Update over acties voor
Oekraïne – juni 2022
Opvang van vluchtelingen.
In Oekraïne werkt Doopsgezind Wereldwerk samen met de andere doopsgezinde hulpwerkorga‐
nisaties in Europa. Het werk wordt namens hen uitgevoerd door Multiply van de Mennonite
Brethren. Zij beschikken over een goed lokaal netwerk. Dat netwerk zijn de doopsgezinde gemeenten
van de AMBCU. AMBCU staat voor Association of Mennonite Brethren Churches in Ukraine.
De afgelopen maand is op 2 plekken door deze lokale partner keihard gewerkt om opvangplekken te
creëren voor mensen die door de oorlogshandelingen huis en haard hebben moeten verlaten. Eén
van die plekken is Mukachevo, een stad in het relatief veilige westen van Oekraïne. De andere plek is
Zaporizhzhya, een stad dicht bij de frontlinie. Zie ook de onderstaande kaart voor de ligging van deze
steden. Deze opvangplekken zijn nu volledig operationeel dankzij de praktische inzet van velen en
met de financiële steun van doopsgezinden in Europa en Noord‐Amerika.

Verder spelen de gemeenten van de Mennonite Brethren (MB) in Oostenrijk een belangrijke bijdrage
in de hulpwerktransporten naar Oekraïne. De meeste transporten vinden plaats vanuit Duitsland.
Met deze transporten worden hulpgoederen en aanzienlijke geldbedragen naar de lokale partners in
Oekraïne gebracht.

De opvang in Mukachevo.
Oleksii Makaiov werkte tot voor kort als voorganger in de MB‐gemeente van Molochansk. Deze stad
ligt nu bezet gebied. Oleksii is nu in Mukachevo en meldt dat daar het kerkcentrum (New Hope
Center) is verbouwd om als opvangcentrum dienst te doen. Mukachevo is een stad in de buurt van
de grens met Hongarije (zie kaart). De verbouwing kwam natuurlijk niet vanzelf tot stand. De afge‐
lopen maand is met man en macht gewerkt om het centrum geschikt te maken voor de opvang van
vluchtelingen. Deze opvang is bedoeld als tijdelijke verblijfplaats voor mensen van wie de huizen in

bezet gebied of aan de frontlinie liggen. Er zijn douches en toiletten
aangelegd, er is een keuken gebouwd en volledig ingericht. Bewoners
kunnen gebruik maken van een eetkamer en er is een wasruimte plus een
magazijn. Tenslotte zijn er slaapkamers gemaakt en voorzien van
stapelbedden, matrassen en beddengoed. In het hele gebouw is de
elektriciteit bedrading opnieuw aangelegd. Veel mensen in en rond de
gemeente hebben geholpen om deze aanzienlijke klus te klaren, die verder
grotendeels is bekostigd met financiële steun van de Europese doopsge‐
zinde hulpwerkorganisaties, zo ook Doopsgezind WereldWerk. Tot dusver
heeft men meer dan 300 IDP's (vluchtelingen) tijdelijk gehuisvest.
Tenslotte is in deze stad een opslag in gebruik genomen, die wordt gebruikt voor de distributie van
de hulpgoederen naar de andere delen van Oekraïne.

