
1

Fondsenwervingscampagne van het Consortium 12-12 (2022)

Humanitaire hulp voor de slachtoffers van het conflict in Oekraïne

Rapport – 3 maanden
Datum publicatie: 17 juni 2022

OEKRAïNE 12-12

BE19 0000 0000 1212 WWW.1212.BE



2

Inhoudsopgave

Inleiding 3

Overzicht van de programma’s van 
de lidorganisaties van het Consortium 12-12 
en getuigenissen vanop uit het terrein 8

Belgische Rode Kruis 10
Caritas International 12
Dokters van de Wereld 14
Handicap International 16
Oxfam België 18
Plan International België 20
UNICEF België 22



3

Inleiding
Onder de naam OEKRAÏNE 12-12 lanceerde het Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties 
(Consortium 12-12) op 3 maart 2022 een oproep tot solidariteit, om te beantwoorden aan de 
humanitaire urgentie van de Oekraïnse bevolking in Oekraïne en in buurlanden Hongarije, 
Moldavië, Polen, Roemenië en Slovakije.

Algemene context
Op 24 februari 2022 vielen Russische troepen Oekraïne binnen. Na iets meer dan 100 dagen oorlog 
blijft deze situatie een ongeziene humanitaire ramp. 15,7 miljoen mensen hebben humanitaire 
hulp nodig1. 7,1 miljoen mensen zijn in het land ontheemd om de gevechten te ontvluchten2. 

Miljoenen mensen hebben onderdak gevonden in een ander land3, waaronder 3,5 miljoen in 
Polen, 978.407 in Roemenië, 660.192 in Hongarije, 475.011 in Moldavië en 449.509 in Slovakije4. 
Het VN‑agentschap voor Vluchtelingen UNHCR meldde ook dat er 2,3 miljoen mensen terugkeren 
naar Oekraïne, terwijl er daar nog oorlog is5.

Inschakeling van het Consortium 12-12
Op 3 maart 2022, amper enkele dagen na de ingreep van de Russische strijdkrachten, lanceert 
het Consortium 12-12 OEKRAÏNE 12-12, een gemeenschappelijke oproep ten voordele van de 
slachtoffers van de crisis in Oekraïne.  

De leden van het Consortium 12‑12 zijn Caritas International, Dokters van de Wereld, Handicap 
International, Oxfam‑België, Plan International België, Rode Kruis‑Vlaanderen/Croix‑Rouge de 
Belgique en UNICEF België. 

Het doel van deze gezamenlijke actie is de nodige financiële middelen in te zamelen om humanitaire 
operaties te financieren in Oekraïne en in de omliggende buurlanden die geconfronteerd worden 
met een sterke influx van vluchtelingen uit Oekraïne.

De noden zijn enorm. Er is nood aan onderdak, beschuttingsmateriaal, zuiver drinkwater, voeding, 
gezondheidszorg maar ook aan bescherming en psychosociale traumabehandeling.

De leden van Consortium 12‑12 hebben de noden geëvalueerd en zijn complementair aanwezig in 
Oekraïne en/of de buurlanden. Enkele lidorganisaties zijn al vele jaren aanwezig in de regio.

1| Bron: Situation report, UN‑OCHA , 9/06/2022. Tot 4/04/2022 was het 12 miljoen.
2| Bron: Situation report, UN‑OCHA , 9/06/2022. Tot 4/04/2022 was het 6,7 miljoen (schatting).
3| Bron: Situation report, UN‑OCHA , 9/06/2022.
4| Bron: UNICEF, 27/05/2022.
5| Bron: UN‑HCR, 7/06/2022. 
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Waarvoor dienen de fondsen van OEKRAÏNE 12-12? 
De ingezamelde fondsen via de oproep OEKRAÏNE 12‑12 dienen uitsluitend om de humanitaire 
noodhulpprogramma’s van de 7 lidorganisaties van het Consortium 12‑12 mee te financieren: 

• gezondheid (onder meer dringende gezondheidszorg en psychosociale bijstand); 
• zorgen voor toegang tot voeding (voedselpaketten);
• watervoorziening en hygiëne;
• onderdak en hulpgoederen (kleding…);
• bescherming van de meest kwetsbaren: minderjarigen, jonge meisjes, mensen met 

een beperkte mobiliteit en ouderen;
• onderwijs voor kinderen; 
• herstellen van familiebanden (gescheiden families, vermisten…).

De ingezamelde fondsen worden uitsluitend aangewend ter financiering van hun acties in Oekraïne 
en de volgende aangrenzende buurlanden: Hongarije, Moldavië, Polen, Roemenië, Slovakije. 

NOTA: 12‑12 fondsen dienen dus niet voor hulp aan Oekraïnse vluchtelingen in België.

Inhoud van dit rapport 
Dit rapport geeft een overzicht van de acties van de zeven lidorganisaties van het Consortium 
12‑12 in Oekraïne en bovengenoemde landen, aangevuld met getuigenissen vanop het terrein. De 
inhoud van dit rapport is rechtstreekse informatie van de leden (per 8/06/2022) en actualiseert de 
inhoud van het “1 maand rapport” die op 4/04/2022 gepubliceerd werd.

De acties worden in alfabetisch volgorde van de lidorganisaties voorgesteld.

Financiële informatie
De acties van de lidorganisaties van het Consortium 12‑12 worden meegefinancierd dankzij de 
OEKRAINE 12‑12 giften. Tot nu toe (per 14/06/2022) heeft deze oproep 29.098.911€ opgebracht (op 
de rekening 1212 van het Consortium). 

De 12‑12 fondsen worden onder de zeven humanitaire lidorganisaties op basis van een verdeelsleutel 
als volgt verdeeld:

• Oxfam België: 12,66%
• Plan International België: 14,52%
• UNICEF België: 22,78%

• Belgische Rode Kruis: 30,00%
• Caritas International: 8,18%
• Dokters van de Wereld: 6,16%
• Handicap International: 5,70%

Deze verdeelsleutel wordt jaarlijks berekend op basis van het aantal giften dat elke organisatie 
ontvangt en de kosten die ze maken voor fondsenwerving. Het aandeel in de verdeelsleutel voor het 
Belgische Rode Kruis wordt afzonderlijk berekend voor de Vlaamse en de Franstalige Gemeenschap.
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Met de steun van:

De via het Consortium ingezamelde giften werden onder de leden voor een bedrag van 28 miljoen 
EUR (stand per 31/05/2022) verdeeld. De verdeling van dit bedrag per lidorganisatie is in het verslag 
van de revisor terug te vinden op pagina 6 ‑7 van dit rapport.

Duur van de oproep
Het OEKRAÏNE 12‑12 oproep loopt door t/m 31/12/2022. Voor elk gift van €40 of meer tot 31 
december 2022 wordt een fiscaal attest in 2023 opgemaakt.

Dank
Het Consortium 12‑12 en de lidorganisaties danken alle donateurs: particulieren, overheden 
(gemeenten, provincies…), bedrijven en alle sectoren (cultuur…) alsook alle initiatieven die OEKRAÏNE 
12‑12 steunen.

