Noodoproep Toevlucht en Iedereen onder Dak
Mensen op straat door coronacrisis. Vrijwilligers per direct nodig!
In tijden van crisis moet je kunnen terugvallen op elkaar. Als je niemand hebt, kan dat niet. Daarom krijgen de
meest kwetsbaren in onze stad nu de hardste klappen te verduren. In Utrecht zijn op dit moment tientallen
mensen die dringend 24-uurs opvang nodig hebben en dat niet krijgen. We noemen ze migranten, vluchtelingen
of asielzoekers. Allemaal zijn ze mens, en daarmee geliefd en bedoeld. Maar in deze crisis moeten sommigen van
hen overdag de straat op. Anderen moeten ook de nacht buiten doorbrengen. Dat is niet humaan en niet veilig.
Niet voor henzelf, noch voor de maatschappij. Dat is het nooit en al helemaal niet tijdens deze pandemie.
Toevlucht en Iedereen onder dak breiden daarom deze week de opvang uit voor deze mensen.
Daar hebben we jou heel hard bij nodig. Per direct. Want steeds meer van onze huidige vrijwilligers vallen uit
door ziekte of doordat ze werken in de zorg en daar nog harder nodig zijn.
Wat kun je doen?
Toevlucht biedt op dit moment nachtopvang aan een groep ongedocumenteerde mannen in Utrecht. We zoeken
per direct vrijwilligers die nachtwacht willen zijn tussen 20:00 en 08:00 uur. Daarnaast willen we per woensdag
18 maart ook dagopvang aanbieden. We zoeken daarom vrijwilligers die tussen 08:00 en 20:00 (in delen) een
dienst willen draaien.
Iedereen onder dak is een particulier initiatief van tientallen Utrechters die in hun eigen huis asielzoekers
opvangen. Dat gaat met regelmaat om jonge vrouwen en/of ouders met kinderen. Dit zijn mensen die tussen
wal en schip vallen van ons opvangsysteem en tijdelijk een plek om te wonen nodig hebben. Mede door het
besluit van vandaag om de AZC ’s te sluiten verwachten we dat de vraag snel gaat toenemen. We zoeken daarom
mensen die bereid zijn om in goed overleg enkele dagen of weken iemand in huis te nemen.
Hoe zit het met corona?
Toevlucht en Iedereen onder dak nemen de crisis en rijksmaatregelen zeer serieus. Iedereen die tot een
kwetsbare groep behoort of ziekteverschijnselen vertoont wordt gevraagd niet te reageren op deze noodoproep.
Voor gasten met ziekteverschijnselen wordt een andere oplossing gezocht. Toevlucht treft daarnaast
maatregelen om afstand te bewaren in de opvang en houdt zich aan alle overige voorschriften.
We beseffen echter terdege dat vrijwilligers een hoger risico lopen om het corona-virus op te lopen of door te
geven door hun werk in onze opvang. Tegelijkertijd achten we de risico’s – na overleg met deskundigen – groter
dat het virus zich verspreidt als we geen of onvoldoende opvang bieden.
Daarnaast mag ook in een pandemie geen mens werkelijk alleen komen te staan. Iedereen heeft iemand nodig
om op terug te vallen. Meld je daarom alsjeblieft nu aan als vrijwilliger. Stuur een mail naar
info@toevluchtutrecht.nl of bel/app naar onze coördinator Stefan (0611715438).
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