VRAAG EN ANTWOORD INFOMOMENT GASTGEZINNEN 28.03.2022

ls er schoolplicht? Nemen de kinderen deel aan het gewoon onderw'rjs?
Kínderen zijn schoolplichtig en moeten binnen 60 dagen na aankomst ingeschreven
worden. lnschrijven gebeurtvia de school zelf,deze mogen in overcapaciteit gaan. Het

moet natuurlijk haalbaar blijven voor de scholen. Zij komen uit een moeilijke corona
periode en sommige scholen kampen met een leerkrachtentekort,

Voorlopig nemen ze deel aan het gewoon onderwijs.
Er is ook een digitaal leerplatform van het Oekraïens Ministerie van Onderwijs
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Het lokaal bestuur is in overleg met verschillende scholen en organisaties rond het
onderwijsaanbod.

ls het (booster) vaccin voor covidl9 verplicht?
De vaccinatie is niet verplicht, wel aan

te raden.

Van zodra de vluchtelingen een rijksregisternummer hebben en ingeschreven zijn bij een
ziekenfonds, kunnen ze zich laten vaccineren. De modaliteiten hierrond worden door de

eerstelijnszone Druivenstreek nog uitgwerkt.

ls model 595 verplicht wanneer gastgezin en Oekraîense vluchtelingen niet
samenwonen?
Neen, als je enkelje woning ter beschikking stelt, is enkel woonstcontrole nodig

Wat gebeurt er met eventuele huisdieren?
Honden, katten en fretten moeten geregulariseerd en onderzocht worden door een
erkende Belgische dierenarts.

Activiteiten/sporten voor de kinderen?
Elke specifieke sporttak heeft zijn eigen regels, soms kunnen kinderen gratis aanslu

Bij betalingsmoeilijkheden kan hier vanuit de dienst Welzijn een financiële tussen
aangevraagd worden en na onderzoek eventueel toegekend worden.
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Kunnen OekraÏense vluchtelingen een fiets huren/kopen?
Kinderen onder 12 jaar kunnen terecht bij de Fietsbieb, voor +12-iarigen wordt naar een
oplossing gezocht. Eventueel via Facebook oproepen.

Wat is de Speelbieb?
Gezinnen met kinderen kunnen hier speelgoed uitlenen. Gastgezinnen die vluchtelingen
opvangen met kinderen tot 12 jaar kunnen via de dienst welzijn een voucher ontvangen
om gratis lid te worden.
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Hoe verloopt de communicatie?
De meeste OekraÏners spreken een beetje Engels. Er zijn ook vertaalapps (google
translate) die de communicatie vergemakkelijken. Er zijn ook verschillende vrijwilligers die
aangegeVen hebben te willen tolken voor de vluchtelingen, hierover zal later nog
gecom municeerd worden.

Moet het gastgezin nog mee naar Heizel?
Het gastgezin mag de vluchtelingen begeleiden naar paleis 8 in Brussel. Het is niet de
bedoeling dat het gastgezin mee binnen gaat.

Wat bij het ontvangen van een equivalent leefloon? Dienen ze een vergoeding te
betalen aan de gastgezinnen?
Momenteel zijn er enkel richtbedragen van de Vlaamse Overheid die lokale besturen
kunnen hanteren voor de opvangwoningen in beheer van de gemeente.
Er zal ook een kader aangereikt worden vanuit de Vlaamse Overheid welke vergoeding
gastgezinnen kunnen vragen aan de vluchtelingen. Van zodra zij een inkomen hebben uit
werk of equivalent leefloon zijn zij in staat een huurvergoeding te betalen.
Waar komen de nooddorpen?
ln Antwerpen op Linkeroever en in Mechelen bij de Nekkerhal

TBC komt meer voor in OekraTne, worden mensen gecheckt?
Neen.
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ls er een wachttijd na inschrijving bij

het ziekenfonds?

Er moet geen wachttijd gerespecteerd worden, inschrijving wordt retroactief in orde

gebracht tot in het begin van het kwartaal.
ls er een Facebookgroep?
Gastgezinnen kunnen met elkaar in contact gebracht worden op de Facebookgroep:
"Les voisins ukrainiens/de Oekraïnse buren van TERVUREN"
Kunnen mensen die geen gastgezin kunnen zijn, toch helpen?
Via de website van de gemeente Tervuren kan je je als vrijwilliger registreren, zo kan je
steeds worden ingezet als het aanbod met een vraag kan gekoppeld worden.

Bijvoorbeeld: tolken, onderwijs, wegwijs maken in Tervuren,...

Wat met niet-begeleide minderjarigen?
Zij kunnen bij een gastgezin terecht, maar er is wel een aparte procedure via pleegzorg.Zij
moeten zich aanmelden bij de dienst voogdij van de Federale Overheidsdienst justitie.
Momenteel is er een tekort aan pleeggezinnen.

Mogen vluchtelingen mee naar het 2d" verblijf van het gastgezin?
Vluchtelingen mogen mee naar het buitenland
ls er logistieke steun als gastgezin volt'ljds werkt?
Onze Dienst Welzijn begeleidt waar mogelijk bij alle praktische zaken. Er zijn al een aantal
vrijwilligers die zich hebben opgegeven om mensen te vervoeren, buddywerking.... Later
volgt hier meer informatie over.

ls r'rjbewijs geldig?
Het rijbewijs is 185 dagen geldig, nadien moet het veranderd worden naar een Belgisch
rijbewijs.

lndien het rijbewijs gaat vervallen tijdens die 185 dagen kan de omwisseling vroeger
starten maar het Belgisch rijbewijs krijgen ze pas na de 185 dagen.
Dit is erg belangrijk want indien ze na 185 dagen langskomen op de dienst burgerzake
met een vervallen rijbewijs moeten ze hier een rijexamen afleggen
Een controle bij de politie moet ook eerst gebeuren vooraleer de omwisseling
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Zij ontvangen ook direct een rijbewijs van 10 jaar vermits zij ingeschreven worden in het
vreemdelingenregister.
Kan men met Oekraîens nummerplaat in België blijven rijden?
Tijdelijk.

Gratis openbaar vervoer?
Na toekenning equivalent leefloon hebben Oekraïense vluchtelingen recht op verhoogde

tegemoetkoming bij het ziekenfonds en dus ook op alle sociale voordelen zoals korting op
openbaar vervoer.
Via de dienst welzijn kan een abonnement voor de lijn aan sociaal tarief verkregen worden.

lnfo voor gastgezinnen over Oekraîense cultuur?
Op elke woensdag van 9u tot 12u wordt'Café Oekraïne'georganiseerd.
ln het Administratief Centru m, zaal De Wilg,.
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