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Blik op de toekomst: iedereen doet mee

De voorbereidingen in de Eeshof zijn gestart om 25 Oekraïense vluchtelingen op te kunnen vangen. Daarnaast verblijven in

gemeente Tubbergen 39 Oekraïners bij gastgezinnen. Hartverwarmend om te zien hoe inwoners, organisaties en bedrijven

samenwerken. Want, behalve dat we hen een dak boven hun hoofd bieden, horen we steeds vaker hoe ondernemers uit

onze gemeente ook zorgen dat deze mensen aan het werk kunnen. Een boterham kunnen verdienen om hun gezin te

kunnen onderhouden en zelfstandig vooruit te kunnen na de moeilijke ongrijpbare situatie in Oekraïne.

Elkaar voort helpen. Dat doen we niet alleen voor de mensen in nood, maar ook voor de jonge inwoners van onze

gemeente. Afgelopen week hebben leerlingen van alle basisscholen een gastles gekregen van inwoners die in onze

gemeente werken, maar ook ondernemers en wethouders. De leerlingen van de bovenbouw krijgen hierdoor een mooi

inkijkje in wat ze later zouden kunnen worden en wat zo'n baan inhoudt. Het is best moeilijk om op jonge leeftijd een beeld

te vormen van een beroep of studie. Dat lijkt allemaal zo ver weg, maar voor je het weet staan ze voor de keuze om een

profiel te kiezen op de middelbare school en een studierichting voor de vervolgopleiding.

Dr. Schaepman bepleitte meer dan 130 jaar geleden het belang van vrijheid, vrede en recht voor iedereen. Het recht om te

stemmen, het recht om naar school te gaan en het recht op goede arbeidsomstandigheden. Voor iedereen. 
vertelde als voorzitter van de Stichting Schaepman en docent meer over de gedachtengoed waar Dr. Schaepman

voor stond. De leerlingen van 3 VWO van het Canisius Tubbergen luisterden aandachtig. Want, nu de oorlog zo dichtbij is, 

beseft ook onze jeugd dat vrijheid niet vanzelfsprekend is.

In Hotel 't E shuys vangen we tijdelijk enkele statushouders op. Het gaat om 4 gezinnen met een verblijfsvergunning. Deze

opvang is tijdelijk, tot we samen met de woningstichting permanente huisvesting kunnen vinden. Zij zullen de komende

maanden begeleiding krijgen om te kunnen integreren in onze samenleving. Wij geven hen, samen met alle inwoners een

nieuw thuis en een nieuwe toekomst. We voldoen daarmee nog niet aan onze volledige wettelijke opgave. Later dit jaar

zullen naar verwachting nog circa dertig statushouders volgen. Stapsgewijs en in samenwerking met onze inwoners, willen

we dit op gepaste wijze realiseren.

Vrijheid en verbondenheid. Dat was het centrale thema tijdens de dodenherdenking in Langeveen. Niet alleen als woorden, 

maar ook in daden. [invoegen naam] is een vluchteling uit Oekraïne en zij wist bij alle toehoorders een gevoelige snaar te

raken en alle aanwezigen te verbinden. Door haar verhaal weten we het weer. Er zijn voor elkaar. In voor- en tegenspoed. 

Zodat iedereen gelijke kansen krijgt om deel te nemen in onze samenleving. In Tubbergen doet iedereen mee.

[Voorleggen voor akkoord aan college, 455 woorden]
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