
Wij zijn op zoek naar een Oekraïens sprekende vrijwilliger om o.a. te helpen bij het inschrijven van 
Oekraïense kinderen voor onze nieuwkomersafdelingen, die voor ons kan tolken naar Nederlands of 
Engels.

Het zou ons erg helpen als deze vrijwilliger voor ons contact kan leggen met de ouders van leerlingen 
om een afspraak te maken en aanwezig kan zijn bij de inschrijfafspraken om te tolken. We kunnen er dan 
samen voor zorgen dat de Oekraïense kinderen zo snel mogelijk weer naar school kunnen.

De Fakkel is de nieuwkomersafdeling van Kindcentrum Het Rinket in Heemskerk voor kinderen tussen de 
7 en 12 jaar, die korter dan een jaar in Nederland zijn. Bij ons komen kinderen uit de gemeentes 
Castricum, Akersloot, Limmen, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen-Noord om de Nederlandse taal 
en cultuur te leren (kennen).

Spreekt u Oekraïens en Nederlands of Engels en bent u op oproep beschikbaar om ons te helpen in 
Heemskerk? Graag een mail naar fakkel@tabijn.nl. Eerst nog meer informatie nodig? Neem dan via het-
zelfde mailadres contact op met de coördinator Wendy Pekel.

We are looking for Ukrainian speaking volunteers who can help us interpreting from Ukrainian to Dutch or 
English and hereby help us with enrolling Ukrainian children in our language classes.

We are looking for somebody who will contact parents to make appointments for intake and enrollment 
and also interpret during the appointments. Together we will be able to help Ukrainian children to go 
back to school as soon as possible.

The Fakkel is part of Kindcentrum Het Rinket in Heemskerk. Here 7 to 12 year old children who recently 
moved to The Netherlands, attend language lessons and learn about the Dutch culture. 
The language classes are available for children living in Castricum, Akersloot, Limmen, Uitgeest, Heems-
kerk, Beverwijk and Velsen-Noord.

Do you speak Ukrainian and also Dutch or English and are you available on short notice to help us 
in Heemskerk? We’d love to hear from you: fakkel@tabijn.nl.
Need more information first? Please contact Wendy Pekel by sending your questions to above-mentioned 
address.
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