(Vrijwilligers)hulp

4. Bent u van plan om zich in te zetten voor de vluchtelingen?
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Waar ik wat extra`s kan doen, zal ik dat zeker niet laten.



Nee, dat ga ik
(zeker) niet doen




We zien wel, het hebben van zulk een grote groep vluchtelingen is nieuw.
Kan niet overzien wat voor inzet er wordt gevraagd. Als dat duidelijk is, is de
vraag wellicht beter te beantwoorden.
De enigste reden dat ik dat niet ga doen , is tijdgebrek.
Geen tijd als mantelzorger kun is de druk al veel te hoog en heb je zelf geen
sociaal leven of tijd over
Ik doe a ander vrijwillugerswerk.
Kan ik niet ben 76 en ziek
Kost geld en ik heb geen geld eerst voor ons zelf zorgen kan amper
rondkomen
Mensen die zeggen bereid te zijn heb zou ik ook graag nu zien die bv
bejaarden mee verzorgen.
Ze mogen gerust komen, maar ik ga .d daar. Iet apart voor inzetten , die ik
ook niet voor veel andere zaken.
De vluchtelingen zijn niet het probleem. Hoop ik. Als de regering besluit om
daar het belasting geld aan uit te geven, tsja
Ligt eraan wat de mogelijkheden zijn.
Met alle liefde als ik tijd zou hebben voor vrijwilligerswerk






Weet niet
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4.1 Op welke manier zet u zich in voor vluchtelingen?





Door het geven in interactieve concerten
Regelen en Begeleiding uitjes voor kinderen
Taal en integratie
Taalles, sociale opvang, bruggen tussen mensen

4.2 Op welke manier wilt u zich inzetten voor de
vluchtelingen?
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Als vrijwilliger bij een Rooise organisatie die onderseuning biedt (taal of dagbesteding)
Beroepsmatig
Eerst eens kijken wat voor hulp nodig is
Indien bepaalde gebruiksartikelen gewenst zijn ondersteun ik graag.
Taalcoach
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4.3 Wat is voor u de voornaamste reden om zich niet in te
zetten voor de vluchtelingen?
35%
29%

30%
25%

24%
21%

20%
14%

15%
10%

7%
4%

5%

2%

0%
Ik zie hier de Ik heb geen tijd Ik heb geen zin Ik heb er de Ik kan het niet
meerwaarde
(financiele)
met mijn
niet van in
middelen niet gezondheid aan
voor

Anders

Weet niet

Anders, namelijk:

















Ben goed als mens !!!!
Er zijn in de meijerstad ook genoeg mensen die hulp nodig hebben en die gaan voor (vind ik)
Gebeurt al via de gemeenten en overheid
Geen vertrouwen in die mensen
Gezin, familie en werk zijn mijn prioriteit.
Het is toch nooit goed en heb zat aan men eigen sorris
Ik zit al ruim in het vrijwilligerswerk voor onze Rooise burers
Omdat ik er helemaal niet achter sta. Prima om ze te helpen als ze echt in nood zijn maar zodra
het daar weer veilig is ben ik van mening dat ze weer terug moeten/kunnen!
Op leeftijd
Opvang in regio door professionele hulpverlening
Opvangen in de regio bij die schatrijke landen zoals Dubai etc. want eenmaal hier gaan ze nooit
meer weg
Vluchtelingen moeten geholpen worden, maar dan wel de echte vluchtelingen en ze hoeven niet
alles te krijgen. Nl zijn er ook genoeg die het met minder moeten stellen en Nederlanders
moeten ook hard werken voor geld en veel afstaan aan belastingen enz. Op dit moment hebben
we druk met gezin, huishouden en werken.
Vluchtelingen moeten in de regio worden opgevangen dus ga ik het foute EU beleid niet
faciliteren door die gasten te helpen
We moeten eerst eens voor onze Nederlanders zorgen.
Zet .e.
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