
Oekraïense vluchtelingen bewonen het Ruimteschip aan de Astronautenlaan 
 
 

Er wonen er op dit moment zo’n 55.  
Vooral vrouwen, met een aantal tieners, een peuter, een kleuter en een paar kleine hondjes.  

Daar kunnen mensen bijkomen en soms gaan ze door naar een andere plek. 
 
 

Wil je iets voor die bewoners doen? Dat kan op 2 manieren. 
 
 
 
 

❶ spullen aanbieden 
Dat kan van alles zijn, maar realiseer je dat alle 
basisbehoeften door de gemeente verstrekt worden.  

 

❷ op een wens van bewoners reageren  
Daar is een lijst van gemaakt en die kun je via deze link 
openen: WENSENLIJST 
 

Lukt dat niet, neem dan deze link over in je browser: 
www.livingtale.nl/wensenlijst.pdf 
 

De lijst wordt regelmatig bijgewerkt. 
Het heeft dus zeker zin om regelmatig even te kijken of 
er nieuwe wensen op staan. 
 

Voorbeelden van aanbiedingen en wensen 

damestruien 

staande lamp 

hondenvoer 

legpuzzel 

yoga mat 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Iets aanbieden ① kan als volgt: 

  NIET DOEN: zonder aanmelden iets gaan brengen. 

  WEL DOEN: aanmelden wat je aan te bieden hebt. 

Dat doe je door een email te sturen naar:  

oekraine@platform-woldwijck.nl  

Vermeld in de mail: 

• wat je aanbiedt 

• je naam 
 

De werkgroep ontvangt deze mail. Die vertaalt jouw 
aanbieding, en zet die op een aanbiedingenlijst die 
online toegankelijk is voor de bewoners van het 
Ruimteschip. 
 

Hebben ze interesse in wat je aanbiedt, dan wordt er 
contact met je opgenomen. 
 
 

Op een verzoek reageren ② kan als volgt: 

  NIET DOEN: zonder aanmelden iets gaan brengen. 

  WEL DOEN:  aanmelden welke wens je wil vervullen 

Dat doe je door een email te sturen naar: 

oekraine@platform-woldwijck.nl 

Vermeld in die mail:  

• je naam 

• dat wat gevraagd wordt 
 

De werkgroep ontvangt deze mail. Die vertaalt hem en 
stuurt hem door naar de bewoners.   
 

Je ontvangt van hen een email terug met bericht óf en 
wanneer je het/ze kunt afleveren bij het Ruimteschip, of 
bericht dat ze al voldoende exemplaren hebben. 
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