Consortium 12‑12 is ook alle Vlaamse en Franstalige media enorm dankbaar, alsook de mediaregies 
en de vele andere partners. Dankzij hun gezamenlijke acties en de mobilisatie van hun teams werd 
OEKRAÏNE vanaf het lanceren van de oproep in de schijnwerpers gezet. Het leidde tot de nodige 
visibiliteit om het publiek te sensibiliseren en te mobiliseren.
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	 		 Réviseurs	d’Entreprises	

 

	 Tweekerkenstraat	44	

B-	1000	Brussel	

	

VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN HET BESTUURSORGAAN VAN DE VZW BELGISCHE CONSORTIUM VOOR 
NOODHULPSITUATIES OVER DE CONTRACTUELE BEOORDELING VAN FINANCIËLE GEGEVENS BETREFFENDE DE 

GIFTEN OEKRAÏNE 12-12 VOOR DE PERDIODE VAN 3 MAART 2022 TOT 31 MEI 2022 

 

Overeenkomstig onze opdracht zoals hierna omschreven en die werd bevestigd door de opdrachtbrief van 13 juni 
2022, hebben wij de beoordeling van de bank transacties tussen 3 maart en 31 mei 2022 uitgevoerd. Onze 
opdracht bestaat uit het uitbrengen van een verslag over de giften ontvangen door de VZW BELGISCHE 
CONSORTIUM VOOR NOODHULPSITUATIES in het kader van de oproep « Oekraïne 12-12 » tussen het begin van 
de oproep (3 maart 2022) en 31 mei 2022 alsmede over de bedragen gestort aan de leden door de VZW 
BELGISCHE CONSORTIUM VOOR NOODHULPSITUATIES gedurende dezelfde periode. 

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de getrouwe weergave van deze financiële 
overzichten in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving. 
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin, in een schriftelijk verslag, een conclusie over de financiële overzichten te 
formuleren op basis van de door ons uitgevoerde beoordeling. 
 
We hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de norm met betrekking tot de contractuele controle 
van KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen en de gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO’s en 
kleine (i)vzw’s en stichtingen. Een beoordeling van financiële overzichten bestaat uit het verzoeken om 
inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratieve verantwoordelijke personen, alsmede uit het 
uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van een beoordeling is 
aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de 
beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van 
materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend. 
 
Gebaseerd op de door ons uitgevoerde beoordeling, overeenkomstig de bepalingen van de norm met betrekking 
tot de contractuele controle van KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen en de gedeelde wettelijk voorbehouden 
opdrachten bij KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen, hebben we geen elementen geïdentificeerd die 
belangrijke aanpassingen van de financiële gegevens opgenomen in de tabel hieronder met zich meebrengen, 
opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving. 
 

PP  VV  MM  DD 
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Dit verslag is opgesteld voor het bestuursorgaan van de VZW BELGISCHE CONSORTIUM VOOR 
NOODHULPSITUATIES om gepubliceerd te worden in het kader van de transparantie verbintenis en is niet 
geschikt voor andere doeleinden en de verspreiding ervan is beperkt tot het beoogd gebruik zoals voorzien in de 
opdrachtbrief. 
 
 
Brussel, 15 juni 2022 
 
Hoogachtend, 

 
Alain CHAERELS 
Geassocieerde bedrijfsrevisor 
PVMD Bedrijfsrevisoren - Vennoot 
 
 

	
 
 
 
 
 
 
 

 

Totaal giften OEKRAÏNE 12-12 tussen 3 maart 2022 en 31 mei 2022 28 966 230,39  €                                         

Stortingen aan de leden tussen 3 maart 2022 en 31 mei 2022
Verdeelsleutel

OXFAM SOLIDARITEIT VZW 12,66% 3 544 800,00  €                                            
HANDICAP INTERNATIONAL BELGÏE 5,70% 1 596 000,00  €                                            
CARITAS INTERNATIONAL VZW 8,18% 2 290 400,00  €                                            
BELGISCH COMITE VOOR UNICEF STICHTING VAN 
OPENBAAR NUT 22,78% 6 378 400,00  €                                            
PLAN INTERNATIONAL BELGIE VZW 14,52% 4 065 600,00  €                                            
RODE KRUIS-VLAANDEREN VZW 18,57% 5 199 600,00  €                                            
CROIX-ROUGE DE Belgique – COMMUNAUTE 
FRANCOPHONE – ACTIVITES INTERNATIONALES ASBL 11,43% 3 200 400,00  €                                            
DOKTERS VAN DE WERELD VZW 6,16% 1 724 800,00  €                                            

28 000 000,00  €                                         
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Programma’s van de 
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Concrete acties en resultaten
Drie maanden na het begin van het conflict heeft de Rode Kruisbeweging, dankzij de medefinanciering 
van Oekraïne 12‑12, hulp kunnen verlenen aan mensen die door het conflict zijn getroffen. In totaal 
kreeg een op de tien mensen die hun huis moesten verlaten hulp van het Rode Kruis, zowel in 
Oekraïne als in de buurlanden. In het bijzonder:

• 1,4 miljoen mensen kregen humanitaire noodhulp;
• 117.000 mensen ontvingen hygiëneproducten;
• 116.000 mensen kregen toegang tot psychosociale hulp;
• 96.000 mensen werden vervoerd of geëvacueerd;
• 48.000 mensen kregen tijdelijk onderdak.

Deze steun werd mogelijk gemaakt door de inzet van ongeveer 42.000 vrijwilligers in de getroffen 
landen. Meer concreet, en bij wijze van voorbeeld, heeft de Rode Kruisbeweging de volgende acties 
kunnen uitvoeren:

• Verdeling van humanitaire hulp: 8.418 ton aan humanitaire noodhulp werd reeds naar 
alle regio's van Oekraïne gestuurd. De noodhulp omvat voedsel, water, hygiënekits, dekens, 
onderdak en geneesmiddelen. Samen met partners van het Rode Kruis en de Rode Halve 
Maan is de Oekraïense Rode Kruisvereniging (URCS) doorgegaan met het verstrekken van 
geneesmiddelen en medische voorraden aan ontheemden en gezondheidsinstellingen.

• Gezondheidsinterventie: De noodhulp van het Internationaal Comité van het 
Rode Kruis (ICRC) op het gebied van gezondheidszorg bereikte 165.000 mensen in 75 
gezondheidsfaciliteiten in Oekraïne. Dit omvat medische benodigdheden, behandeling, 
evacuatie en de inzet van 50 medische stafleden die in het hele land bijstand en opleiding 
verlenen. 

• Evacuatie van burgers: Enkele honderden mensen hebben het fabrieksgebied 
Azovstal in Mariupol verlaten tijdens een vijfdaagse operatie voor een veilige doortocht, 
gecoördineerd door het ICRC, de bij het conflict betrokken partijen en de Verenigde Naties. 
In totaal werden meer dan 500 mensen geëvacueerd, van wie sommigen gewond waren.
Ook in Slaviansk werkte het ICRC‑team in een zeer precaire omgeving. Samen met het 
ambulanceteam van het Duitse Rode Kruis slaagden zij erin kwetsbare, zieke en gewonde 
burgers te evacueren uit de frontlijnsteden Severodonetsk, Lysychansk en Bakhmut.

Humanitaire behoeften
De humanitaire behoeften zijn nog steeds zeer hoog en situeren zich in verschillende gebieden.   
De meest dringende behoeften zijn de volgende:
 

• Humanitaire noodhulp: nu vele delen van Oekraïne nog steeds door hevige vijandelijkheden 
worden geteisterd, nemen de humanitaire behoeften toe. De gebieden die het zwaarst 
getroffen zijn door het gewapend conflict zijn het noordoosten, het oosten en het zuidoosten.
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Getuigenis
“Niet één persoon voelde zich in de steek gelaten.”

