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De stroom vluchtelingen kwam echter al snel op 
gang en de school in Harlingen wilde toch iets doen. 
Arjen: “Onze leerlingen komen uit de vier noordelijke 
provincies van ons land en overnachten voor een 
deel op onze campus. Hier hebben we de beschikking 
over 184 bedden, verdeeld over twee of drie per 
kamer. We hebben op dit moment dertig plekken vrij. 
In overleg met onze leerlingen en ouders besloten we 
deze bedden vrij te maken voor vluchtelingen. Door 
de leerlingen op de driepersoonskamers te plaatsen, 
hebben we in korte tijd ruimte gemaakt om dertig 
vluchtelingen op te nemen.”

Op 6 maart kreeg Arjen een sms’je van een Poolse 
Nederlander die vroeg of hij een moeder met tien 
(!) kinderen kon opvangen. Ze zijn daarop vier 
kamers gaan inrichten en hebben die moeder met 
de kinderen opgehaald van het Centraal Station 
Amsterdam. Kort daarna werd Arjen wederom 
benaderd met de vraag of ze nog negen ouders met 
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negen kinderen konden opvangen. Ook dat hebben 
ze gedaan.

Kinderen naar school
Harlingen is een kleine en hechte gemeenschap. 
Binnen de kortste keren schoten diverse Serviceclubs, 
waaronder de Rotary, te hulp met geld en goederen en 
door als vrijwilliger mee te helpen. “De vluchtelingen 
hebben helemaal niks als ze hier aankomen. We 
zijn maar gewoon boodschappen gaan doen en 
allerlei spullen gaan kopen die ze nodig hebben. 
Verder kunnen ze bij ons mee-eten, dat is geen enkel 
probleem.”

De eerste week heeft het team van de Maritieme 
Academie met een flinke club vrijwilligers gezorgd 
voor ‘rust – reinheid – regelmaat’, medische zorg 
en zakgeld. Voor psychische ondersteuning zijn 
er vrijwilligers vanuit de gemeenschap en het 
COA. Vanaf de tweede week is het voor elkaar 

“Maritieme Academie 
Harlingen stelt 30 bedden 
ter beschikking voor 
Oekraïense vluchtelingen”
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gekomen dat alle kinderen onderwijs krijgen. “Van 
kinderopvang voor de allerkleinsten tot en met het 
vo voor de jeugd. Voor die laatste groep is er een 
docente Engels beschikbaar van de RSG Simon 
Vestdijk bij ons aan de overkant. Zij is van oorsprong 
Bulgaarse en spreekt Russisch. Daarnaast krijgt de 
groep jongeren Nederlands van een docente van 
de MAH. Ook hebben we geregeld dat de leerlingen 
afstandsonderwijs krijgen vanuit Oekraïne. Er 

zijn allerlei hulpgoederen door de Harlinger 
gemeenschap, zoals tablets ter beschikking gesteld.
Inmiddels zijn we bezig om alle vluchtelingen in 
te schrijven bij de gemeente en proberen we ook 
de kinderen die bij particulieren thuis worden 
opgevangen op school te plaatsen.”

De dertigste vluchteling dient zich aan
Aan het begin van ons gesprek geeft Arjen Mintjes 
aan dat hij elk moment weggeroepen kan worden. Er 
heeft zich namelijk nog een jonge zwangere vrouw 
gemeld wiens man, die op een Engels schip vaart, 
zich ernstig zorgen maakte om haar. De Nederlandse 
kapitein van dat schip heeft Arjen gevraagd of hij 
nog een plekje heeft voor deze vrouw. “Natuurlijk 
hebben we dat.” Tegen het eind van ons gesprek krijgt 
Arjen de melding binnen dat de betreffende vrouw is 
gearriveerd. “Sorry, ik  moet nu echt naar haar toe om 
haar op te vangen en welkom te heten.”
Bij de Maritieme Academie kunnen de dertig 
vluchtelingen voorlopig even op adem komen op een 
veilige plek. “Ik heb hen gezegd dat ze hier niet weg 
hoeven. Ook niet als ze corona zouden hebben. En op 
de vraag of ze van het terrein af mochten, heb ik hen 
gezegd ‘natuurlijk!’. Binnenkort gaan we kijken of we 
werk kunnen vinden voor degenen die kunnen en 
willen werken. Ik ben er van overtuigd dat ook dat ons 
gaat lukken!”
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