
,,Hoe sneller, hoe beter,,, steit Robin
Voorn, voorzitter van de Raacl van
Kerken Delft die wil dat de ge_
meente zich actief gaat inzetten óm
vluchtelingen op te vangen. Eerder
reageerde de gemeente dat ze het
Centraal Orgaan opvang Asielzoe-
kers (COA) niet zelf pro-actief bena-
dert'gezien de precaire flnanciële si_
tuatie van Delftl aldus een woorri_
voerder. Hoewel de gemeente wel in
gesprek wil gaan als het COA zelf
contact opneemt.

Maar dat is volgens de Delftse
kerken niet genoeg. ,,Je kunt wel
zeggen dat we een hele dure Spoor_
zone hebben ofde Sebastiaansbrug,
maar het gaat hier om mensen. Ik
denk dat de nood dusdanig hoog is
en dat we echt ons steentje moeten
bijdragen," aldus Voorn.

In overleg met de andere kerken
in Delft is er afgelopen week geke_
ken naar verschillende opties. Zo wil
Voorn ook in gesprek gaan met
zorginstelling Pieter van Foreest. die
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volgens hem twee verzorgingshui_
zen in Delft heeft leegstaan. ,,Ik
hoor zoveel verhalen dat mensen
willen meewerken en allemaal op
hun eigen manierwillen helpen. Wè
kunnen de verzorgingshuizen bij_
voorbeeld verbouwen zodat ze ge_
schikt worden voor opvang van
vluchtelingen. En misschien kunnen
we ook andere leegstaande panden
inventariseren om te kiiken wat er
allemaal mogelijk is. Ik heb het niet
gelÍjk over 2000 vluchtelingen, maar
wel over 500."

Taak
De voorzitter van de Raad van Ker-
ken Delfi gaat binnenkort in ge_
sprek met de gemeente. ,,Mensèn
kunnen wel zeggen dat ze niet wel_
kom zijn, maar er moet wat aan ge_
beuren. Het is ook onze taak om
vluchtelingen op te vangen en voor
ze le zorgen)'

De Werkgroep Dorcas Hulp Delft
en Haaglanden is al druk bezig om
spullen en geld in te zamelen. Afge_
lopen zaterdag bracht een boeken-
markt voor onder meer Sy,rische
vluchtelingen, die worden opgevan-
gen in Macedonië, mim 140 euro op.
Kleding die werd binnengebracht,
wordt door Dorcas verkochl om de
transpoftkosten te betalen. De
vluchtelingen worden uiteindelijk
van geld voorzien, net als van kle_
ding, dekens, hygiënische middelen.
voedsel en kookgerei.