Als neutrale bemiddelaar heeft het ICRC ondersteuning geboden bij het faciliteren van de evacuatie van 
burgers en gewonde of zieke mensen naar veiliger gebieden of medische faciliteiten. Het ICRC blijft bereid om 
de doortocht van burgers uit door de vijandelijkheden getroffen steden te vergemakkelijken, op voorwaarde 
dat de partijen bij het conflict de nodige garanties en veiligheidsvoorwaarden bieden.

Na wekenlang te hebben geleefd op weinig voedsel, water en medicijnen, zijn meer dan 170 burgers uit 
Azovstal en de regio Mariupol in Zaporizjzja aangekomen. Dit dankzij de derde operatie voor een veilige 
doorgang gecoördineerd door het ICRC, de partijen in het conflict en de Verenigde Naties.

Een van de burgers in het konvooi, Nina, 
getuigt: "We kunnen niet geloven dat we hier 
zijn aangekomen, dat we dit voor elkaar hebben 
gekregen. Zoveel mensen hebben zoveel moeite 
gedaan om dit te bereiken... Ze waren bezorgd om 
ons en voelden alles wat er gaande was. Niet één 
persoon voelde zich in de steek gelaten.”

Deze laatste veilige doortocht volgt op twee 
operaties waarbij op 3 en 4 mei 2022 ongeveer 
500 mensen uit Azovstal en de regio Mariupol 
naar Zaporizjzja werden geëvacueerd. Sinds 
maart heeft het ICRC geholpen bij de veilige 
doorgang van meer dan 10.000 burgers uit Sumy 
en Mariupol naar andere plaatsen in Oekraïne.

• Water, elektriciteit en basisvoorzieningen: in de gebieden die het zwaarst door de 
vijandelijkheden zijn getroffen, zitten veel mensen zonder water, verwarming of elektriciteit. 
De gevechten hebben aanzienlijke schade toegebracht aan vitale infrastructuur zoals de 
water‑, elektriciteits‑ en gasvoorziening. Door de sluiting van winkels en de verstoring van 
de plaatselijke bevoorradingsketen zijn basisgoederen niet of moeilijk verkrijgbaar. 

• Steun voor de gezondheidsinfrastructuur: de gezondheidsvoorzieningen, vooral die 
in de buurt van de frontlinies, hebben het moeilijk om de toevloed van zwaargewonden 
op te vangen. Veel medische instellingen beschikken niet over de middelen om hun 
eerstelijnsgezondheidszorg in stand te houden. Psychosociale hulp is weliswaar nodig, 
maar is in de huidige omstandigheden ook moeilijk toegankelijk.

• Herstel van familiebanden: veel familieleden zijn van elkaar gescheiden en hebben als 
gevolg van het conflict het contact met elkaar verloren. Sommige mensen zijn naar verluidt 
gevangen genomen of vastgehouden, en hun huidige situatie is onbekend voor hun families. 

Naast deze onmiddellijke behoeften zijn er behoeften op middellange en lange termijn die nu moeten 
worden aangepakt. Op basis van besprekingen tussen de Oekraïense Rode Kruisvereniging (URCS) en 
andere partners van de Rode Kruisbeweging, werd overeengekomen dat het IFRC zich zal concentreren 
op het ondersteunen van de URCS op 5 strategische gebieden: 

• De ontwikkeling van digitale software voor financiële steun;
• De nationale gezondheidsstrategie;
• De nationale huisvestingsstrategie;
• Humanitaire logistieke steun aan het URCS;
• Capaciteitsversterking van de Nationale Rode Kruis Vereniging. 

De verplaatsing van grote bevolkingsgroepen zal veeleer een proces op lange termijn zijn en het zal 
tijd vergen om alle nodige steun te verlenen.
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Concrete acties en resultaten
Alles bij elkaar konden de lokale teams van Caritas in Oekraïne al aan meer dan 1,2 miljoen 
personen bijstand geven. Het gaat om cash, voedsel en warme maaltijden, hygiënische artikelen, 
matrassen, dekens, psychologische ondersteuning enzovoort. 

In het kader van de respons speelden 58 lokale centra van Caritas en tal van parochiale 
gemeenschappen actief in op de huidige oorlog. Ze helpen ontheemden in Oekraïne en personen 
die wachten aan de grenzen. Ze verstrekken ook basisproducten aan personen in de zones waar er 
wordt gevochten. 

Voedselsteun voor de oorlogsslachtoffers blijft één van de grote prioriteiten voor het Caritas‑
netwerk. De teams van Caritas in Oekraïne runnen een groot aantal soepkeukens en hebben al 
20.000 voedselkits verdeeld. In de kantine van Caritas in Ivano‑Frankivsk, in het westen van Oekraïne, 
worden iedere dag warme maaltijden klaargemaakt voor meer dan 1.000 ontheemden. Bij Caritas 
Donetsk in Dnipro, in het zuiden van het land, werd een digitaal systeem bedacht om voedselkits en 
hygiënische artikelen zo efficiënt mogelijk te verdelen. 

De Caritas-organisaties in een aantal buurlanden vangen niet alleen veel vluchtelingen uit 
Oekraïne op maar sturen ook hulpgoederen naar Oekraïne. 

De zusterorganisatie van Caritas in Polen ving duizenden vluchtelingen uit Oekraïne op. Ze 
organiseert ook hulpkonvooien. De Poolse collega's zorgden niet alleen voor opvang maar ook voor 
'tenten van hoop' waar een eerste contact wordt gelegd, distributie van gratis voedsel, slaapzakken, 
matrassen, speelgoed en andere artikelen.

In Moldavië levert bijna een tiental opvangcentra eerstelijnszorg. In Chisinau bijvoorbeeld zijn er 
drie centra die dagelijks een reeks diensten aanbieden aan 170 personen. 100 psychologen zijn 
beschikbaar voor dagelijkse consultaties op aanvraag. In 6 andere centra ligt de klemtoon vooral op 
het klaarmaken van warme maaltijden, goed voor 800 maaltijden per dag.

Caritas‑organisaties in andere landen zoals Hongarije, Slovakije en Roemenië zetten ook hun 
inspanningen voort voor de talloze ouderen, vrouwen en kinderen die daar hun toevlucht zijn 
komen zoeken.

Het mondiale netwerk van Caritas is een enorme troef voor ons werk. Caritas International (België) 
besteedde al 880.000 euro ter ondersteuning van de humanitaire inspanningen in het kader van 
de oorlog in Oekraïne. Deze middelen gingen naar de collega’s in Oekraïne (700.000 euro), Polen 
(100.000 euro) en Moldavië (80.000 euro). Bijkomende middelen zullen zeer binnenkort worden 
vrijgemaakt.

Zowel daar als hier kan Caritas serieuze menselijke en materiële middelen mobiliseren; ons netwerk 
is sinds lang ingebed in het plaatselijke sociale weefsel, en Caritas wordt erkend als humanitaire 
speler, zowel door de overheden als door de samenleving.
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Humanitaire behoeften 
Het is onmogelijk om de verdere evolutie van de oorlog te voorspellen. Voorspellingen doen over de 
evolutie van de humanitaire crisis in de komende weken en maanden is dan ook lastig.

Wat wel zeker is het volgende:

• Er zijn enorm veel vluchtelingen in de buurlanden, en dat probleem zal niet snel zijn 
opgelost. In de buurlanden en ook in andere landen zal de nood aan bijstand aanzienlijk 
blijven vermits de lokale solidariteit gaandeweg zal verminderen.

