Zowel functionele 

als emotionele spullen zijn heel erg nodig.

Sponsor
Er is ook een mogelijkheid om ons te 

sponsoren. Denk bijvoorbeeld aan activiteiten 

met de vluchtelingen. We hebben een groot 

medianetwerk, dus het is voor ons een 

kleine moeite om deze aan te boren indien 

publiciteit gewenst is. 

We willen duizenden mensen die op de vlucht zijn een ‘thuis ver van huis’ te bieden. Maar 

de praktijk is vaak te ingewikkeld om dit snel op te zetten. Daarom hebben wij vrijwilligers, 

donateurs & sponsors hard nodig om onze beweging te versnellen. Er zijn verschillende 

manieren om samen met ons het verschil te maken.

Wat kan 
jij betekenen?

Hoewel het moeilijk is om alles achter te laten, voelt 
deze plek goed. Ik voel me welkom en gesteund en 
dat geeft me wat rust. 

Saasha (31) vluchteling 

“



Hoe meld ik me aan?

Wil je - net als wij - niet machteloos toekijken en 
helpen op een manier die bij jou past? 

Klik dan op één van de buttons en meld je aan bij 
onze organisatie. Je hulp is hard nodig, dus we  
nemen zo snel mogelijk contact met je op. 

Alvast veel dank!

Stichting Care4Good Foundation
Gooimeer 12, 1411DE Naarden
www.care4good.nl
info@care4good.nl

Onze vraag aan jou:
Help je mee?

Meld je aan als vrijwilliger

Meld je aan als donateur

Meld je aan als sponsor

Claudette 
Martens
Bestuursvoorzitter Care4Good
claudette@care4good.nl

+31 (0) 6 211 00 345
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