
KC De Dompelaar en Elsendorp: Samen voor Oekraïne 

Morgen is het Koningsdag, maar Elsendorp kleurde 

afgelopen vrijdag al oranje. In het kader van de 

jaarlijkse koningsspelen organiseerde kindcentrum 

De Dompelaar dit jaar een sponsorloop voor de 

vluchtelingen uit Oekraïne. ‘Het leeft enorm in het 

dorp, en dat zie je aan het bedrag dat is opgehaald’.  

Ze praat snel: Monique Moonen, leerkracht groep 1/2 

van kindcentrum De Dompelaar en een van de drie 

organisatoren. ‘Dat komt omdat ik zo enthousiast 

ben’, zegt ze met een lach. En daarin staat ze niet 

alleen: ‘In Elsendorp verblijven momenteel enkele 

Oekraïense gezinnen in het parochiehuis. Twee 

kinderen daarvan gaan sinds kort bij ons naar school. 

Daarom zijn de kinderen enorm betrokken. Ze willen 

heel graag iets doen.’ 

Warm welkom                                  

Communicatie gaat nog wat lastig met de Oekraïense vluchtelingen op school. ‘Maar contact is er: 

met handen en voeten en een beetje hulp van Google Translate kom je een heel eind’, zegt Monique. 

Dat de kinderen van KC De Dompelaar begaan zijn met de vluchtelingen in Elsendorp is aan alles te 

zien. ‘Zo hebben kinderen uit groep 7/8 onlangs cadeautjes ingepakt en maakten anderen 

versieringen voor het parochiehuis om ze welkom te heten. Zodat ze zich een beetje thuis gaan 

voelen in Elsendorp.’ 

Verbinding                              

Alle kinderen van kindcentrum De Dompelaar doen aan de sponsorloop mee: van peuters tot en met 

groep 8. Monique: ‘Het is mooi om de verbinding te zien tussen peuters en schoolkinderen. En dat is 

precies wat we op ons kindcentrum gewend zijn, want daar werken peuterwerk en onderwijs 

intensief samen. We hebben daar ook de ideale ruimte voor: er zit letterlijk maar een klein gangetje 

tussen de lokalen van de peuters en de kleuters.’ 

Samen met het dorp                 

Niet alleen de verbinding tussen peuters en schoolkinderen maar ook de verbinding tussen 

kindcentrum en dorp is voelbaar. ‘Omdat we een kleine school zijn vinden we het belangrijk om het 

dorp erbij te betrekken,’ legt Monique uit. ‘We hebben dit geld voor de vluchtelingen echt sámen 

met het dorp opgehaald. En de dorpsondersteuner zorgt ervoor dat het geld – bijna 2.200 euro - 

goed besteed gaat worden ten behoeve van onze vluchtelingen in Elsendorp.’  

 