• De komst van miljoenen nieuwe vluchtelingen naar een aantal landen in Oost‑Europa 
dwingt de regeringen en plaatselijke organisaties daar om zoveel mogelijk steun te geven. 
Dit leidt tot zware financiële lasten, zeker voor een straatarm land als Moldavië.

• In Oekraïne zelf zijn er ook enorm veel ontheemden. De omvang van de schade in heel 
het land is groot, zeker in het oosten en het zuiden; we kunnen er dus van uitgaan dat die 
mensen niet zo gauw naar huis zullen terugkeren.

• De meeste personen met noden zijn vrouwen en kinderen, met dan ook specifieke vragen 
op het vlak van kwetsbaarheid. Caritas Oekraïne en de zusterorganisaties in de hele regio 
doen al sinds het begin van de oorlog al het mogelijke om bescherming centraal te zetten 
bij de acties die worden ondernomen.

• Het netwerk van Caritas waakt er ook over om geen onderscheid te maken tussen 
de personen die het conflict ontvlucht zijn, noch op basis van nationaliteit of streek/
gemeenschap van herkomst.

Getuigenis
“We willen allemaal zo nuttig mogelijk zijn voor ons land.”

De 16‑jarige Marichka (foto) is al meer dan drie maanden 
vrijwilligster bij Caritas in het Oekraïense Kolomyia. "Op de 
eerste dag van de oorlog zag ik een annonce op de website van 
Caritas waarin naar vrijwilligers werd gevraagd", vertelt ze. "De 
dag nadien, op 25 februari, was ik er al. Er waren veel mensen 
bij Caritas. Aanvankelijk ging ik twee tot drie uur per dag helpen, 
nu ben ik er van 10u tot 16u. Ik kom er bijna iedere dag. Ik werk 
graag met mensen. Ik geef veel en krijg ook veel terug, al die 
emoties maken het waard om dit te doen. Je wordt wel moe, 
maar het is ook aangenaam. Ik heb al op diverse manieren als 
vrijwilligster geholpen, zo vermijd je een burn-out.” 

Marichka vertelt door: “Er komen heel verschillende mensen 
naar Caritas Kolomyia om hulp te vragen. Soms doen ze wat 
lastig, maar ik begrijp ook wat ze hebben doorgemaakt, dus 
reageer ik rustig. Ik heb vrije tijd en ik wil die goed besteden, dus 
ben ik hier. We maken nu een moeilijke situatie mee, en we willen 
allemaal zo nuttig mogelijk zijn voor ons land. Vrijwilligerswerk 
doen is het nu beste wat ik kan doen."
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Marichka, een jonge vrijwilligster bij Caritas in Kolomyia (Oekraïne)
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Concrete acties en resultaten
Vanaf het begin van het conflict is Dokters van de Wereld actief in Oekraïne. Een overzicht van onze 
humanitaire noodinterventies in het land vanaf het begin van het conflict.

• 256.000 mensen geholpen met medische konvooien;
• 6 urgentiekits voor 60.000 burgers: deze kits worden gestuurd naar hospitalen   

in Donetsk Oblast, Kiev, Kharkiv, Dnipro;
• 660 maternitykits verstuurd;
• 21 hospitalen ondersteund met medische konvooien;
• 27 extra hospitalen die in de komende dagen/weken worden ondersteund;
• 3 mobiele medische teams.

Humanitaire behoeften
Medische konvooien naar risicogebieden

Sinds het conflict levert Dokters van de Wereld doorlopend humanitaire medische konvooien 
in hospitalen over het hele land. Deze basiskonvooien zijn samengesteld volgens internationale 
normen en kwaliteitsvereisten. Zo krijgen de hospitalen in Oekraïne medicatie en materiaal dat ze 
echt kunnen gebruiken en dat voldoet aan de hoogste kwaliteits‑ en technische normen. 

Met de konvooien die Dokters van de Wereld bezorgt over het hele land, werden intussen al 
256.000 mensen in 21 hospitalen geholpen. Op 12 april 2022 kwamen daarnaast 6 urgentiekits aan 
in hospitalen die kampten met grote tekorten. Elke kit bevat urgentiemateriaal waarmee 10.000 
mensen gedurende 3 maanden (intensief) medisch begeleid en gered kunnen worden. Ten slotte 
bezorgden we (net geen) 700 gynaecologische kits voor zwangere of pas bevallen vrouwen.

Belangrijk om weten: dankzij privétransportkanalen raken de konvooien tot in de zwaar getroffen 
conflictgebieden in Donetsk en Luhansk Oblast.

Mobiel team in en rond Oekraïne

Dokters van de Wereld is sinds 14 april 2022 actief met mobiele medische units die trekken 
naar vluchtelingenshelters in Chernivtsi en Dnipro. De teams bestaan elk uit een huisarts, een 
vroedvrouw, een psycholoog en een apotheke. De teams zorgen ervoor dat op de vlucht geslagen 
burgers toegang krijgen tot primaire medische hulp, gratis medicatie en begeleid worden naar het 
ziekenhuis als dat nodig blijkt. In Chernvitsi verzorgde het team sindsdien 700 mensen, of zo’n 30 
mensen per dag. 

Op 10 maart 2022 ging in Siret en Suceava, 2 plekken aan de grens van Roemenië en Oekraïne, 
een mobiel medisch team van Dokters van de Wereld aan de slag. Een maand later verleende het 
team van 40 vrijwilligers medische hulp aan 1300 Oekraïense burgers, vooral vrouwen, kinderen en 
oudere mannen. 
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Dokters van de Wereld is momenteel de enige medische ngo actief in dit gebied met artsen. De 
meest voorkomende klachten die de teams zien bij de gevluchte burgers:

• chronische patiënten (diabetes, hoge druk) die hun medicatie niet hebben kunnen kopen/vinden;
• bacteriële infecties;
• patiënten met uitdroging door lange rij‑/wachturen;
• kinderen met ademhalingsproblemen;
• mensen van roma origine.

Daarnaast zien de teams mensen met epilepsie of mentale ziektes die hun behandeling hebben 
moeten onderbreken doordat ze op de vlucht zijn moeten slaan.
Pilootproject: In Kharkiv starten we met de ondersteuning en versterking van een team van 
vrijwilligers dat naar de ondergrondse metro’s trekt om medische hulp te verlenen.

Mentale hulpverlening aan getraumatiseerde burgers

Dokters van de Wereld blijft op afstand mentale hulp verlenen aan burgers in de zwaarst getroffen 
gebieden in Donetsk en Luhansk oblast (414 mensen krijgen online therapie via psychologen). 
Daarnaast organiseren ze mentale hulpverlening in 2 collectieve opvangcentra in Chernvitsi In een 
kantoor in de stad Chernvitsi hebben de teams individuele en groepsconsultaties opgezet (op 11 mei 
2022 behandelden we 428 gevluchte burgers). In 5 collectieve opvangcentra in het rayon Bakhmut 
en 10 collectieve opvangcentra in de oblast Chernivtsi zijn evaluaties verricht.

Getuigenis
“Er zijn veel ziekenhuizen die hun bestellingen niet geleverd krijgen.” 

Bashar KailaniI (links op de foto) was pas drie weken in het 
land toen de oorlog uitbrak. Hij is fieldcoördinator voor 
Dokters van de Wereld in Oekraïne en zorgt er samen met 
een moedig netwerk van chauffeurs voor dat de medische 
konvooien op de juiste plekken terechtkomen. Ode aan de 
vrachtwagenchauffeurs die hun leven op het spel zetten om 
levensreddende medicatie te leveren. 

