
 

 

 

 

Veiligheidsregio Zuid-Limburg 

Opvang van vluchtelingen uit Oekraïne | Veiligheidsregio Zuid-
Limburg (vrzl.nl) 

NLvoorelkaar  

NLvoorelkaar heeft een speciaal actieplatform gebouwd waar 

vrijwilligers zich kunnen aanmelden en organisaties vrijwilligerswerk 

kunnen aanbieden. Het platform verzamelt alle hulpacties en matcht 

deze aan de vrijwilligers. Er staan al heel veel vrijwilligers met helpende 

handjes te poppelen om aan de slag te gaan. Dus organiseert u een 

actie waar u extra hulp bij kunt gebruiken? Of een inzamelactie voor 

spullen zoals kleding, toiletartikelen en speelgoed? Meld uw actie aan bij 
het platform van NLvoorelkaar. 

Info Rijksoverheid 

Rijksoverheid.nl | Russische inval in Oekraïne 

Online startpunt Oekraïense vluchtelingen 

Platform voor Oekraïense vluchtelingen en iedereen die hen helpt in het 

Nederlands, Engels, Russisch en Oekraïens.  
RefugeeHelp 

Informatie voor Oekraïense vluchtelingen in het Oekraïens 

(stichting Oekraïners in Nederland) 
Біженцям - Інформаційна підтримка (help-ukraine.nl) 

Reizen van Oekraïne naar Nederland 

Veelgestelde vragen over de situatie in Oekraïne | Nederlandwe-
reldwijd.nl 

Vluchtelingen helpen 

Huisvesting beschikbaar stellen, vrijwilliger worden, spullen doneren, 

werk aanbieden 
Steun Oekraïense vluchtelingen (vluchtelingenwerk.nl) 

Opvang vluchtelingen: woonruimte / gastgezin 
Takecarebnb  

Informatie IND voor vluchtelingen uit Oekraïne 

Oekraïne: gevolgen voor verblijf en aanvragen Oekraïners en 
Russen | Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) 

VluchtelingenWerk 
Steun Oekraïense vluchtelingen (vluchtelingenwerk.nl) 

Contactinformatie hulpinstanties 
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https://vrzl.nl/vluchtelingen-oekra%C3%AFne
https://vrzl.nl/vluchtelingen-oekra%C3%AFne
http://www.nlvoorelkaar.nl/oekrainehulp-heerlen%20%C2%A0
https://www.nlvoorelkaar.nl/oekrainehulp-heerlen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/russische-inval-in-oekraine
https://www.refugeehelp.com/get-help
https://help-ukraine.nl/refugee
https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/veelgestelde-vragen-oekraine
https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/veelgestelde-vragen-oekraine
https://www.vluchtelingenwerk.nl/nl/steun-oekraiense-vluchtelingen
https://takecarebnb.org/
https://ind.nl/oekraine/Paginas/Oekraine.aspx
https://ind.nl/oekraine/Paginas/Oekraine.aspx
https://www.vluchtelingenwerk.nl/nl/steun-oekraiense-vluchtelingen


Rode Kruis: aanmelden als vrijwilliger 

aanmelden voor Ready2Help 

Rode Kruis: vermiste familieleden 

Searching for missing family members? Ask the Red Cross for 
help! (rodekruis.nl) 

Hulplijn vluchtelingen, mogelijk in Oekraïens, Russisch of Engels 
WhatsApp (voice-)bericht +31 648158053  

Communiceren in het Oekraïens 

Google Translate 
Vertaalhulp Oekraine 

Tolken  
Consecutive interpreting - Global Talk - English 

Communicatiekaarten basisbehoeften/kinderen/elkaars taal 

leren  

Oekraïne Sammie - TouchToTell 

Kamer van Koophandel  

Werk bieden aan Oekraïense vluchtelingen (kvk.nl) 

Hulp aan Oekraïense dieren 
www.hulpvoordierenuitoekraine.nl 

Zorgverzekering en kosten 
українець | Engels | Nederlands - Zorgverzekeringslijn 

Zorgvergoeding 
Website van het CAK 

Informatie voor vrijwilligers en hulpverleners 

Zorg en ondersteuning voor Oekraïense vluchtelingen - Pharos 

Overzicht organisaties per categorie hulp/ondersteuning in 

Nederland (UNCHR) 
Where to seek help? - UNHCR The Netherlands 

Alleenreizende kinderen 
Onbegeleide kinderen uit Oekraïne - UNICEF 

Tijdelijke bankrekening voor Oekraïners 

Bunq.com | Ukraine's Refugees 

 

https://www.rodekruis.nl/wat-kun-jij-doen/steun-met-tijd/ready2help/
https://afdeling.rodekruis.nl/en/restoring-family-links/
https://afdeling.rodekruis.nl/en/restoring-family-links/
https://translate.google.com/?hl=en&tab=TT&sl=en&tl=uk&op=translate
https://vertaalhulpoekraine.nl/
https://www.globaltalk.eu/dienst/consecutive-interpreting/
https://www.touchtotell.com/oekraine-kinderen/
https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/personeel/werk-bieden-aan-oekraiense-vluchtelingen/
http://www.hulpvoordierenuitoekraine.nl/
https://www.zorgverzekeringslijn.nl/ukrainian/
https://www.hetcak.nl/regelingen/regeling-onverzekerden
https://www.pharos.nl/zorg-en-ondersteuning-voor-oekraiense-vluchtelingen/
https://help.unhcr.org/netherlands/where-to-seek-help/
https://www.unicef.nl/ons-werk/noodhulp/oekraine/onbegeleide-kinderen-uit-oekraine
https://www.bunq.com/ukraine-refugees

