
 

Hulpgoederenreis November 2022
 

Stefan Bakker, Harmen Brouwer en Dennis Dekker zijn afgelopen 12 november afgereisd
naar Oekraïne om humanitaire hulp te bieden.

 
Tijdens de voorbereiding hebben we veel hulpgoederen mogen ontvangen, waar we u en

jullie voor willen bedanken. Dit geldt ook voor de grote bus en aanhanger welke we
kosteloos mochten gebruiken. Hierdoor was het hulptransport mogelijk en mochten we

“licht” brengen in de duisternis, hier later meer over.
 

Ons bezoek van 4,5 dag was intens, dit kwam omdat de gevolgen van de oorlog overal
voelbaar en zichtbaar zijn. De basis levensmiddelen zijn erg duur geworden, wegen worden

nauwelijks gerepareerd en zijn slecht begaanbaar, de elektriciteit en dus ook de
watervoorziening valt regelmatig uit.

In het gebied waar we hulp boden is geen oorlogsgeweld, wel ging het luchtalarm           ‘s
ochtends vaak af. Voor schoolkinderen betekende dit dat ze naar de schuilkelders moeten
gaan. We hebben de pijn en verdriet gevoeld van mensen die worstelen met het dagelijkse
leven. Gezinnen en vrienden welke niet meer bij elkaar kunnen zijn omdat ze zijn gevlucht

voor de oorlog.
 

Tijdens ons bezoek hebben we op verschillende manieren hulp mogen bieden.

Kleding:
Dankzij een

inzamelingactie in
Nederland hebben we
winterkleding mogen

brengen naar een
kleding depot. Istvan,
de dominee van Vári

ontvangt hier
vluchtelingen uit Oost
Oekraïne en mensen

uit de regio welke
kleding nodig hebben.



Voedsel- en
hulpmiddelen:

We hebben naast de
meegenomen

levensmiddelen ook 10
voedselpakketten

samengesteld in een
lokale supermarkt en

uitgedeeld aan
mensen, gezinnen
welke in extreme

armoede leven. Samen
met het voedsel
mochten we ook

waterzakken, kaarsen,
kookplaten en kachels

uitdelen

Lampen
In Nederland konden we met behulp van sponsorgeld 50

multifunctionele accu lampen kopen. De lamp kan naast het
stopcontact ook via een eigen zonnepaneeltje opgeladen
worden. Het heeft ook nog een aansluiting waarmee een

telefoon opgeladen kan worden.
De accu lampen kregen tijdens onze reis een speciale

betekenis. Omdat de elektriciteit vaak uitviel en het om
16:00 donker was mochten we letterlijk het “licht” brengen

in de huiskamers. 
We ontvingen tijdens ons verblijf foto’s dat de lampen op

allerlei verschillende manieren gebruikt werden,
bijvoorbeeld tijdens koken, huiswerk, ontbijt en in een

winkel.
“Het Licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het

niet in zijn macht gekregen…”
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Brandhout
Omdat het niet zeker is of er voldoende gas

zal zijn in de winter, worden houtkachels
weer aangestoken. Dit heeft tot gevolg dat

brandhout schaars en erg duur is geworden.
We hebben met behulp van sponsorgeld voor

verschillende gezinnen brandhout kunnen
kopen. We hielpen bij het lossen van de

vrachtwagen of brachten het hout zelf met de
bus naar het gezin. 

Voor één gezin hebben we ook nog een
kruiwagen kunnen kopen. De man was van
plan om met een klein mandje al het hout

naar een schuurtje achter in de tuin te
brengen. 

De kruiwagen was ook nodig om puin op te
ruimen, hier kon nu ook een begin mee

worden gemaakt

We zijn dankbaar dat de mogelijkheid er was om deze hulpgoederenreis te maken.
Ons bezoek was kort, we hebben veel mensen mogen bezoeken en kunnen helpen.

Naast materiële hulp mochten we ook Gods liefde uitdelen. Een knuffel ter bemoedigen in
deze moeilijke tijd om te laten voelen dat ze er niet alleen voor staan.

We willen jullie vragen om te bidden voor de gezinnen in Vári en omstreken nu de winter is
aangebroken en er zoveel onzekerheid is. 

Fietsen en elektrische rolstoel
In de oktober nieuwsbrief
hebben we verteld dat de

driewieler van Janika klaar
stond en Gellér vanwege zijn
spierziekte een tandem nodig

had. We zijn dankbaar dat beide
fietsen met de grote bus mee

konden en de kinderen er voor
het eerst op konden fietsen.
Vanuit Nederland hebben we
ook een elektrische rolstoel

kunnen meenemen en kunnen
afleveren.


