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                          Beeld van Inna Nikolajeva uit Dnipro 

Beste mensen, 

Een week geleden ontving u het Oekraïne Bulletin van Cornelis Boogerd van de 
Werkrgoep Tsjechië en Slowakije, of de Rondzendbrief van Louise Kelder en Carla 
van Dijk van de voormalige Werkgroep Rusland/ Oekraïne. Wij hebben besloten 
onze krachten te bundelen, en onze contacten en netwerken te verbinden. 
Daarom ontvangt u voortaan dit gezamenlijke bericht over de steun aan 
Oekraïense vluchtelingen en mensen in Oekraïne zelf. Om duidelijk te maken dat 
het om een nieuw initiatief gaat hebben wij ook een nieuwe naam gekozen voor 
dit bericht en voor onze werkgroep: Hulpkring Oekraïne, geïnspireerd door het 
bovenstaande beeld van Inna Nikolajeva.  

Wij hebben onze contacten in Oekraïne, Slowakije, Tsjechië, Hongarije, Roemenië,
Duitsland en Nederland vooral in de vrije school beweging en daar omheen. We 
menen dat het goed is om mensen in die sfeer te verbinden, zodat ze in een 
vertrouwde omgeving opgevangen kunnen worden, met name ook de kinderen. 
Dat betekent natuurlijk niet dat wij andere mensen niet helpen wanneer ze 
daarom vragen. Via onze netwerken staan we open voor hulpvragen van 
vluchtelingen, om hen door te kunnen verwijzen naar goede plekken of op andere



manieren, bijvoorbeeld door informatie te geven. Ook bouwen wij overzichten op 
van zowel de mensen die hulp zoeken als de mensen en initiatieven die hulp 
aanbieden in deze landen. Verder staan we open voor hulp aan mensen in 
Oekraïne zelf, maar het is onduidelijk wat daar straks mogelijk is. In deze 
Hulpkring Oekraïne informeren wij u over de laatste ontwikkelingen van ons werk.
We gaan uit van een bericht per twee weken, maar letten ook op de actualiteit. 
 
Oekraïne 
Steeds meer mensen zijn op de vlucht, en moeilijk te vinden. In Oekraïne wordt 
de situatie steeds moeilijker, mensen reizen af, telefoons functioneren soms niet 
meer etc. Toch zijn wij nog met een aantal mensen daar in contact, die 
vluchtelingen met ons in verbinding kunnen brengen. Het is nog niet te overzien 
wat we voor hen ter plekke kunnen doen, behalve de communicaties. 
Bankrekeningen worden onzeker. Met de Oekraïense munt, de grivna, kunnen zij 
buiten Oekraïne niet veel doen. 
   De voormalige Werkgroep Rusland en Oekraïne heeft bij de opheffing het 
restbedrag van hun rekening overgemaakt naar de Stichting Sophia, waarin vele 
initiatieven samenwerken in Oekraïne. Dat geld kunnen zij nu inzetten voor hulp. 
Ook hebben zij een rekening in Duitsland voor de zekerheid.                       

Slowakije
In Slowakije is er snel een coördinatiepunt opgezet vanuit de Associatie van vrije 
scholen. Daar kunnen mensen zich melden die hulp zoeken of aanbieden. Er 
gebeurt veel. Vooral de vrijeschool in Košice is actief. Het is de tweede stad van 
Slowakije in het oosten van het land, niet zo ver van de grens met Oekraïne. 
In Košice kon men tot nu toe ongeveer 9 families helpen, meestal moeders met 
kinderen. Men zoekt naar mogelijkheden om de kinderen in te passen in de 
school. Wanneer er genoeg mensen aankomen kan een aparte Oekraïense klas 
worden geopend. De burgemeesteres van de stad was in tranen toen ze zag wat 
er gedaan werd. Binnen een kwartier had ze een affiche laten maken om mensen 
op te roepen het werk van de school te steunen. Vele mensen gaven goederen, 
geld, of boden onderdak aan. Ook bieden mensen aan om vluchtelingen vanaf de 
grens op te halen. Twee hotels boden gratis onderdak en maaltijden aan. 
Sommige mensen uit Oekraïne willen alleen een tijdje uitrusten om zich te 
oriënteren en eventueel door te reizen, anderen willen in Košice blijven. Vandaag 
(6-3) komen er weer twee families aan. Een daarvan bestaat uit 7 mensen: opa 
en oma, man en vrouw, drie kinderen van 10, 14 en 17 jaar in twee auto‘s. Ze 
werden vanaf de grens met Hongarije opgehaald en begeleid door een ouder. 
Voor hen is een eigen huis geregeld, en de koelkast gevuld. Maandag kunnen de 
kinderen naar de vrijeschool. Een ander gezin was al bij de grens maar moest 
terug naar Kyjev omdat ze de documenten van hun zoontje vergeten waren….

