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Burgemeester Marianne Schuurmans-Wijdeven bracht 

afgelopen juli een werkbezoek aan de Stichting Holland - 

Oekraïne. De Hulptransporten van de stichting vinden door-

lopend voortgang. Op dat moment werd het 19e Oekraïne 

transport voorbereid. Op de werf aan de Rijnlanderweg 

1182 worden dagelijks hulpgoederen aangeboden en 

geselecteerd. Reden voor een kennismaking en tevens 

werkbezoek voor de burgemeester. Behalve dat zij de vele 

vrijwilligers een hart onder de riem wil steken, wil zij zich 

laten informeren.

Voorzitter Dick Nijssen staat klaar voor ontvangst. En ver- 

zorgt een rondleiding langs pallets vol hulpgoederen, waar- 

onder tenten, houdbaar voedsel, medische bedden, zieken- 

huisapparatuur, pijnstillers, verbandmateriaal, infuusvloei-

stof, bloedstollende middelen, veiligheidshelmen, schone  

en warme kleding. Om tot een zo volledig mogelijk beeld 

te komen, wordt de burgemeester uitgenodigd bij de 

Verhalentafel. Om te luisteren naar de belevenissen van 

beladers en chauffeurs. Onvermoeibare helden met vaak 

meer dan 25 jaar ervaring. Zij hoorde de intrieste reisver-

slagen aan. Zoals de baby die in een luier aan een muur 

gespijkerd zat. En bij aanraking toch een lachje liet zien,  

hetgeen indertijd tot bekering heeft geleid van een vrijwil-

liger. Of de douanier die bij paspoortcontrole dramatisch 

naar zijn voorhoofd wees. Reeksen treurige getuigenissen 

van risicovolle avonturen passeerden: colonne rijden in 

desolate landschappen, afzien, primitieve overnachtingen, 

vijandige regio’s, narrow escapes en vooral wachten en nog 

eens wachten. Naar huis bellen zonder verbinding te krijgen 

verhoogde gevoelens van eenzaamheid. Gelukkig waren er  

soms ook meer glorieuze momenten: blije kinderen, zieken-

huispatiënten of ontvangsten door hoog geplaatsten. 

Voorzitter Dick Nijssen memoreerde een monster konvooi: 

terwijl op zijn werf de laatste wagens werden geladen zag 

hij turend over de velden richting A4, de eerste truck rijden, 

gevolgd door een aanzwellende vloot twintigtonners.

Diep onder de indruk verliet de burgemeester de werf.

De Stichting heeft niet alleen goederen, maar ook geld 

nodig. Budget om de diesel te betalen.

Sponsoren? Bel met voorzitter Dick Nijssen 06-53 66 87 17.

of kijk op de website www.holland-oekraine.nl.
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De geschiedenis
Hulpgoederen transporten naar Tsjernobyl, basis  
van Stichting Holland-Oekraïne.  
Een kort signalement 

Kranslegging n.a.v. van de kernramp, in Tsjernobyl 1986, 

typeert de opstelling en humanitaire hulp van de later in 

1993 opgerichte Haarlemmermeerse Stichting Holland 

Oekraïne. Hoofddorper Joep Huttinga begon vroeg jaren 

90 met het organiseren van hulpgoederen transporten 

naar Kreszow, geboortedorp van zijn vrouw. Opslag, 

sorteren en verpakken gebeurde in huiskamers, onder de 

naam “Actie Polen”. In Kreszow hoorde hij van de pastoor 

dat de situatie net over de grens in Oekraïne, vele malen 

slechter was. Huidige voorzitter Dick Nijssen, sponsorde 

dit volgende transport. In Polen filosofeerde hij met Joep 

Huttinga over een omvangrijke expeditie. Eenmaal thuis 

troffen ze voorbereiding van een vervoer door niet minder 

dan 15 trekker/trailer combinaties ,met bestemming Polen 

en Oekraïne. Enkele weken later overleed, voorzitter Joep 

Huttinga. Op de begrafenis van Joep , beloofde Dick dat 

wat Joep had opgezet, nooit verloren zou 

gaan. Per notariële akte werd de stichting 

Polen Oekraïne in 1993 opgericht. 

