
Oekraïense vluchtelingen: Sint-Agatha-Berchem, een gastvrije gemeente 
  
De Berchemnaren, de gemeente, het OCMW en de lokale verenigingen komen in actie om de 
Oekraïners die in Sint-Agatha-Berchem zijn aangekomen te helpen. 
  
De gemeente Sint-Agatha-Berchem is verheugd te kunnen rekenen op de solidariteit van haar 
inwoners, want 77 plaatsen werden door de Berchemnaren aangeboden, waarvan er tot op heden 41 
werden ingenomen. Een dertigtal extra plaatsen is rechtstreeks aangeboden. 
  
De gemeente heeft de Berchemnaren, die vluchtelingen opvangen, bijeengebracht om naar hun 
behoeften te luisteren, hen te informeren en hun eventuele vragen te beantwoorden. Concreet heeft 
de gemeente sinds begin maart een rol gespeeld bij het helpen en begeleiden van vluchtelingen en de 
gezinnen die hen opvangen: 
- Zorgen voor coördinatie tussen alle betrokken actoren (gezinnen, regionale en federale overheden, 
plaatselijke verenigingen, enz); 
- Zorgen voor de overdracht van administratieve informatie en lokale initiatieven aan gastheren en 
gasten; 
- Door een meertalige flyer, ook beschikbaar in het Oekraïens, en een specifieke FAQ ter beschikking 
te stellen om de administratieve procedures te vergemakkelijken; 
- Door een modelhuurovereenkomst voor verhuurders en gasten te verstrekken, ook in het Oekraïens; 
- Door het opzetten van een specifieke onthaaldienst binnen de dienst Bevolking en het OCMW en het 
vergemakkelijken van de administratieve procedures; 
  
Het OCMW van zijn kant biedt sociale steun aan de mensen die in onze gemeente worden opgevangen: 
- Aanwerving van een extra maatschappelijk werker 
- Eerstelijnspsychologische ondersteuning 
- Organisatie van "ontmoetingsplaatsen" waar Oekraïners elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen 
kunnen uitwisselen. 
  
Op donderdag 31 maart heeft de gemeenteraad, op voorstel van het college van burgemeester en 
Schepenen, besloten de kosten voor de afgifte van een A-kaart en de inschrijving in de gemeente, 
d.w.z. ongeveer 50 euro, gratis toe te kennen aan alle personen die een door de Europese Unie 
verleende tijdelijke bescherming genieten. Dit is een extra gebaar om de Oekraïense vluchtelingen te 
helpen die momenteel in onze gemeente aankomen. 
  
Christian Lamouline: "Eind 2017 heeft onze gemeente zich uitgeroepen tot "gastvrije gemeente" - dat 
wil zeggen een verwelkomende gemeente. Vandaag meer dan gisteren, bevestigen wij deze 
verbintenis. Ik ben trots op deze mobilisatie ten voordele van de Oekraïense vluchtelingen, en ik wil alle 
Berchemaren bedanken die onderdak en hulp bieden aan de vluchtelingen die bij ons aankloppen. Deze 
solidariteit is van essentieel belang. De gemeente en het OCMW worden gemobiliseerd om hen te 
steunen en te helpen”. 
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