Voordat hij naar Oekraïne kwam, werkte Bashar voor Dokters 
van de Wereld in Syrië. Deze ervaring heeft hem geholpen, 
vooral na het uitbreken van de oorlog .”In Syrië heb ik inderdaad 
geleerd om te gaan met bedreigende situaties”, vertelt hij. “Toen 
de situatie in Oekraïne escaleerde, raakte ik dus niet paniek. 
Door mijn eerdere ervaringen reageerde ik dus veel rustiger. Dat 
heeft me enorm geholpen bij de evacuatie uit Oost-Oekraïne 
waar echt moesten vluchten voor het oorlogsgeweld.”  
Oekraïense ziekenhuizen kampen met uitgeputte voorraden. 

Bashar zorgt voor de bevoorrading van ziekenhuizen met levensreddende medicijnen en medisch materiaal. 
“Er zijn veel ziekenhuizen die hun bestellingen niet geleverd krijgen, zelfs al hebben ze gekocht. Ze liggen gewoon 
ergens te wachten in een magazijn omdat de toeleveringsketen is verbroken. Soms zijn vrachtwagens vernield, 
brandstof is moeilijk te krijgen, door kapotte wegen zijn sommige routes langer geworden. Of er is maar één baan 
berijdbaar en staan er lange files. Daarnaast zijn veel vrachtwagenchauffeurs gevlucht of durven ze niet naar 
bepaalde plekken in het land te rijden.”, vertelt Bashar verder. 

“We hebben hier een groot netwerk met veel particuliere leveranciers en veel organisaties uit de lokale 
gemeenschappen. We hebben bijvoorbeeld een ziekenhuis in de Oblast geholpen om dialysemachines uit Kiev te 
halen. Deze vitale apparatuur was al betaald maar het transportbedrijf trok zich terug. Via ons netwerk lukte het 
ons om iemand te vinden die spullen wel wilde transporteren.”
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Concrete acties en resultaten
Als antwoord op de crisis in Oekraïne startte Handicap International (HI) een noodhulpprogramma in 
Moldavië en Oekraïne. De acties in het kader van dit programma worden meegefinancierd door het 
Consortium 12‑12. Ze bieden rechtstreekse hulp aan kwetsbare personen die door het conflict getroffen 
worden, waaronder ook mensen met een handicap.

In Oekraïne werkt de organisatie samen met een aantal actoren zoals ziekenhuizen, gezondheidscentra 
en plaatselijke gemeenschappen. In Moldavië verleent HI voornamelijk bijstand aan vluchtelingencentra 
en lokale gemeenschappen.

In Oekraïne is HI momenteel actief in de steden Tsjernivtsi, Vinnytsja, Oezjhorod, Lviv en Dnipro. HI 
verstrekt er hulpmiddelen om mensen weer mobiel te maken, levensnoodzakelijke basisproducten, 
revalidatiezorg, geestelijke gezondheidszorg en psychosociale steun. De organisatie voorziet verder 
in een gespecialiseerde opleiding kinesitherapie en versterkt er de gezondheidsstructuren en 
opvangfaciliteiten voor ontheemden. 

Atlas Logistique, de logistieke afdeling van HI, biedt humanitaire hulporganisaties in Vinnytsja en Dnipro 
gedeelde opslag‑ en transportdiensten aan. Hierdoor worden kosten bespaard en vergroot de efficiëntie. 
Het magazijn in Vinnytsja biedt opslagruimte met temperatuurcontrole voor biomedisch materiaal zoals 
geneesmiddelen en voedingsingrediënten.

In Tsjernivtsi ondersteunde HI met rollators, krukken, incontinentiemateriaal en bedpannen een 
zorginstelling voor mensen met een handicap en ouderen die de gevechten en bombardementen zijn 
ontvlucht. Dit materiaal stelt de mensen die er hun toevlucht hebben gezocht in staat hun mobiliteit en 
onafhankelijkheid te behouden en op een waardige manier te leven. 

Ook andere instellingen kregen steun. Een weeshuis ontving non‑foodartikelen, financiële steun 
voor schoonmaakpersoneel en revalidatiezorg. Ook werd er voor heel Oekraïne een hotline voor 
psychosociale steun opgezet. Tezelfdertijd is een mobiel team van psychologen actief in de regio van 
Tsjnivtsi en Dnipro.

In Lviv steunt HI drie ziekenhuizen, waarvan er een patiënten met ernstige brandwonden en amputaties 
behandelt die uit de conflictzones in het oosten zijn geëvacueerd. HI organiseert daar gespecialiseerde 
opleidingen kinesitherapie om de gezondheidswerkers beter in staat te stellen om te gaan met 
brandwondenpatiënten. Dezelfde activiteiten worden uitgevoerd in een ziekenhuis in Dnipro.

De noden van de gezondheidsvoorzieningen en de ontheemden zijn immens. Parallel met deze 
acties voert Handicap International daarom verschillende evaluaties uit om haar activiteiten verder te 
ontwikkelen in het zuiden en oosten van het land.

Humanitaire behoeften
Handicap International heeft vijf domeinen in kaart gebracht waar de behoeften extra groot zijn 
voor kwetsbare personen, vooral voor mensen met een handicap: 

• gezondheid (revalidatiezorg, geestelijke gezondheid en psychosociale steun);
• basisbehoeften (essentiële non‑foodproducten);
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Getuigenis 
"Explosieven veroorzaken ernstige brandwonden en verminkingen.”

Vladimir overleefde een explosie waaraan hij ernstige 
brandwonden overhield. HI helpt met zijn herstel en bevordert 
zijn genezingsproces met revalidatiezorg.

Begin maart ontplofte een gastank in de oblast van Lvivska, 
waarbij één persoon om het leven kwam en zeven anderen 
gewond raakten. Vladimir was een van hen. Door de enorme 
ontploffing raakten alle blote delen van zijn huid, waaronder zijn 
handen, gelaat, beide armen en hals, zeer zwaar verbrand.

"Eerst werden we naar het regionale ziekenhuis gebracht, maar daar 
bleven we maar een paar uur. Toen werd ik overgebracht naar de 
spoedafdeling van een ander hospitaal. De dokters moesten huid 
van mijn rug transplanteren", legt hij uit.

Na de eerste behandeling van zijn verwondingen begon Vladimir 
met de kinesitherapeuten van HI aan revalidatieoefeningen, om 
zo zijn herstel te bevorderen.

"Toen ik de intensive care mocht verlaten, begon ik met kinesitherapie", 
zegt Vladimir. "Ik deed rek- en strekoefeningen met mijn vingers om 
de huid op te rekken zodat ze weer soepel kan bewegen." 

"Dat is typisch voor de oorlogsgerelateerde verwondingen die we in Oekraïne hebben gezien", zegt Violette Van Bever, 
Emergency Rehabilitation Project Manager. "Explosieven veroorzaken ernstige brandwonden en verminkingen die 
in sommige gevallen amputaties vereisen. Dan is revalidatie essentieel voor een goede littekenvorming en genezing van 
de huid. Anders kunnen gewrichten verkorten of verdikken en hun flexibiliteit verliezen, waardoor patiënten tijdens hun 
genezing niet meer kunnen bewegen." 

Wanneer Vladimir uit het ziekenhuis wordt ontslagen, is hij van plan wekelijks langs te komen voor een follow‑up 
door de revalidatiespecialisten. 

• bescherming (inclusieve en toegankelijke humanitaire hulp);
• het verminderen van gewapend geweld (voorlichting over de risico’s van ontplofbare 

oorlogsresten);
• gebundelde logistieke diensten (levering van humanitaire hulp). 

