De oorlog in de Oekraïne begon in de vroege ochtend van 24 februari. Het was ons al snel duidelijk dat
we te maken kregen met een grote stroom vluchtelingen vanuit de Oekraïne (Roemenië heeft meer dan
600 km grens met dit land) en vanuit Moldavië, een doorreisland vanuit de Oekraïne. Op zondag 27
februari waren de eerste vluchtelingen in Bacau.

Op maandag morgen 28 februari hadden we een eerste overleg met de overheid over de aanpak van de
stroom vluchtelingen vanuit de Oekraïne.

Binnen de federatie (FONSS) waar 44 organisaties lid van zijn organiseerden we ons snel. Ik vermeld
maar even dat ik voorzitter ben van deze federatie. Onze leden en collega organisaties uit Iasi en
Suceava (heel dicht bij de grens) hebben grensposten opgezet en zorgen voor de eerste opvang.
Zodoende hebben we een lijn opgezet vanaf de grens via Vaslui en Bacau naar Boekarest en naar het
westen van het land. Dat is voor degenen de vluchtelingen die doorreizen naar andere landen. We
hebben deze doorstroom ook nodig omdat we de grote stroom die op gang komt nooit aankunnen.

In Bacau besluiten we om Hostel Holland (ongeveer 40 plaatsen) open te stellen en hebben we ook
binnen andere projecten nog 10 plaatsen vrij kunnen maken, zodoende kunnen we 50 vluchtelingen
opvangen in onze projecten in Bacau. Alles komt in een stroomversnelling terecht en de eerste 42
vluchtelingen uit de Oekraïne komen op woensdag 2 maart bij ons aan.

Kinderen die huilen om hun vaders. Iedereen de wanhoop nabij. De impact is groot. Onder de
vluchtelingen is een gezin met een tweeling van 7 maanden. Hoe verdrietig is het om met twee kinderen
van 7 maanden te vluchten onder de terreur van rakketten?

Uiteraard hebben we (gelukkig) geen ervaring met het opvangen van vluchtelingen maar de molen
begint te draaien: iedere dag ontbijt, middag- en avondeten voor bijna 50 personen. Een restaurant uit
Bacau springt bij en al snel hebben het de maaltijden kunnen regelen. De vluchtelingen komen tot rust
en beginnen plannen te maken, sommigen hebben familie in andere landen. Trein en bus tickets worden
geregeld. Een gedeelte van de vluchtelingen vertrekt naar Polen. Andere naar Frankrijk. Het wordt
allemaal geregeld door ons geweldig team dat zich 24 uur per dag inzet om dit proces in goede banen te
leiden. Het leven van deze mensen zit in een rugzak! Waar halen we luiers, zeep, shampoo,
tandenborstels, maanverband, medicijnen vandaan? Het komt allemaal goed dankzij het noodfonds wat
opgezet is en waar heel veel mensen ruimhartig aan bijdrage! Bijzonder veel dank!

Het is een komen en gaan, de ene groep is nog niet weg of de andere groep staat op de stoep. Zo is het
tot vandaag (7 maart 2022) gegaan. Op dit moment zijn er 15 personen in Hostel Holland en verwachten
we in de loop van de dag nog 25 personen en begint alles weer opnieuw: maaltijden, onderdak, spullen
voor persoonlijke hygiëne en oplossingen zoeken voor mensen die nergens heen kunnen. De komende
tijd verwachten we vluchtelingen die nergens meer heen kunnen en we andere oplossingen moeten
zoeken. Het is een drama voor al de vluchtelingen maar ook voor de mensen die in de Oekraïne
achterblijven. Het Roemeense rode kruis zet zich ook in voor de mensen in de Oekraïne en heeft
inmiddels toegang en toestemming gekregen om spullen in de Oekraïne te brengen. Een van de inzamel
plaatsen bevindt zich in Bacau.

Inmiddels heb ik als vertegenwoordiger van FONSS en Betania gesprekken gevoerd met WAR CHILD en
OMFAX. Die waren afgelopen zaterdag in Bacau. Mogelijk gaat een van deze organisaties expertise
leveren voor de lange termijn problemen maar ook de componenten als mensen en kinderhandel. Hoe
vreemd het ook lijkt en hoe verdrietig het allemaal is deze netwerken staan als eerste aan de grens om
de kinderen uit de Oekraïne “op te vangen”. Ongekend.

Er is op dit moment heel veel in beweging en we proberen er zo veel als mogelijk er een structuur in te
brengen. We leren en heel veel van en doen ons uiterste best om deze vluchtelingen de best mogelijke
oplossing te bieden. We zijn bijzonder onder de indruk dat zoveel mensen en bedrijven bijspringen en
zich open stellen om bij te dragen aan de hulp van deze grote stroom vluchtelingen in alle direct
omliggende landen.
Het team van WAR CHILD bevestigde wat we eigenlijk al wisten, het ergste moet helaas nog komen. Dus
we bereiden ons verder voor. Daarvoor openen we vanaf vandaag een nieuwe opvang in de stad Iasi.
Daar is nog van alles nodig maar we starten per vandaag met de opvang daar. Het betreft een gebouw
met 3 etages waarvan we een etage onder onze hoede gaan nemen.

Ondertussen komen er allerlei vragen binnen van vluchtelingen die verder willen naar Oostenrijk en
geen benzine meer hebben. Er zijn artsen nodig voor verschillende gezondheid problemen van de
vluchtelingen. Ook hier worden weer oplossingen voor gevonden. En we proberen een goed evenwicht
te vinden in al onze activiteiten want al de bestaande projecten moeten ook gewoon doorgaan.
Onze waardering en dank aan allen die hun steen en steentje bijdragen zodat we ook dit werk kunnen
doen!

https://www.stichtinghcr.org/noodfonds-voor-vluchtelingen-uit-de-oekraine-in-roemenie/
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