Nieuwsbrief 6
Zomervakantie
Op 25 juli start officieel de zomervakantie in onze gemeente. Dat betekent dat kinderen in de
basisschoolleeftijd zes weken lang geen school hebben.
We vinden het belangrijk om u voor aanvang van deze periode toch nog wat belangrijke
mededelingen te doen. In deze nieuwsbrief treft u meer informatie aan over de beschikbaarheid
binnen de gemeente, ons zomeraanbod, corona, maar bijvoorbeeld ook over uw zorgverzekering en
de ontwikkelingen bij de IND.
Beschikbaarheid gemeente zomerperiode
In de zomervakantie is de bezetting in het gemeentehuis vanwege vakanties van personeel minder.
Vanaf 22 juli kunt u ons daarom op de volgende dagen en momenten bereiken/spreken. Dit geldt
zowel voor algemene vragen als voor leefgeld.
Maandag, dinsdag en donderdag:
Woensdag en vrijdag:

Beschikbaar van 09:00 uur t/m 12:00 uur
Na 12:00 uur bereikbaar via oekraine@gemeentesluis.nl
Niet beschikbaar
Bereikbaar via oekraine@gemeentesluis.nl

IND Sticker
Alle Oekraïners die in onze gemeente zijn ingeschreven vallen onder de Richtlijn Tijdelijke
bescherming. U kunt bij de IND aanvullend een bewijs van verblijf ophalen. Dit is vooralsnog enkel
mogelijk op enkele locaties in Nederland. De verwachting is wel dat er steeds meer locaties
bijkomen.
Let wel op u vooraf een afspraak moet maken om dit bewijs op te kunnen halen. Meer informatie
kunt u vinden op: Запишіться для того, щоб отримати своє Підтвердження місця проживання
(refugeehelp.nl)
Zorgverzekering
Voor Oekraïners die werken geldt tot 1 augustus a.s. een verzekeringsplicht zolang zij werken.
Onlangs is besloten dat de verzekeringsplicht vanaf 1 augustus 2022 niet wordt voortgezet. Dit
betekent dat u geen zorgverzekering moet afsluiten en dat lopende verzekeringen worden beëindigd
per 1 augustus 2022. Vanaf dat moment valt u onder de Regeling Medische zorg Ontheemden uit
Oekraïne (RMO). Als u een zorgverzekering heeft dan ontvangt u van uw zorgverzekeraar een brief.
Zij zullen u de optie aanbieden om uw zorgverzekering toch te behouden. Dit is niet nodig.
Met het stopzetten van de zorgverzekering, vervalt ook uw recht op zorgtoeslag. Dit gaat
automatisch.
Meer informatie kunt u vinden op: RefugeeHelp - Охорона здоров'я - Медичне страхування
Heeft u in de afgelopen maandag al een zorgverzekering gehad en heeft u hiervoor kosten gemaakt?
Dan is het mogelijk om via de zorgverzekering (CZ) een coulanceverzoek in te dienen. Dit betekent
dat de zorgverzekeraar een aanvraag in behandeling neemt om de verschuldigde of gemaakte kosten
te annuleren/ terug te betalen. Onze vrijwilliger die hulp heeft geboden bij het afsluiten van de
zorgverzekering kan wanneer u zich bij hem aanmeld een centrale aanvraag indienen bij de
zorgverzekeraar voor dit coulanceverzoek.
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Aanmelding kan via oekraine@gemeentesluis.nl
U dient het volgende te vermelden bij deze aanmelding. Voornamen, achternaam,
geboortedatum, CZ-polisnummer
Doorreizen familie en vrienden
Er zijn veel Oekraïense vluchtelingen in Nederland. Het aantal locaties dat wij in onze gemeente nog
vrij hebben om Oekraïense vluchtelingen op te vangen, is héél erg beperkt.
Indien u weet dat er mensen doorreizen naar onze gemeente, laat dit dan tijdig weten via
oekraïne@gemeentesluis.nl. Dan kunnen wij aangeven of er nog plaats vrij is voor deze mensen. Als
u dit niet vooraf doet, kunnen wij geen opvangplaats garanderen.
Nederlandse les
Op 5 juli zijn de Nederlandse lessen gestart. We hebben veel aanmeldingen voor deze lessen
ontvangen. Helaas concluderen we dat ondanks de aanmeldingen, veel mensen niet komen opdagen
in de les. Dat is erg jammer en ook niet eerlijk tegenover de docent. We willen jullie vragen om als je
verhinderd bent, dit tijdig te melden via oekraine@gemeentesluis.nl Wij stellen de docent dan van je
afwezigheid op de hoogte.
Hulp voor kinderen
Het is een zware tijd voor Oekraïners. Met name kinderen zijn kwetsbaar. Zij zijn een barometer van
de samenleving. Kinderen absorberen hun omgeving en hebben meer nodig dan goed eten en goede
leefomstandigheden. Kinderen hebben behoefte aan communicatie, liefde en respect. Het is
belangrijk om kinderen te helpen met het begrijpen van hun emoties en om deze te beheersen. Ze
moeten leren om hun grenzen aan te geven en zich ook aan die van andere te houden.
Als kinderen hulp of advies nodig hebben, dan kan er contact gezocht worden met Larysa Taran.
Zij is een Oekraïnse pedagoog-psycholoog met meer dan 10 jaar werkervaring in een kinderinstelling.
Ze heeft een hogere opleiding in ‘’psychologie van de voorschoolse leeftijd’’ en certificaten in
‘’kinderpsychologie’’, ‘’kunsttherapie in het werken met volwassenen kinderen’’.
Ze is bereikbaar via: +380 - 969 639 396
Onweersbeestjes
We hebben verschillende vragen gehad over zware kleine beestjes die
soms overal lijken te zitten. Dit is geen bekend fenomeen in Oekraïne,
maar hier in de regio is dit heel normaal. Dit zijn onweersbeestjes die
tevoorschijn komen als er slecht weer op komst is. Ze zijn veilig voor
mensen en doen niets kwaad. Ze verdwijnen ook van zelf weer.