"Wij zien dagelijks dat er in Oekraïne een grote behoefte bestaat aan geestelijke gezondheidszorg en 
psychosociale ondersteuning. Iedereen maakt hier bijzonder overweldigende gebeurtenissen mee en de 
meeste mensen die we ontmoeten hebben een of andere vorm van trauma opgelopen. Velen van hen 
hebben specifieke steun nodig", zegt Virginie Duclos, die belast is met fysieke en functionele revalidatie 
in noodsituaties.

Ziekenhuizen en andere centra hebben hulpmiddelen nodig om de mobiliteit te ondersteunen.   
"In een van de centra verkeert een bijzonder groot aantal ouderen echt in nood", vervolgt Virginie. "Deze 
mensen grijpen zich vast aan de muren om zich te verplaatsen omdat ze geen mobiliteitshulpmiddelen 
hebben, zoals krukken of rollators."

Ook is het nodig om mensen te waarschuwen en te informeren over de risico’s van ontplofbare 
oorlogsresten, die nog weken, maanden of zelfs jaren na afloop van het conflict een gevaar kunnen 
vormen. Zo moeten er bijvoorbeeld voorlichtingsactiviteiten komen in scholen en moeten humanitaire 
hulpverleners en de diverse contactpersonen in de lokale gemeenschap worden opgeleid.  

In Oost‑Oekraïne blijft de situatie zeer ingewikkeld. Het leveren van hulp aan de gebieden die 
het zwaarst getroffen worden door het conflict, wordt daar bemoeilijkt door de intensieve 
bombardementen en het ontbreken van veilige evacuatieroutes voor de bevolking. De tussenkomst 
van onze logistieke afdeling, Atlas Logistique, is in deze context des te belangrijker.

Ivan, de kinesitherapeut van HI, helpt Vladimir  
met revalidatieoefeningen voor zijn brandwonden 
na een explosie - Oekraïne 2022
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Concrete acties en resultaten
De responsstrategie van Oxfam richt zich op het invullen van dringende behoeften van Oekraïense 
vluchtelingen in Polen, Moldavië en Roemenië via de steun van lokale partners.

In Oekraïne zelf werkt Oxfam samen met internationale ngo’s om de interne vluchtelingen te 
helpen. Die hulp bestaat uit de verdeling van cash geld, hygiënekits en voedsel (maaltijden en 
voedselpakketten). Zo hebben we in Zaporizhzhia (een stad in het Zuidoosten van Oekraïne) al meer 
dan 80.000 warme maaltijden uitgedeeld.

De fondsen van het Consortium 12‑12 maken het ons mogelijk om onze acties in Oekraïne zelf 
te versterken en uit te breiden. De voorbereidende stappen om er te kunnen werken vergen tijd 
vanwege de riskante situatie en de gevaarlijke omgeving. Het gaat om een heel actief conflict waar 
militairen, burgers, journalisten of humanitaire hulpverleners zonder onderscheid een doelwit zijn. 
We moesten dan ook eerst en vooral de veiligheid ter plaatse grondig evalueren.

Vervolgens heeft een Oxfam‑team in mei 2022 twee multisectorale evaluaties uitgevoerd om het 
responsplan te kunnen uitvoeren. Dat team evalueerde in de toegankelijke gebieden in het noorden 
(bij Kiev) en het zuiden (bij Odessa) van Oekraïne de meest dringende behoeftes met betrekking tot 
water, sanitaire voorzieningen, hygiëne, bescherming en voedselzekerheid. 

In het noorden en westen van Kiev stelde Oxfam vast dat de grootste risico's bestonden in niet‑
ontplofte munitie, die onschadelijk moet gemaakt worden. Sommige dorpen, waren nog niet 
toegankelijk. Dit wijst erop dat er een grote behoefte is aan steun. 

In het zuiden van Kiev was de evaluatie gericht op Odessa, Mykolajiv, Kherson en Zaporizhzhya. Hier 
onderzocht Oxfam mogelijkheden voor lokale partnerschappen met organisaties die focussen op 
bescherming en levensonderhoud. 

Oxfam ontwikkelt op dit moment een humanitaire respons met een hybride aanpak. We leggen 
hierbij de nadruk op een door partners geleide respons (waar mogelijk) en directe uitvoering door 
Oxfam (waar nodig).  

Humanitaire behoeften
Oxfam wil de vastgestelde humanitaire behoeften invullen in de sectoren WASH (water, hygiëne en 
sanitaire voorzieningen), voedselzekerheid en bescherming. 

In Noord‑Oekraïne wil de voorgestelde humanitaire actie die gebieden bereiken die in de omgeving 
van Kiev zijn geëvalueerd. En ze wil de hulp in de toekomst uitbreiden tot andere getroffen gebieden 
rond Kiev en in de noordelijke gebieden bij Chernihivsky, Sumska en Kharkiv. Het WASH‑onderdeel 
wordt rechtstreeks door Oxfam uitgevoerd of in samenwerking met een lokale, nader te bepalen 
partner.
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Getuigenis 
“In deze crisis is de bescherming van vluchtelingen een belangrijk element.”

De meeste mensen die Oekraïne verlaten, zijn vrouwen, kinderen en ouderen. Zij hebben specifieke 
behoeften, waar Oxfam op inspeelt. Aleksandra Perczynska (links op de foto), Coördinator Bescherming 
voor Oxfam in Polen, licht toe.

"In deze crisis is de bescherming van vluchtelingen een belangrijk element. Wij willen dus vooral kwetsbare 
personen beschermen en specifieke gevaren voorkomen. Denk aan mensenhandel en gendergerelateerd geweld. 
Deze vormen van geweld uiten zich tegen vluchtelingen, maar ook tegen mensen die in Oekraïne zijn gebleven.We 
moeten er dus op voorbereid zijn om gespecialiseerde hulp te bieden: medische verzorging, psychosociale hulp...”

Aleksandra vertelt verder: “Een ander deel van ons werk 
bestaat uit voorlichting en juridisch advies. Natalia (rechts 
op de foto), is een jonge vrouw uit de Roma-minderheid. 
Ze is geboren in Moldavië, maar heeft haar hele leven 
in Oekraïne gewoond. Ze probeert met haar zoon naar 
Oekraïne terug te keren om bij haar man te zijn, maar 
dat is heel ingewikkeld omdat ze geen Oekraïens paspoort 
heeft. Dus doen we ons best om een oplossing voor haar te 
vinden, samen met lokale organisaties.”

Oxfam adviseert en informeert vluchtelingen in Polen 
en andere buurlanden van Oekraïne over hun rechten. ©
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Volgende activiteiten zullen worden uitgevoerd:

• Samenwerking met de plaatselijke waterautoriteit (Vodakanals) voor het herstel van 
beschadigde infrastructuur (waterleidingen en rioleringen), levering van materiaal 
(klein gereedschap, technische kits, voertuigen), verbetering van de waterkwaliteit door 
chlorering, enz;

• Aanleg en/of herstel van water‑ en sanitaire infrastructuur op het platteland in verwoeste 
dorpen;

• Ondersteuning van campagnes ter bevordering van de volksgezondheid en ter 
bescherming van de bevolking in vluchtelingenkampen en in humanitaire centra. Oxfam 
wil de lokale gemeenschap hierbij betrekken door opleiding te faciliteren en hygiëne te 
bevorderen;

• Coördinatie met lokale partners en sociale diensten om basisgoederen (zoals 
menstruatiekits) uit te delen en de voedselzekerheid van huishoudens te garanderen 
(met kookkits);

• Ondersteuning van de heropleving van lokale markten. Dit doen we door, waar mogelijk, 
lokaal in te kopen in plaats van goederen en materialen in te voeren. Daarnaast zorgen 
we voor ondersteuning van de bestaansmiddelen op (middel)lange termijn, om de meest 
kwetsbare bevolkingsgroepen weerbaarder te maken. 

