
 

 

Afspraak maken bij IND voor bewijs van verblijf 
 

De periode van 90 dagen dat Oekraïners zonder verblijfsvergunning vrij naar Nederland kunnen 

reizen en zonder verblijfsvergunning in Nederland kunnen blijven is voor de meesten voorbij. Je 

kunt wel reizen en terugkomen naar Nederland, maar dat is op eigen risico. Vanaf heden kan je 

een bewijs van verblijf aanvragen bij de IND. Dit bewijs laat zien dat je tot 4 maart 2023 in 

Nederland bescherming hebt. Zo kun je binnen de Europese Unie reizen en op en neer naar 

Oekraïne reizen. Hoelang je met dit bewijs in een ander EU-land kunt zijn, is voor ieder land 

verschillend. Er is hier geen algemene regel voor. Controleer dit eerst bij het land waar je naartoe 

of doorheen wilt reizen.  

Sinds vrijdag 1 juli kunnen er afspraken gemaakt worden bij de IND in Den Bosch en in Rijswijk. 

Op dit moment zijn alle data en tijdstippen op deze twee locaties vooralsnog volgeboekt. 

Binnenkort openen nieuwe locaties en kan je daar ook een afspraak maken. Houd de website van 

de IND in de gaten en blijf het proberen. Dat blijven proberen is sowieso goed, want er kunnen 

plekjes vrijkomen, bijvoorbeeld als een afspraak geannuleerd wordt.   

 

https://portaal.refugeepass.nl/uk (Oekraïens) 

https://portaal.refugeepass.nl/ru (Russisch) 

 

 

Aan het werk in Nederland 

Wil je werken en heb je daarbij hulp nodig? Werkse! Kan je helpen bij het vinden van een baan in 
de horeca, schoonmaak, KFC (fastfoodketen)/hotel, logistiek (bijvoorbeeld orderpicker), chauffeur 
en meer! Je kunt je voor hulp aanmelden bij Werkse via de website: Aanmeldformulier 
vluchtelingen Oekraine - Werkse!  
 
Je kunt meer informatie over werken in Nederland ook vinden via een film in Oekraïens bij de 
website JobOn: Werken in Nederland voor Oekraïeners | JobOn JobOn heeft ook tweewekelijks 
een online ZOOM-meeting voor mensen uit de Oekraïne. 

 
 
 

Programma voor Nederlandse taallessen en andere activiteiten in de 
zomervakantie  
 
De Vleugel, Aart van der Leeuwlaan 4, Delft  
(Alleen toegankelijk voor de cursisten die al bij Manon les volgen). 
Vrijdag 15 juli van 10.00 – 11.30 uur bij De Vleugel 
 
DvE, Van Bleyswijckstraat 91 
Vrijdag 29 juli van 10.00 – 11.30 uur  
Vrijdag 12 augustus van 10.00 – 11.30 uur  
 
De Vleugel, Aart van der Leeuwlaan 4, Delft  
Vrijdag 26 augustus van 10.00 – 11.30 uur  
 
Woonzorgcentrum Stefanna, Aart van der Leeuwlaan 904, Delft (Alleen toegankelijk voor de 
cursisten die al bij Gaby les volgen). 
Donderdag 14 juli van 10.00 – 11. 30 uur  
Donderdag 4 augustus van 10.00 – 11.30 uur 
 

https://portaal.refugeepass.nl/uk
https://portaal.refugeepass.nl/ru
https://www.werkse.nl/aanmeldformulier-vluchtelingen-oekraine/
https://www.werkse.nl/aanmeldformulier-vluchtelingen-oekraine/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://jobon.nl/ua/&data=05%257C01%257Clvrijswijk@werkse.nl%257C69414d74086d496af48108da54e368ef%257C26bfffc4ba8a4f6090f7364e844c95e7%257C0%257C0%257C637915632933696137%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%257C3000%257C%257C%257C&sdata=XCDdgbwf+qWZG8M+2Tidh9ZA5lfamot9U6ABkplT+fc=&reserved=0


 

 

Woonzorgcentrum Stefanna, Aart van der Leeuwlaan 904, Delft (Alleen toegankelijk voor de 
cursisten die al bij Gaby les volgen). 
Dinsdag 19 juli van 10.00 – 11. 30 uur  
Dinsdag 16 augustus van 10.00 – 11.30 uur 
 
 
 
 

Wees welkom bij verschillende activiteiten in Delft 
 
Alle mensen uit andere landen zijn welkom in Nederland. In Delft zijn veel mensen gekomen uit 

Syrië en Eritrea in 2015. Nu zijn er veel mensen gekomen uit Oekraïne. We houden allemaal niet 

van oorlog. We willen vrede.  Met elkaar willen we een goed land hebben. Daarom proberen we 

elkaar te leren kennen. In Delft kan dat door met elkaar Nederlands te praten, elkaar te ontmoeten 

in het Taalcafe Delft, bij DelftseBuur of gewoon op de markt. 

DelftseBuur: Koffiedrinken en Nederlands oefenen.  

Jessehof, Burgwal 50, 2611 GJ, Delft 

Woensdagen van 10.00 – 12.00 uur (13 juli – 24 augustus) 

 
Wilhelminapark, Delft 
Zaterdagen van 12.00 – 14.00 uur 
16 juli -20 augustus 
 
Wil je meer informatie? Bel met Bernadette via 06 20837565 
 
Taalcafe Delft  

Elke woensdag van 12.00 – 21.30 uur in de bibliotheek Delft DOK/OPEN tot 13 juli 

 
 

Wijkcontactpunten, voor antwoorden op je vragen 

 
Durf te vragen! Alle delftenaren en Oekraïense gasten kunnen met alle (hulp)vragen tijdens 
kantooruren bij ons terecht via O15 76O O2 OO, stuur je vraag per mail naar: 
info@delftvoorelkaar.nl of kom langs op één van de onderstaande locaties: 
 
Spreekuur (inloop) 
Van Bleyswijckstraat 91 
Dinsdag 14:OO - 16:OO uur 
* Hier is ook een vrijwilliger van de formulierenbrigade aanwezig. 
 
Spreekuur De Vleugel (inloop) 
Aart van der Leeuwlaan 4, Delft 
Dinsdag 14:OO - 16:OO uur 
* Hier is ook een vrijwilliger van de formulierenbrigade aanwezig. 
 
Spreekuur Delft Noord 
Brasserskade 77, Delft 
Maandag 1O:OO - 12:OO uur 
 
Spreekuur Stadskantoor 
Stationsplein 1, Delft 
Maandag van 14:OO - 16:OO uur  
Donderdag van 1O:OO - 12:OO uur 



 

 

* Hier is ook een vrijwilliger van de formulierenbrigade aanwezig. 
 
Spreekuur Jeugdfonds sport & cultuur  
Van Bleyswijckstraat 91, Delft 
Woensdag van 13:OO - 14:OO uur 
* Alleen op afspraak via O15 - 76O O2 OO 
 
 


