
Samen in Actie voor Oekraïne 

10 maart, nieuwe tussenstand Giro555: 137,4 miljoen euro!  

Na een succesvolle en inspirerende actiedag op maandag 7 maart staat op dit moment de teller van 

‘Samen in Actie voor Oekraïne’ op ruim 137,4 miljoen. Met de opbrengsten bieden de hulporganisaties 

achter Giro555 directe noodhulp op locatie, zoals medische zorg en schoon drinkwater. Omdat de  

noodsituatie met de dag verergert, en de weg naar wederopbouw daardoor steeds langer wordt,  

is iedere euro hard nodig. Blijft a.u.b. ‘Samen in Actie voor Oekraïne’  steunen! 

Geven kan op IBAN:NL08INGB0000000555 

 

Ook Schiedam gaat haar steentje bijdragen 

aan de opvang van Vluchtelingen Oekraïne 

 

Zaterdagavond 12 maart 2022 was er in het centrum van Schiedam een manifestatie om solidariteit te 

tonen met de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Deze was georganiseerd door Stichting Meredia in 

samenwerking met de gemeente Schiedam. De stille tocht ging van de Grote Markt naar het Stadserf, op 

het Stadserf werden zonnebloemen uitgereikt. Burgermeester Cor Lamers meldde aan de vele deelne-

mers dat ook Schiedam Vluchtelingen uit Oekraïne gaat opnemen en heel binnenkort met nieuws over de 

opvang van vluchtelingen naar buiten zal komen. Mensen die een vluchtelingengezin thuis willen opvan-

gen kunnen zich straks melden bij de gemeente. Rita van der Eijk van Stichting Meredia stelde voor dat 

Schiedammers die geen vluchtelingengezin kunnen opnemen maar wel wat willen doen – zoals wande-

len, met kinderen naar de speeltuin, helpen wegwijs maken in de stad etc. – zich bij Meredia kunnen  

melden.  

Zie voor een uitgebreid verslag plus een reportage van Jan Willem de Boer de link naar artikel 

Ook Schiedam gaat haar steentje bijdragen opvang vluchtelingen Oekraïne (deschiedammeronline.nl) 

Ga eten in 'hotspot hutspot schieham’ en betaal ook een diner voor een 

vluchteling 

 

Afgelopen week stuurden we jullie al een e-mail over onze dineractie met ‘hotspot hutspot schieham’ en 

we hebben al flink wat positieve reacties ontvangen.  

Mede gezien de te verwachte toestroom van nieuwe vluchtelingen zetten we alles nogmaals op een rij 

met de vraag om te komen dineren bij ‘hotspot hutspot schieham’ en een diner te doneren.  

 

Een driegangendiner in 'hotspot hutspot schieham’ kost € 17,50 (exclusief drankjes). Doneer je bij het 

afrekenen een extra diner, dan kunnen er twee vluchtelingen komen dineren bij het restaurant.  

Mochten er meer diners gedoneerd worden dan het aantal vluchtelingen die nu op De Nassau verblijven, 

dan worden daarmee diners in het restaurant betaald voor nieuwe vluchtelingen die in onze stad hoe dan 

ook opgevangen zullen gaan worden. Ook de stad Schiedam zal zonder twijfel haar bijdrage gaan leveren 

in het opvangen van de vluchtelingenstroom uit de Oekraïne.  

  

Reserveren 

Restaurant 'hotspot hutspot schieham’ aan de Kloosterplaats 6 is in de middag en de avond van  

woensdag tot en met zaterdag open en je kunt een tafel reserveren via de website van het restaurant:  

https://www.simpleerb.com/1919/hotspot-hutspot-schieham/ 

 

Rechtstreeks doneren 

Komt het je niet uit de komende tijd te gaan eten bij 'hotspot hutspot schieham’?  

Rechtstreeks doneren kan ook via hotspothutspot.nl/giften o.v.v. vluchtelingendiner. 

Maandag 21 maart, 19.30 uur: Internationale Anti-Discriminatiedag  

Gratis toegang voor de Film Flee in Wennerker Cinema                         

Weet je welkom en geef je snel op!    

 

Voortgang onderzoek toekomstperspectief Manifestgroep Schiedam  

Verwelkomt Vluchtelingen 

De Manifestgroep heeft onderzoek gedaan naar het toekomstperspectief van de werkgroep en de vorm 

waarin ze het best kan werken. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de eindrapportage die we binnen-

kort aan je kunnen sturen. We willen je alvast wel verklappen dat de Manifestgroep samen met Meredia 

doorgaat! Verschillende mensen hebben zich aangemeld om de werkgroep te versterken. Binnenkort 

meer hierover.      

 

Manifestgroep Schiedam Verwelkomt Vluchtelingen 

schiedamverwelkomtvluchtelingen@meredia.nl  

Maart 2022 
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