Betekenisvolle werkweek in Oekraïne
HATTEM – Afgelopen week was er een groep van zes vrijwilligers in Серне (Serne), Oekraïne, bij onze
contactpersoon Sandor Kovacs. Zij zijn die week druk geweest met het organiseren van de
opslagloods, het verdelen en wegbrengen van goederen en voedsel naar diverse plekken in de
omgeving en met het inladen van transporten, die verder Oekraïne ingingen. Inmiddels is de groep
weer veilig thuis.

Foto’s v.l.n.r.: de vrachtwagen, die werd volgeladen en verder Oekraïne inging + de gereorganiseerde opslagloods.

Activiteiten
Op woensdag 30 maart jl. heeft de groep vrijwilligers honderd voedselpakketten gemaakt en daarna
deze weggebracht naar het zigeunerkamp van Barkasovo. De mensen kregen daar een voedselpakket
bestaande uit 25 kilo’s aardappelen, 4 kilo uien en wortelen en 2 potten rode kool. Ook zijn er
voedselpakketten gemaakt voor het zigeunerkamp in Pavshyno en daar uitgedeeld. Er werd hard
meegeholpen met het uitladen van het eten en de dankbaarheid was groot.

Bijschrift: voedselpakketten werden uitgeladen bij het kamp in Barkasovo

In de loods bij onze contactpersoon stonden nog schoolmeubels opgeslagen. Met de aanwezigheid van
de groep vrijwilligers was het mogelijk om deze schoolmeubels afgelopen donderdag 31 maart te
transporteren naar twee verschillende schoollocaties. Daarna hebben de vrijwilligers nog kleding
uitgedeeld op een zigeunerkamp in Isznyéte.

Vluchtelingenopvang en gaarkeuken
Naast de praktische hulp van afgelopen week, bieden wij financiële hulp voor instandhouding van de
vluchtelingenopvang in Huize Lelie en voor een gaarkeuken in Вари (Vary). In Huize Lelie worden op
dit moment ongeveer 60 vluchtelingen opgevangen. Zij krijgen hier een dak boven hun hoofd en drie
maaltijden per dag. In Вари (Vary), de plaats van het project Testify to Love, heeft de bisschop diverse
gebouwen ingericht voor de opvang van vluchtelingen. Verder is er een gaarkeuken ingericht om de
mensen daar te voorzien van (een) maaltijd(en).
Dankzij uw steun, is het mogelijk deze hulp te bieden. Hartelijk dank daarvoor! Daarnaast hopen we
dat we de komende tijd op uw steun mogen blijven rekenen, zodat de ondersteuning mogelijk blijft.
Doneren kan door een overboeking te doen op ons rekeningnummer of via onze website
www.oekraine-projecten.nl of door het scannen van de QR-code. Alvast bedankt!