In Zuid‑Oekraïne zal Oxfam lokale partners in de eerste lijn steunen bij de invulling van onmiddellijke 
basisbehoeften. Zo kunnen die zich beter voorbereiden op toekomstige behoeften. Deze acties 
focussen vooral op de omgeving van Odessa, Mykolaiv en mogelijk Zaporizjzja en Cherson. 

Oxfam zal zich hierbij vooral richten op intern ontheemden in plattelands‑ en stedelijke gebieden. 
De nadruk zal liggen op de meest kwetsbare groepen, zoals gezinnen die door de economische 
situatie niet in hun basisbehoeften kunnen voorzien. Of gemarginaliseerde groepen zoals Roma, 
inwoners uit derde landen, de LGBTQI+‑gemeenschap en mensen met een handicap. 

Oxfam zal ernaar streven 10% van de totale door het conflict getroffen bevolking te bereiken.
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Concrete acties en resultaten
Het algemene doel van Plan International is om vluchtelingen ten gevolge van het conflict in Oekraïne, 
met in het bijzonder kinderen, meisjes en jonge vrouwen, te ondersteunen en te beschermen.

Sinds de start van het conflict stuurde Plan International teams naar de grensgebieden van Oekraïne met 
focus op de buurlanden Polen, Moldavië en Roemenië. Hoewel Plan International in alle grensgebieden 
actief is en op verschillende thematieken werkt, kozen we vanuit Plan International België onze 
ondersteuning met de middelen van consortium 1212 te concentreren in de landen Roemenië en Polen. 

In dit overzicht geven we de eerste resultaten tot nu toe van onze programma’s te Roemenië. Dit is 
slechte een eerste fase van de projecten. We kozen voor een duurzame programma‑aanpak gespreid 
over 24 maanden. Dit conflict zal een blijvende impact hebben en een middellange termijn aanpak is 
dan ook vereist. 

In Roemenië heeft Plan International een snelle evaluatie van de behoeften uitgevoerd en heeft de 
belangrijkste stedelijke centra met de hoogste concentratie aan vluchtelingenkinderen geïdentificeerd.  
Tot dusver heeft ons programma steun verleend aan Oekraïense vluchtelingenkinderen in deze 
doelgebieden. 

De belangrijkste resultaten van het project zijn:  

• Meisjes en jongens (3 - 18 jaar) voorzien in hun onmiddellijke onderwijsbehoeften tijdens 
hun aankomst/overgang in Roemenië (1 tot 3 maanden).

‑  Ondersteuning voor de veilige integratie van 500 Oekraïense vluchtelingenkinderen van de 
leeftijd van 11 jaar en jonger (waarvan de helft meisjes) in het Roemeense onderwijssysteem. 
 ‑   De oprichting en ondersteuning van 8 leercentra. 
 ‑  Het leveren van 375 tablets om het online leren te vergemakkelijken. De tablets zijn voorzien 
van een aantal apps die door de Oekraïense regering zijn ontwikkeld om kinderen in staat te 
stellen het Oekraïense schoolprogramma te volgen, maar ook apps om het welzijn van zowel 
kinderen als leraren te bevorderen, Roemeense cursustalen, en meer.
‑   Voucherhulp aan 270 adolescente meisjes om hun menstruele hygiëne te garanderen, van 
de leeftijden 11 t.e.m. 18 jaar. De hulp ging vergezeld van gedrukte kernboodschappen in het 
Oekraïens over menstruele hygiëne en de voorwaarden voor het gebruik van de voucher. 

• De educatie in noodsituaties-respons, het onderwijssysteem en de coördinatiemechanismen 
zijn versterkt en spelen efficiënt in op de onderwijsbehoeften van vluchtelingenkinderen.

‑   De aanwerving en ondersteuning van 47 leerkrachten.
‑   Plan International werkte samen met andere ngo's, de VN en het ministerie van Onderwijs om 
de onderwijsactiviteiten te coördineren.
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Getuigenis 
Sofia, 11 jaar, verliest twee keer haar kindertijd

Sofia is 11 jaar oud en heeft al twee keer haar kindertijd verloren. Ze is 
geboren in Donetsk en leefde een gelukkig leven met haar ouders tot de 
oorlog begon in 2014. Om hun leven te redden, lieten haar ouders alles 
achter om Sofia naar een veilige plek in Odessa te brengen. Ze begonnen 
er een nieuw leven vanaf nul, maar helaas was dit van korte duur. 

In 2022 is Sofia niet meer thuis. Ze laat haar vader, haar huis, haar 
vrienden, haar school en haar hele leven achter en ging met haar moeder 
naar Boekarest. Deze keer wilden ze niet weg, maar Sofia kon niet tegen 
het geluid van luchtalarmen, ze kon niet meer in de kelder slapen. Nu is 
ze veilig in Boekarest, maar ze vertrouwt de kalmte om haar heen niet. 
Ze is nog steeds bang voor harde geluiden, heeft paniekaanvallen tijdens 
de lessen en huilt veel omdat haar vader niet bij haar is.

In april startte ze aan de MIhai Viteazu school in Boekarest, een van 
de scholen die meewerkt aan het project van Plan International. Het 
project verleent psychosociale steun, sociaal en emotioneel leren en 
verdeelt kits voor menstruele hygiëne en recreatiemateriaal onder de 
kinderen. Ookal is het een moeilijk proces, toch voelt Sofia zich veiliger 
en ondersteunt. Met steun van Plan International en JRS heeft de school 
in totaal 260 vluchtelingenkinderen zoals Sofia ingeschreven en geeft les 
aan de hand van het Oekraïense nationale curriculum. 
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Humanitaire behoeften 
Roemenië vangt Oekraïense vluchtelingen op sinds het begin van het conflict op 24 februari 2022. 
Volgens gegevens van de UNHCR (gerapporteerd op 24 mei) zijn 1,09 miljoen vluchtelingen in Roemenië 
aangekomen, waarvan er 85.453 binnen de Roemeense grenzen zijn gebleven. Van de naar schatting 
40.000 Oekraïense vluchtelingenkinderen in Roemenië zijn er slechts 1.791 ingeschreven in het 
Roemeense nationale onderwijsstelsel, terwijl nog eens 2.068 een aanvraag tot inschrijving hebben 
ingediend. Voor het overige zijn er geen betrouwbare gegevens over de toegang van Oekraïense kinderen 
tot het onderwijs in Roemenië. Voorlopige informatie van de door SEIRCAR gesteunde leercentra wijst 
op de behoefte aan extra tijdelijke leerruimten in stedelijke centra en grensgebieden. 

In het kader van dit project tracht Plan International in Roemenië extra tijdelijke leerruimten op te richten 
en meer kinderen in het systeem op te nemen. Uitdagingen voor Oekraïense vluchtelingenkinderen zijn 
taalbarrières, ingewikkelde wettelijke en administratieve processen om zich te registreren, discrepanties 
in de beschikbare informatie op inspectieniveau en op het centrale niveau van het ministerie van 
onderwijs (MOE), waaronder registratieformulieren en vereisten om zich te registreren, gebrek aan 
gekwalificeerde Oekraïense leraren die les kunnen geven in het Roemeense curriculum op nationale 
scholen, gebrek aan gegevens over Oekraïense kinderen die het online curriculum gebruiken, gebrek 
aan informatie voor kinderen van vluchtelingen die terugkeren, enzovoort.  

