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Beste mensen, 

 

 
In Woerden worden er op verschillende plekken vluchtelingen opgevangen uit Oekraïne. Zij 
ontvluchtten de mensonterende oorlog in hun land en kwamen uiteindelijk in Woerden terecht. Het 
doet goed om te zien hoeveel inwoners, ondernemers en organisaties zich hun lot aantrekken. 
Ongelooflijk wat Woerden in korte tijd heeft klaargespeeld!  
 
Op vele verschillende manieren wordt er hulp geboden. Zo zijn er inwoners die hun huis hebben 
opengesteld en vluchtelingen gastvrij onderdak bieden. Dat is niet niks, zomaar een vreemde in je 
huis. Ook melden zich ondernemers en scholen die een ruimte leeg hebben staan en deze voor 
langere tijd beschikbaar stellen, bijvoorbeeld voor het geven van taallessen. Weer anderen doneren 
geld of goederen of brengen spullen weg en maken daarmee opvang en onderhoud elders mogelijk. 
En dan zijn er de vele vrijwilligers die hebben geklust of schoongemaakt in de Stadspoort, activiteiten 
organiseren of zich op een andere manier inzetten om de vluchtelingen te ondersteunen. Tal van 
scholen, kerken, verenigingen en andere organisaties spelen hierin een grote rol.  
 
Graag wil ik u allen hiervoor enorm bedanken. Zonder uw steun was deze snelle opvang een 
onmogelijke opgave geweest. Het sterkt mij in de overtuiging dat we in Woerden oog hebben voor 
elkaar en omzien naar wie het moeilijk heeft. Iets wat we als gemeenschap hard nodig hebben. Zeker 
nu ook veel Woerdenaren te maken hebben met gestegen prijzen van gas en boodschappen, of 
moeite hebben met het vinden van een geschikte woning. 
 
De Stadspoort is inmiddels gevuld met vluchtelingen. Zij zijn dankbaar voor alle geboden hulp en 
kunnen nu hopelijk wat tot rust komen. Ondertussen werken we volop aan de voorbereidingen voor 
opvang in De Bleek 1. We zijn er dus nog niet en uw hulp blijft dan ook bijzonder welkom! 
 
Hartelijke groet, 
 
Victor Molkenboer 
Burgemeester  