Tsjechië 
In Tsjechië is er ook veel hulpaanbod vanuit de vrijescholen. Er wordt nog 
gewerkt aan een coördinatiepunt, met name door de vrije school in Brno in het 
kader van de associatie van vrije scholen. Tot nu toe hebben mensen en 



initiatieven vanuit twintig steden zich gemeld om onderdak aan te bieden. We 
wisselen met hen gegevens uit, ook over de Oekraïners die daar aankomen. 

Hongarije
Hongarije heeft een grote vrijeschool beweging met rond honderd scholen en 
kleuterscholen. Ook hier is heel veel bereidheid om te helpen. Zij hebben een 
coordinatiepunt gevormd vanuit Brussel. 

Duitsland
In Duitsland gebeurt ook veel in de vrijeschoolbeweging. Daar wordt de opvang 
gecoördineerd door de Freunde. Een schoolarts van de vrijeschool in Kyjev 
probeert vanuit Bielefeld om de verbinding met Oekraïeners die aankomen te 
maken en hen te verbinden met de vrijeschoolbeweging voor opvangadressen. 

                           Beeld van Natasha Yeschenko uit Kyjev

Natasha schrijft: 
“Wij zijn helemaal niet heldhaftig. Alleen M. deed soms wat vrijwilligerswerk. Op 
dit moment, 15.30, is er al sinds een uur luchtalarm in Kyjev. Wij zitten nu 
bijvoorbeeld in de gang, waar de muren sterker zijn. We gaan niet naar de 
schuilkelder, en we zijn ook niet in paniek. D. zei dat hij alleen naar het leger zou
gaan wanneer hij een oproep krijgt. Daarom kunnen we niet zeggen dat we 



vanuit een gezamenlijke patriotische impuls leven….maar wat er nu gebeurt in 
het land...Alles wordt vernietigd als zandkastelen….steden smelten als kaarsen in 
het vuur….”

Nederland 
We kregen veel reacties op het Bulletin en de Rondbrief. Enkele mensen boden 
opvangplekken aan, anderen maakten geld over op ons actienummer bij de Iona 
Stichting. Dat is verheugend! We staan open voor verdere opvangplekken of 
financiële steun. Wanneer iemand al mensen opvangt horen we dat ook graag. 

   Het is nog moeilijk te voorspellen hoe dit allemaal verder gaat. We zien bij de 
vluchtelingen twee tendenzen: Een aantal van hen wil in de buurt van de 
Oekraïense grens blijven, en voelt zich thuis in de Slavische landen en talen, zoals
Polen, Tsjechië en Slowakije. Anderen overdenken hun toekomst en nemen hun 
kans om naar het westen te gaan en daar misschien werk te vinden. Wij 
vermoeden dat de grote toestroom naar West-Europa nog op gang moet komen. 
Het is goed, daarop voorbereid te zijn. 
   Het zal nog een uitdaging worden om mensen hier een toekomst te bieden na 
de eerste noodhulp. Er zijn in Nederland door 25 veiligheidsregio’s al 50.000 
plekken voor noodopvang voorbereid. Maar een vervolg wordt lastiger. 
Huisvesting stond in het westen sowieso al onder druk. 
Wij zien het als onze opgave om in deze eerste chaotische tijd mensen met elkaar
te verbinden in de genoemde landen, tot er duidelijkere structuren van 
communicatie en opvang zijn ontstaan. Verder is de vraag wat we voor de 
mensen in Oekraïne kunnen doen. Iedere dag zijn er nieuwe ontwikkelingen en 
contacten. We houden u verder op de hoogte via deze Hulpkring Oekraïne. 
  
U kunt uw donatie overmaken op : 

IBAN: NL23 TRIO 0212 1898 40  van de IONA Stichting, onder vermelding van
NOODHULP Oekraïne, of fonds 2755. 

U kunt in dit fonds ook schenken via de website van de Iona Stichting: 

https://www.iona.nl/schenken-algemeen/direct-schenken/

                           Hartelijk dank voor uw medeleven en ondersteuning, 

                                    Namens de Hulpkring Oekraïne: 

                                            Louise kelder – louisekelder@casema.nl

                                            Carla van Dijk - carlavandijk7@gmail.com

                                            Cornelis Boogerd – meel@soverin.net
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