OV-Kaarten
Herhaalde oproep
Iedereen die met het openbaar vervoer reist betaalt hier zelf voor. Om te reizen met het openbaar
vervoer heb je een geldig vervoersbewijs nodig. Dit kan met een abonnement, los kaartje of met een
OV-chipkaart. Kijk voor meer informatie op: Vervoerbewijzen (connexxion.nl)
Kinderen die naar school reizen met het openbaar vervoer moeten (samen met hun vrijwilliger) een
OV-chipkaart aan vragen op naam. Dit moet voor de start van het nieuwe schooljaar zodat hier een
busabonnement voor aangevraagd kan worden. Geef het nummer van de persoonlijke OV-chipkaart
door aan oekraine@gemeentesluis.nl
1. Eerst: OV-chipkaart aanvragen via: OV-chipkaart - Persoonlijke OV-chipkaart aanvragen
2. Daarna: Zeeland voordeelabonnement aanvragen via: Zeeland Voordeel (connexxion.nl)
Let op: Voor het voordeelabonnement moet een incasso-machtiging afgegeven worden via
internetbankieren
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Corona
Herhaalde oproep
Sinds half juni hebben we een stijging in het aantal Covid-19/corona-besmettingen. Daarom is het
belangrijk om de coronaregels na te leven:
- Was uw handen regelmatig
- Hoest en nies in uw elleboog
- Zorg voor voldoende frisse lucht
- Blijf thuis bij klachten en doe een zelftest
Als u coronaklachten heeft, dan doet u een zelftest. Deze testen kunt u nu al afhalen bij het KCC in
Oostburg. Als de zelftest positief is, dan moet u in quarantaine. Geef het ook door aan de vrijwilliger
die u begeleidt als u een positieve zelftest heeft.
Zelftesten kunt u ook kopen bij de supermarkt of drogist.
Meer informatie: Коронавірус - Pharos
Aanbod zomerprogramma
In de bijlage van deze nieuwsbrief treft u een overzicht van alle activiteiten die in de zomerperiode in
onze gemeente worden georganiseerd. Sommigen activiteiten zijn vrij toegankelijk, voor andere
activiteiten wordt een bijdrage gevraagd.
Durfdag Scouting
Is uw zoon of dochter tussen de 5 en 12 jaar, een echte avonturier en houd hij/zij wel van een
uitdaging? Dan is uw zoon/dochter van harte welkom bij de Scouting Oostburg Durfdag voor
Oekraïne. Uw zoon/dochter gaat verschillende activiteiten doen zoals een fotospeurtocht, koken op
kampvuur, scoutingspellen en ook een creatieve activiteit. We kunnen niet wachten om uw
zoon/dochter te ontvangen!
Schrijf je in vóór vrijdag 29 juli door een mail te verzenden
naar quintencaboor@scoutingoostburg.nl en vermeld daarin de naam en leeftijd van uw kind.
Praktische informatie:
•
•
•
•

De activiteit vindt plaats op maandag 8 augustus 2022
De activiteit duurt van 10.00 tot 15.00
Het adres is Baljuwveltersweg 1, Oostburg (tegenover het Zwin college)
Deelname is €2,- per kind.
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