Sindsdien stuurt de Stichting konvooien 

met noodzakelijke hulpgoederen naar 

armlastige ziekenhuizen, verpleeghuizen, 

psychiatrische instellingen, scholen en 

sociale diensten in Oekraïne. In totaal 

zijn er door de jaren heen meer dan 720 

trailer vrachten geleverd. Voor al deze 

inspanningen ontving de stichting in 

2021 een onder-scheiding van President 

Zelensky. Op verzoek van de Rotary Club 

Reeuwijk en het Amsterdams VU  

 

Medisch Centrum bracht de stichting in 2000 honderden 

ziekenhuisbedden en medische apparatuur naar de Krim.  

 

3000 km vol onbegaanbare wegen. Geëscorteerd door 

zwaar bewapende politie. Daar bleek dat hoe verder van de 

Pools/Oekraïense grens , hoe groter de armoe en ellende. 

Besloten werd toekomstige humanitaire hulpverlening aan 

de Oekraïne te verleggen naar het veel verder gelegen 

Oost Oekraïne. Met name naar Simferopol en steden als 

Kherson – Lodigin Vinistia – Nowaya Majatsko.

 

De stichting ging hier de uitdaging aan, hulp te verlenen 

aan projecten, die door andere organisaties in Nederland 

vaak niet bereikt konden worden vanwege de hoge 

(transport) kosten. 

In 2004 werd de naam stichting Polen – Oekraïne per 

notariële acte veranderd in: Stichting Holland- Oekraïne.
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In volgende jaren werd samenwerking gezocht en 

gevonden met o.a. de Rotary Club Reeuwijk – VU Medisch 

Centrum Amsterdam – de Henri Nouwen stichting – IKON 

stichting De Wilde Ganzen – NCDO (Nationale Commissie 

van Duurzame Ontwikkeling), NGO’s. Maar ook met 

Oekraïense Rotary.

Dankzij loyale donoren van rollend materieel en spon-

soring in geld, kon de stichting met haar vrijwilligers 

haar doelstelling in hulpverlening door de jaren heen, 

voortzetten.

Het grootste transport vertrok April 2005: 21 stuks 

afgeladen trailers met hoogwaardige hulpgoederen.

Met steun van mensen en organisaties in ons land konden 

in de afgelopen jaren prachtige renovatie- en opbouw 

projecten in de Oekraïne worden gerealiseerd. Dit om 

onmenselijke verpleegomstandigheden naar een humaner 

niveau te tillen. In de loop der jaren is het accent van 

hulpverlening verschoven van algemeen, naar specifiek. 

Duurzame medisch en/of educatief gerelateerde goederen 

hebben prioriteit. 

Tot op de dag van vandaag, bijna 30 stichtingsjaren later, 

verleent de Stichting hulp aan het dorpje Kresow in Polen, 

de woonplaats van de vrouw van eerste voorzitter van de 

stichting: Joep Huttinga Daar waar het allemaal begon……..

 

Het is onwerkelijk wat er anno 2022 in Oekraïne gebeurt 

en tegelijk hartverwarmend hoe veel mensen in Europa de 

Oekraïners steunen .Wanneer je de beelden ziet met het 

leed en de grote schade, besef je dat hulpvraag een lange 

adem kent. Het belangrijkste is dat de goederen niet alleen 

tot de grens komen, maar daadwerkelijk bij de mensen die 

dit het hardst nodig hebben. Stichting Holland-Oekraïne is 

een van de weinige initiatieven die dit lukt. 

Inmiddels vertrok juni dit jaar het 16e transport. Pallets 

vol schoon drinkwater, medicijnen, houdbaar voedsel, 

beddengoed, maar ook medische bedden en apparatuur. 

In de loodsen is het een komen en gaan van brengers en 

vrijwilligers. Oekraïense chauffeurs en vrachtwagens gaan 

met gemiddeld 21 ton humanitaire lading onderweg. Alles, 

mede in samenwerking met het Rode Kruis. Op de voorruit 

in het Oekraïens de ongewijzigde tekst:  

“Wij overwinnen.”  

Wat een lef.

Foto/tekst: Henriette van den Berg en Piet van Straalen 


