Het is alweer een maand geleden dat de oorlog in Oekraïne begon. Ook is het een maand geleden dat de
eerste vluchteling uit de regio Odesa en Mykolaiv in Bacau aankwamen en om onderdak en voedsel
vroegen. Sindsdien hebben we de vreselijkste verhalen gehoord en het is bijna ongewoon als je op een
dag niet een verschrikkelijk verhaal hoort. De directe informatie die we van de vluchtelingen horen en
de dingen die ze laten zien geeft het beeld van een ongekend drama voor miljoenen mensen!
Het is een komen en gaan van vluchtelingen, sommigen reizen door naar andere landen in Europa en
komen bij ons tot rust, via alle mogelijke en onmogelijke wegen proberen we deze mensen te helpen om
op juiste bestemmingen te komen. Anderen weten totaal niet wat ze moeten doen en komen soms met
ernstig zieke kinderen bij ons binnen. Bijna dagelijks staan er ambulances bij ons voor de deur om
medische hulp te bieden.

De afgelopen weken hebben we gemiddeld 40 vluchtelingen per dag op gevangen, soms meer soms
minder. Een grote uitdaging was het gezin met 5 kinderen die alle reisdocumenten waren verloren. De
Oekraïense ambassade kan geen contact meer krijgen met het systeem in Kiev. Het gezin heeft
contacten in Duitsland en willen daar heen. Via de federatie (FONSS) konden we opvang regelen in
Boekarest en met hulp van de Hongaarse en Duitse ambassade zal het gezin binnenkort naar Duitsland
vertrekken.

We hebben ontzettend veel geleer de afgelopen maand. Het onderdak bieden aan vluchtelingen en de
uitdagingen waar we mee te maken krijgen zijn nieuw voor ons. Het is een complex gebeuren. Op een
geven moment kwam er via collega organisaties een bericht binnen dat er 280 kinderen met
beperkingen met hun begeleiders onderweg waren uit Kiev naar Roemenië. Niemand heeft de capaciteit
voor zoveel kinderen met beperkingen en in rolstoelen. Met collega organisaties en overheid hebben we
uiteindelijk oplossingen kunnen vinden. Maar u kunt zich wel enigszins voorstellen wat een uitdagingen
dat zijn en wat een inzet er gevraagd wordt van iedereen naast onze dagelijkse activiteiten. Ook bij ons
verblijven op dit moment kinderen met beperkingen.

Inmiddels zijn er een aantal moeders met kinderen die voorlopig zullen blijven, dat zijn totaal zo’n 40
personen. Voor 20 van hen hebben we inmiddels een wat definitievere oplossing gevonden door het
verhuizen naar appartementen. Sommige kinderen gaan inmiddels in Roemenië naar school. Dat gaat
met behulp van vertalers.

Ook die gezinnen die blijven hebben aandacht nodig. Het is zoals ik eerder schreef een komen en gaan.
Een of twee keer per week komt er ook een arts langs om te kijken hoe het met de kinderen en hun
moeders gaat. Deze medische controle is belangrijk om ook de medische problemen die er zijn zoveel
als mogelijke onder controle te houden.

Twee meisjes die langer bij ons blijven zijn muziekliefhebbers. De baptistengemeente heeft
toestemming gegeven om de kerk te gebruiken om piano/orgel en gitaar te spelen. Op die manier
komen ze ook steeds meer in contact met de gemeenschap en dat zijn de mooie dingen van deze
vluchtelingen opvang.

Wij zijn u bijzonder dankbaar dat u via het noodfonds van stichting HCR de vluchtelingen uit de Oekraïne
helpt. Zonder uw financiële hulp kunnen we al deze mensen niet helpen! Er zijn 600.000 mensen vanuit

Oekraïne naar Roemenië gevlucht. 100.000 mensen blijven in Roemenië. Het is nu wat rustiger aan de
grens en we verwachten snel een tweede grote stroom vluchtelingen. Dat gaat gebeuren als de
zogenaamde humanitaire corridors velliger worden.
Het is bijzonder om te zien hoeveel mensen ons steunen. We krijgen nu vaak de vraag: wat kopen jullie
van de donaties en wat kost het opvangen van de vluchtelingen uit Oekraïne. De meeste vluchtelingen
komen met een kleine koffer of een plastic zak met spulletjes bij ons binnen. Ze hebben werkelijk niets
en zijn financieel niet in staat om ergens te verblijven. We kopen van de donaties dus alles wat nodig is:
voedsel, medicijnen, spullen voor persoonlijke hygiëne, beddengoed, handdoeken, babyvoeding, luiers,
maandverband, kortom alles wat nodig. Dan is er soms een tandarts nodig of een specialist (arts)
Eigenlijk alles wat je in een gezin nodig hebt is ook nodig voor deze moeders en kinderen. De kosten die
wij als organisatie voor onderdak en voedsel maken zijn € 22,50 per persoon per dag. Zo’n € 5000,- per
week.
Dankzij uw gift aan het noodfonds wat opgezet is door stichting HCR, waar veel mensen ruimhartig aan
bijdragen, kunnen wij de vluchtelingen uit de Oekraïne helpen!
Onze waardering en bijzondere dank aan allen die hun steen en steentje bijdragen zodat we ook dit werk
kunnen doen!
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