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Dit is de 35e nieuwsbrief en uitgegeven door het 

secretariaat van de stichting Holland-Oekraïne. 

 

Donderdag 24 februari 2022, rond 04.00 uur 

veranderde met de grootschalige Russische 

invasie van Oekraine, veel in het leven van de 

inwoners van Oekraine. Raket- en bom aanvallen 

van Oost naar West en van Noord naar Zuid 

bepaalde nu voor veel inwoners een onzeker, 

angstig, vluchtend en ontheemd leven.          

Voor velen, zelfs eindigend met de dood. 

 

Ook als stichting, inmiddels 

29 jaar projectmatig 

werkzaam in Oekraine, 

veranderde met de 

Russische invasie van 

Oekraine heel veel. 

Hulpverlenen bleef, nog 

meer dan voorheen en mede 

door de nu uitgebroken 

oorlog, een topprioriteit.                                                  

Projectmatige hulp moest veranderd worden in 

directe en onmiddellijke hulp.   

Vooral in de beginfase van de oorlog was het 

noodzakelijk om de chaotisch verstopte 

hulpkanalen te omzeilen en wegen te vinden 

voor deze directe en onmiddellijke 

hulpverlening. 

 

We zochten en vonden veel hulp van de 

Oekraïense Ambassade in Den Haag  

Ook aan onze jarenlange connecties in Oekraine 

hebben wij veel kracht kunnen ontlenen. 

 

Gezamenlijk vonden wij wegen en dankzij 

sponsoring de financiële middelen om 

hulpgoederentransporten te blijven organiseren. 

 

Werden in de voorgaande 29 jaren duurzame 

gebruik goederen maar ook medisch en/of 

educatief gerelateerde hulpgoederen verscheept 

naar onze projecten in Oekraine. 

 

 

 

Nu kwam de focus op de aanlevering van 

hulpgoederen welke direct nodig waren om de  

Nu ontstane nood als een gevolg van de oorlog, 

waar mogelijk te verlichten 

Lang houdbaar voedsel, drinken, verband- en 

verzorgingsmiddelen. Dekens en bedden maar 

ook aggregaten voor de noodzakelijke 

stroomvoorziening kregen de aandacht bij het 

beladen van de trailers.  

 

Trekker/Trailers combinaties werden gevonden 

in Nederland van Oekraïense transportbedrijven 

welke na lossing van lading in Nederland, geen 

geld of retourvracht konden vinden om terug te 

keren naar Oekraine. 

Zondag 6 maart, 10 dagen na het uitbreken van 

de oorlog, konden wij de 1e trailer afgeladen met 

hulpgoederen laten vertrekken vanaf de 

Rijnlanderweg te Nieuw-Vennep naar een 

bestemming in Oekraine. 

 

Dit was de eerste, van wat later bleek, een lange 

rij van een 30-tal trekker/trailer combinaties 

welke in 2022 in totaal door ons werden beladen 

en getransporteerd.  

Foto’s en video’s laten ons steeds zien dat er 

gelost wordt en welke partijen in Oekraine de 

goederen in ontvangst nemen. 

 

Dit was alleen mogelijk dankzij de 

onverminderde inzet en motivatie van onze 

groep vrijwilligers en vrijwilligsters.               

Niet gestopt door leeftijd en/of tanende 

gezondheid werd met een frequentie van 

ongeveer 1 trailer per twee weken, geladen.  



Anderen hielden zich bezig met de website, de 

coördinatie en financiering en de transporten. 

 

Uiteindelijk en bepalend voor onze 

mogelijkheden zijn altijd de sponsoren in geld 

en goederen, welke hun vertrouwen in onze 

werkwijze en inzet belonen met donaties. 

 

Onze inzet en de continuatie van de 

hulpgoederentransporten bleef niet onopgemerkt. 

