Overweldigende opbrengsten en
betrokkenheid bij inzamelingsacties
HATTEM/ASSEN – De afgelopen dagen hebben Assen en Hattem in het teken gestaan van (het
voorbereiden van) inzamelingsacties voor Oekraïne. De opbrengsten zijn overweldigend, evenals
de getoonde betrokkenheid.

Opbrengsten inzamelingsacties
Doordat de inzamelingsacties op vrij korte termijn zijn georganiseerd, was het niet in te schatten wat
de opbrengsten zouden worden. Al snel merkten we dat de betrokkenheid enorm was.
Goederen
Van alle kanten werden we benaderd: ondernemers die zich melden met goederen om te doneren,
voedselacties in supermarkten die zelfstandig werden opgezet, de volledige medewerking van
diverse media voor het vergroten van de acties, en – niet te vergeten – al die mensen die de
afgelopen dagen goederen hebben gedoneerd.
Vrijwilligers
Voor deze acties hebben de afgelopen dagen zich zeker tweehonderd vrijwilligers ingezet, van tieners
tot tachtigers. Op allerlei manieren hadden deze vrijwilligers van de acties gehoord en hadden zij
besloten mee te helpen. Zo lazen mensen in een app-groep een oproep en zijn zij op de fiets of in de
bus gestapt, werden hele families gemobiliseerd of bleef men helpen nadat er goederen waren
ingeleverd. Ook dit was overweldigend.
Opbrengst
Doordat er zoveel is gedoneerd en al deze vrijwilligers de goederen hebben gesorteerd, ingepakt en
geadministreerd, kunnen er in ieder geval vier (en wellicht vijf) volle trailers aan goederen worden
getransporteerd naar Oekraïne.

Bijschrift foto:
Op de foto rechtsboven ziet u de loods, waar alle dozen werden opgestapeld op pallets.
Op de andere vier foto’s, ziet u de zakken kleding die werden ingeleverd, de wijze waarop de kleding
werd gesorteerd en vervolgens werd ingepakt in dozen. De stapel banendozen bleek overigens meer
dan onvoldoende te zijn.

Dankbaarheid
De opbrengsten en de getoonde betrokkenheid geeft veel reden tot dankbaarheid. Dankbaarheid
omdat met deze goederen veel monden gevoed kunnen worden, mensen weer nieuwe kleding
hebben om aan te trekken en – ten diepste – dat zij als mens gezien worden in deze zware tijden.
Ook is er dankbaarheid voor de inzet van al deze vrijwilligers. Zonder hun hulp en inzet, waren deze
acties niet zo gelopen als deze nu zijn gelopen.
Transporten
Begin deze week zullen in ieder geval twee trailers worden geladen, waarna de eerste twee
transporten vertrekken naar Oekraïne.
Tot slot
Verder willen we u vragen om te bidden voor een goede en behouden reis én dat de transporten
mogen aankomen en de goederen mogen worden uitgedeeld, daar waar ze voor bestemd zijn.
We houden u op de hoogte!

Bijschrift foto:
Een overzicht van de
pallets met daarop de
goederen. Op de foto rechtsonder ziet u bijna 250
matrassen, die meegaan op
transport.