De behoefte aan geestelijke gezondheid en psychosociale steun voor vluchtelingenkinderen blijft een 
dringende zorg, terwijl zij tekenen van trauma, gebrek aan aandacht en paniekaanvallen vertonen. Ook is 
er binnen het onderwijssysteem in Roemenië slechts een beperkt aantal deskundigen op het gebied van 
mentale en psychologische ondersteuning opgeleid en zijn de leerkrachten niet opgeleid om problemen 
op deze gebieden binnen een schoolcontext aan te pakken. Alleenstaande vluchtelingenkinderen zijn 
in het bijzonder door dit conflict getroffen, omdat zij geen adequate kinderbescherming en hulp krijgen 
die zij nodig kunnen hebben, terwijl de humanitaire gemeenschap moeite heeft om waardige hulp te 
bieden. 

Het vervolg van het project zal in de behoeften van deze mentale en psychologische ondersteuning 
voorzien door de opleiding van leerkrachten en vrijwilligers van projectpartner JRS.

Sofia, in haar nieuwe school
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Concrete acties en resultaten 
3 juni was de honderdste dag van een oorlog die het leven van miljoenen kinderen in Oekraïne heeft 
ontwricht. Tijdens deze 100 dagen geweld zagen deze kinderen hun kinderjaren in rook opgaan. 
Van de ene op de andere dag, verloren ze elke houvast en werden ze kwetsbaarder dan ooit.

Sinds 24 februari 2022 zet UNICEF alles in het werk om snel te reageren op de groeiende humanitaire 
noden van de mensen in Oekraïne en de buurlanden. 

De inspanningen van onze teams in Oekraïne in de afgelopen 3 maanden hebben geholpen het 
lijden van miljoenen kinderen en hun gezinnen te verlichten. 

UNICEF heeft:

• bijna 2,1 miljoen mensen voorzien van levensreddende medische en 
gezondheidsbenodigdheden;

• de toegang tot veilig drinkwater vergemakkelijkt voor meer dan 2,1 miljoen mensen 
die in gebieden wonen waar watersystemen beschadigd of vernield zijn; 

• psychosociale hulp en hulp op het gebied van geestelijke gezondheid verstrekt aan 
meer dan 610.000 kinderen en verzorgers;

• leermiddelen verstrekt aan bijna 290.000 kinderen. 

Bijna 300.000 kwetsbare gezinnen hebben zich ingeschreven voor een humanitair geldhulppro-
gramma dat wordt beheerd door UNICEF en het Ministerie van Sociaal Beleid.

Wij hebben ook mensen geholpen die de oorlog ontvluchtten. UNICEF heeft 25 “Blue Dot”‑centra 
opgezet in landen die vluchtelingen opvangen, zoals Moldavië, Roemenië, Polen, Bulgarije en 
Slowakije. In deze centra die langs de belangrijkste doorgangsroutes zijn opgezet, krijgen gezinnen 
toegang tot een reeks essentiële diensten (speel‑ en recreatiezones, zuiver water, voeding, kleding, 
basisbijstand, registratie en bescherming van niet‑begeleide kinderen, psychosociale hulp). 

In deze landen heeft UNICEF ook nationale, gemeentelijke en lokale systemen gesteund die essentiële 
diensten en bescherming bieden aan de meest kwetsbare kinderen. Het gaat onder meer om de 
opleiding van grenswachten in de strijd tegen mensenhandel, de uitbreiding van leermogelijkheden 
en de integratie van vluchtelingenkinderen in scholen, de aankoop van vaccins en medische 
benodigdheden, en de oprichting van speel‑ en leercentra die jonge kinderen een hoognodig gevoel 
van normaliteit en rust bieden. 

De steun van het Belgische publiek via de campagne Oekraïne 1212 en de giften die rechtstreeks op 
onze rekening werden gestort, hebben bijgedragen tot deze resultaten.

Humanitaire behoeften 
Na 100 dagen oorlog (op 3 juni) hebben 5,2 miljoen kinderen humanitaire hulp nodig. De 3 miljoen 
kinderen die vastzitten in het hart van het conflict in Oekraïne en de 2,2 miljoen kinderen die 
het geweld moesten ontvluchten, betalen een zware prijs voor de oorlog die helaas nog steeds 
verdergaat. 
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Getuigenis
“Zich inzetten voor al deze kinderen 

die diepe trauma's hebben opgelopen“

Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne 
zochten duizenden gezinnen hun toevlucht in 
metrostations in Kharkiv. Om de eentonigheid 
van deze situatie te doorbreken, hebben 
UNICEF en een van zijn plaatselijke partners 
"kindvriendelijke ruimten" ingericht die zijn 
uitgerust met educatief en recreatief materiaal, 
zodat de kinderen kunnen spelen, lezen en 
knutselen. Deze ruimtes worden gerund door 
zo’n 500 vrijwilligers zoals Anastasiia (foto).

Anastasiia, die vrijwilligerswerk heeft gedaan 
voor UNICEF, organiseert dagelijks speel‑ en 
recreatieactiviteiten om kinderen die in de 
metrostations van Kharkiv wonen, te helpen. 
Ze denkt na over haar ervaring als vrijwilliger: 
"Als moeder en lerares ben ik gewend om met 
kinderen te werken. Dat is waarom ik besloten 
heb mij als vrijwilliger in te zetten voor al deze 
kinderen die diepe trauma's hebben opgelopen.“ ©
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De situatie is bijzonder zorgwekkend. Niet enkel door de groeiende humanitaire noden maar ook 
door de acute crisis op het vlak van kinderbescherming die deze oorlog heeft veroorzaakt. Kinderen 
die voor het geweld op de vlucht zijn, lopen een groot risico om gescheiden te raken van hun 
gezin waardoor de kans toeneemt dat ze het slachtoffer worden van misbruik, seksuele uitbuiting 
en mensenhandel. Massale ontheemding dompelt gezinnen onder in armoede. Ontheemding 
vernietigt de bestaansmiddelen van vele gezinnen, waardoor zij niet meer in de basisbehoeften van 
hun kinderen kunnen voorzien.

UNICEF lanceerde een oproep voor 624,2 miljoen US$ ter ondersteuning van de humanitaire hulp 
in Oekraïne en 324,7 miljoen US$ voor de hulp in de buurlanden. Met deze middelen zullen de 
volgende activiteiten worden ondersteund:

• Gezondheid en voeding:
 ‑    Vrouwen en kinderen toegang geven tot eerstelijnsgezondheidszorg;
 ‑    Ervoor zorgen dat jonge kinderen worden gevaccineerd;
 ‑    Verspreiden van medische en levensreddende voorraden. 

• Water, sanitaire voorzieningen en hygiëne:
 ‑    Vergemakkelijken van de toegang tot veilig water;
 ‑    Distributie van essentiële sanitaire voorzieningen en hygiënekits.

• Onderwijs:
 ‑    Formeel en niet‑formeel onderwijs voor kinderen;
 ‑    Distributie van kits voor onderwijs, ontwikkeling van jonge kinderen of leermateriaal.

• Bescherming:
 ‑      Psychosociale steun voor kinderen die getraumatiseerd zijn door het geweld in hun omgeving;
 ‑    Geldtransfers om gezinnen te helpen zich te redden.
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