We werden gedurende het jaar vereert met 

bezoeken van de Commissaris van de koning 

provincie Noord-Holland. Mr. Arthur van Dijk 

De Oekraïense Ambassadeur uit den Haag en de 

Burgemeester van de Haarlemmermeer 

Mevrouw Marianne Schuurmans 

Hun betrokkenheid en aandacht voor de inzet 

van onze vrijwilligers(sters) werkt als een 

katalysator om door te gaan. 

 

In de winter van 2021/2022, en dus vóór de 

oorlog, waren er reeds 5 (vijf) trailers door ons 

beladen met hulpgoederen voor projecten 

rondom de stad Kherzon.  

 

De stad Kherzon viel 

gedurende de oorlog in 

Russische handen en 

voor ons niet meer 

bereikbaar. 

 

Gezien de fragiele aard 

van de reeds geladen 

hulpgoederen werd 

besloten deze goederen 

niet over te laden in 

Oekraïense trailers in 

Nederland doch op een 

gunstig en veilig moment de trailers zelf en in 

eigen beheer naar de Pools/Oekraïense grens te 

brengen voor een uitlossing in een Oekraïens 

depot voor verdere en aansluitende distributie 

naar toegewezen eindbestemmingen in Oekraine. 

 

Vrijdag 26 augustus vertrok ons eigen 

hulpgoederentransport met 5 trekker/trailer 

combinaties vanaf de Rijnlanderweg te Nieuw-

Vennep naar de Pools/Oekraïense grens om op 1 

september na lossen van de lading weer veilig 

terug te keren. 

 

Ultimo 2022 hebben wij het oude record van 

april 2005: 21 trailers geladen met hulpgoederen 

verscheept naar Oekraine verbroken en verbeterd 

naar een totaal van: 30 trailers op jaarbasis.     

30 trailers met een tonnage van ongeveer 400 

m/ton en een volume van ongeveer 2.500 

kubieke meter. 

                                                                                                                                                                   

Dit geheel aan hulpgoederen moest worden 

opgehaald, 

ingezameld, 

soms ingekocht, 

gesorteerd, 

verpakt en 

uiteindelijk 

geladen worden. 

Hier waren veel 

man/vrouw uren van onze vrijwilligster(sters) 

voor nodig om dit te realiseren. 

De oorlog in Oekraine is onverminderd gaande.  

De komende sponsoractie(s) zal duidelijk maken 

of wij de nu voorgenomen transporten in 2023 

financieel dekkend kunnen krijgen.                    

In vol vertrouwen gaan wij hier van uit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Met deze Nieuwsbrief en met onze website 

www.holland oekraine.nl hopen wij de 

noodzakelijke transparantie te bewerkstelligen. 

Hopelijk helpt het U om de werkwijze van de 

stichting Holland Oekraïne te kunnen beoordelen 

en hopelijk te waarderen met een donatie.  

HELPT U ONS A.U.B MEE, OM EEN 

ANDER TE KUNNEN HELPEN.                                

Ook in ons 30ee stichtingsjaar!! 

 

De stichting 

Holland Oekraïne 

is door de 

Nederlandse 

Belastingdienst 

aangemerkt als een 

van      Algemeen 

Nut Beogende 

Instelling (ANBI). Al uw giften gestort op onze 

bestuur rekening: NL63 RABO 0155 536 869 en 

onder vermelding van gift, zijn aftrekbaar in uw 

jaarlijkse aangifte (inkomsten) belasting. Ook uw 

giften in natura (b.v. gasolie en goederen of 

diensten zijn fiscaal aftrekbaar 

Om een optimaal gebruik te maken van de 

fiscale mogelijkheden kunt U ook gebruik maken 

van een meer jaarlijkse schenking overeenkomst. 

 

De stichting Holland Oekraïne, haar bestuur, 

adviescommissie en vrijwilligers, wensen U een 

gezond, voorspoedig maar ook een inspirerend 

en uitdagend 2023 toe met het motto:           

WAT KAN IK, OOK IN 2023                                           

BETEKENEN VOOR EEN ANDER???  

http://www.holland/

