
STICHTING HUUR HUIZEN VOOR OEKRAÏNE 

LAREN 

 

Op 24 maart jongstleden is bij notaris Bosse, notaris te Blaricum de Stichting Huur Huizen voor 

Oekraïne opgericht. 

De stichting is voortgekomen uit het Burgerinitiatief Laren o.l.v. Marc Vos en heeft als doel: 

het huren of ter beschikking krijgen van woonruimte voor het onderbrengen van personen die 

door de oorlog in de Oekraïne zijn gevlucht.  

De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. 

Het bestuur van stichting bestaat uit: 

- Mevrouw E.J. de Brouwers, voorzitter 

- De heer F.D.H. de Goede, secretaris 

- De heer Jhr F.E.J.M. de Roy van Zuidewijn, penningmeester 

- De heer N.G.M. Wegter, bestuurder 

- De heer A.H.M. Stam, bestuurder 

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. 

Het eerste huis is gehuurd voor een periode van minimaal 6 maanden en grotendeels ingericht 

met spullen die door diverse mensen belangeloos ter beschikking zijn gesteld. Inmiddels zijn 

er 9 vluchtelingen in het huis ondergebracht. 

 

Foto: sleuteloverdracht eerste huis  

Een tweede huis in het centrum van Laren wordt momenteel in gereedheid gebracht waarin 

naar verwachting ook 8 vluchtelingen terecht kunnen. 

Er zijn nog drie andere panden op het oog. 

Vooralsnog is de stichting erop gericht om zo’n 40 vluchtelingen in 5 huizen onder te brengen. 



Omdat de vluchtelingen niet over financiële middelen beschikken (naast een dagvergoeding 

voor levensonderhoud die door de overheid ter beschikking wordt gesteld), is de stichting 

aangewezen op en afhankelijk van donaties om het ter beschikking stellen van de huizen 

mogelijk te maken. 

Uitgaande van (in beginsel) 5 huizen, wordt de financiële behoefte voor de periode april – 

december 2022 begroot op in totaal ca Eur 125.000. Dit betreft uitgaven voor huur, gas, water 

en licht, internet, TV, verzekeringen en voor additionele en onvoorziene benodigdheden. 

Wij doen graag een beroep op u om de stichting van de nodige financiële middelen te voorzien 

om het onderbrengen van vluchtelingen uit het door oorlog geteisterde Oekraïne mogelijk te 

maken.  

Uw bijdrage kan worden overgemaakt op rekening nummer NL64 INGB 0675 5901 91 t.n.v. 

Stichting Huur Huizen voor Oekraïne, Laren.   

Mocht bij ontbinding van de stichting sprake zijn van een batig saldo, dan zal dat worden 

besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige 

doelstelling. 

Wij zien uw reactie graag tegemoet en zijn natuurlijk bereid om nadere informatie te 

verstrekken mocht dat wenselijk zijn. Zie tevens onze website:  

www.huurhuizenvooroekraine.nl 

Met vriendelijke groet, 
Namens het Bestuur van de Stichting Huur Huizen voor Oekraïne 
 

 

Ellis de Brouwers, voorzitter 
06-40418667 
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