De opvang in Zaporizhzhia
Alexei Yuditsenko is voorganger van de MB‐gemeente in Berdyansk. Deze stad ligt inmiddels ook in
bezet gebied en daarom is hij nu in Zaporizhzhia. Hij meldt dat er in en rond deze stad een schrijnend
tekort is aan medicijnen, babyvoeding, hygiëneproducten en nog veel meer andere eerste levens‐
behoeften. De zendingen vanuit het westen van Oekraïne zijn dus nog hard nodig en zeer welkom.
Alexei kwam onlangs in artillerievuur terecht, toen hij in
een dorp bezig was met de evacuatie van bejaarden uit het
lokale dorpshuis. Zijn auto is zwaar beschadigd geraakt,
maar Alexey is godzijdank in orde.
Maxym Oliferovski is voorganger van de MB‐gemeente in
Zaporizhzhia. Hij geeft aan dat in vergelijking met het begin
van de oorlog andere ‘categorieën mensen’ op de vlucht
zijn. De mensen zijn nu veelal ouder en zijn meestal
afkomstig uit de dorpen in de omgeving. Verder hebben ze
geen connecties met mensen in de relatief veilige gebieden
in Oekraïne.
Maxym Oliferovski doet verder verslag over de wijze waarop hoe het kerkcentrum van zijn gemeente
(New Hope Center in Zaporizhzhia) blijft functioneren als opvangcentrum voor vluchtelingen:
‘Meer dan 100 mensen hebben de afgelopen maand tijdelijk onderdak gevonden in het centrum. We verleenden
gastvrijheid, gaven (financiële) steun voor hun verdere reis naar een veilig gebied en bovenal gaven we hun
hoop. Een vrouw werd in staat gesteld om naar Polen door te reizen. Ze keerde echter na een maand terug,
nadat ze had gehoord dat haar zoon, een soldaat, was omgekomen. Verder zat haar
dochter vast in een conflictgebied, waardoor ze letterlijk ziek was van bezorgdheid.
Ze heeft toen onderdak gevonden in het New Hope Center. Gelukkig is het haar
dochter gelukt om te vluchten. Moeder en dochter zijn nu met elkaar herenigd. Ook
hier in Zaporizhzhia is men echter nog lang niet veilig. Bij een recente
raketbeschieting is bijvoorbeeld een winkelcentrum vernietigd. Woorden schieten
tekort bij de meedogenloosheid van het Russische leger. Vooral als je kijkt naar de
meer dan 65 huizen die vandaag door raketten zijn beschadigd of verwoest.’

Tot zo ver het relaas Maxym Oliferovski.

Nederland
In diverse doopsgezinde gemeenten is men als individu of als
gemeente betrokken bij acties voor Oekraïne. Lees bijvoorbeeld de
WereldWerk‐pagina in het laatste nummer van Doopsgezind.nl.
Sommige gemeenten vangen zelf vluchtelingen op, terwijl in andere
gemeenten men meewerkt aan lokale/oecumenische initiatieven. In
Bussum is men bijvoorbeeld betrokken geraakt bij taalles aan
kinderen en in Goes bij het vervoer van kinderen naar de
Internationale school.
In het kerkgebouw van de doopsgezinde gemeente Apeldoorn stond
tijdens de afgelopen Koningsdag het toilet als het ware centraal.
Koningsdagbezoekers konden tegen een ‘vergoeding voor Oekraine’
gebruik maken van het toilet. Er was zelfs een toiletjuffrouw aanwe‐
zig. Door deze actie kon uiteindelijk € 500 worden overgemaakt aan
Doopsgezind Wereldwerk. Kortom: iedereen doet wat binnen zijn of
haar mogelijkheden of talenten ligt.

Tenslotte
Roman Rakhuba, broederschapspredikant van de MB’s in Oekraïne laat ons meedelen in de pijn en
hoop zoals die wordt ervaren door de mensen in Oekraïne:
‘Een deel van ons land is als een kerkhof waar dromen, relaties, bezittingen, plannen en hoop begraven liggen,
samen met duizenden vrienden, familieleden, kennissen... Toch, omdat Christus is opgestaan, geloof ik dat het
leven niet vervaagt. Dit kerkhof van gebroken hoop, relaties, plannen en verloren geliefden zal een plaats van
vreugde worden, waar al het gebrokene hersteld zal worden.’

Uw (financiële) steun is nog steeds nodig.
Voor een grote groep mensen in Oekraïne is het leven nog steeds moeilijk. Daarom is uw hulp nog
steeds nog steeds hard nodig. Vanuit de Nederlandse doopsgezinde broederschap is inmiddels meer
dan € 50.000 (!) bijeengebracht, waarvoor onze hartelijke dank.
Uw bijdrage is welkom op:

Neem voor vragen en/of opmerkingen contact op met Gerrit Jan Romeijn, secretaris Doopsgezind WereldWerk:
secretariaat@dgwereldwerk.nl

