
 

Bemmel, 10 maart 2022 

 

50.000 euro voor Giro 555 
 

Gemeente Lingewaard doneert 50.000 euro aan de slachtoffers van de oorlog in de 

Oekraïne. De gemeente maakt per inwoner één euro over op Giro 555 ‘Samen in actie voor 

Oekraïne’ en rondt dat bedrag naar boven af. Als het aan Lingewaard ligt, volgen er meer 

acties om de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne te helpen en de afschuw over de rol van 

de Russen kracht bij te zetten.  

 

Lingewaard is begaan met het lot van de inwoners van Oekraïne; vorige week spraken de 

raadsfracties en het college hun steun uit voor de Oekraïners en hun afschuw over de ‘ongekende 

daad van agressie’ van het Russische leger. Lingewaard schreef dat dit ‘vraagt om een reactie’. De 

donatie is de eerste tastbare actie. 

 

Landelijke en regionale samenwerking 

“Maar we doen meer”, zegt verantwoordelijk wethouder Aart Slob. “We gebruiken bestaande 

landelijke en regionale structuren en plannen om vluchtelingen uit Oekraïne te helpen”. Zo maakt 

hij dankbaar gebruik van de regionale crisisstructuur die ook is gebruikt in het kader van COVID-19. 

Deze helpt om krachten te bundelen en inwoners en gemeenteraad snel en goed te informeren. 

Daarnaast is er -net als bij COVID-19- een lokaal kernteam dat snel en integraal kan inspringen op 

ontwikkelingen. 

 

Voorbereidingen 

“Het is natuurlijk onduidelijk hoe de oorlog zich ontwikkelt en wat dat voor Lingewaard betekent. We 

onderzoeken de mogelijkheden van opvang, lokaal en regionaal. Ook treffen wij samen met onze 

lokale partners waar nodig voorbereidingen voor steun bij bijvoorbeeld gezondheidszorg en 

onderwijs”, zegt de wethouder. 

 

Plaatsvervangend raadsvoorzitter Margareth Bouwmeister verbaast zich niet dat Lingewaard zo 

snel in actie is gekomen: “Omzien naar elkaar is een groot goed in Lingewaard. Dat zagen we 

tijdens de coronacrisis en nu opnieuw. Het is voor onze inwoners vanzelfsprekend om mensen in 

een kwetsbare positie te helpen. Daar willen en kunnen wij als gemeentebestuur niet bij 

achterblijven.” 

 

Inwoners die iets willen doen voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne vinden relevante 

informatie op https://www.lingewaard.nl/oekraine  
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