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Oekraïne 12-12 oproep: eerste verslag 

Brussel, 8/04/2022 - De oproep Oekraïne 12-12, die slechts enkele dagen na 
de Russische inval in Oekraïne door het Belgisch Consortium voor 
Noodhulpsituaties werd gelanceerd, heeft tot dusver 26,7 miljoen euro 
opgebracht. De zeven humanitaire organisaties van het Consortium 12-12 
stellen een eerste verslag op over het gebruik van donaties voor noodhulp in 
Oekraïne en buurlanden. Ondertussen duurt het conflict voort en hebben de 
getroffen bevolkingsgroepen meer dan ooit hulp nodig.   

Het eerste Oekraïne 12-12 verslag geeft een overzicht van het humanitaire werk van 
de zeven organisaties die lid zijn van het Consortium 12-12  in Oekraïne en de 
buurlanden Hongarije, Moldavië, Polen, Roemenië en Slowakije.  

Het bevat ook verslagen uit de eerste hand. "Wat opvalt in deze getuigenissen is het 
extreme geweld waarvan kinderen, moeders, bejaarden en andersvaliden het 
slachtoffer zijn. Niemand wordt gespaard", zegt Gilles van Moortel, coördinator van het 
Consortium 12-12.  

De organisaties die lid zijn van het Consortium 12-12 zijn het Belgische Rode Kruis/
Rode Kruis-Vlaanderen, Caritas International, Dokters van de Wereld, Handicap 
International, Oxfam België, Plan International België en UNICEF België. 

De via de oproep Oekraïne 12-12 bijeengebrachte middelen worden uitsluitend 
gebruikt voor de medefinanciering van de humanitaire hulp van deze organisaties op 7 
prioritaire gebieden: spoedeisende gezondheidszorg, toegang tot voedsel, water en 
sanitaire voorzieningen, onderwijs voor kinderen, psychosociale ondersteuning, 
bescherming van de zwaksten, en herstel van familiebanden.    

De giften die rechtstreeks op de rekening van het Consortium 12-12 worden gestort, 
bedragen EUR 26.714.764 (per 6/04/2022). De middelen van Oekraïne 12-12 worden 
vervolgens op basis van een verdeelsleutel opgesplitst onder de zeven organisaties die 
lid zijn van het Consortium en stellen hen in staat hun acties ter plaatse mede te 
financieren. 

Met uitzondering van de tsunami van 2004 in Zuidoost-Azië is de oproep Oekraïne 
12-12 de grootste fondsenwervingscampagne van Consortium 12-12 voor slachtoffers 
van een humanitaire crisis in het buitenland sinds 30 jaar.  

"Onze oproep voor Oekraïne krijgt veel respons. Wij danken alle donateurs: 
particulieren, steden en provincies, bedrijven, de culturele sector en alle spontane 
initiatieven die Oekraïne 12-12 steunen. En niet te vergeten de media en andere 
partners. Maar deze oproep eindigt hier niet, want de humanitaire behoeften nemen 
dag na dag toe", aldus Gilles Van Moortel.  
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Volgens de laatste internationale rapporten worden 18 miljoen mensen - of één op de 
drie Oekraïners - getroffen door de crisis, waaronder 6,7 miljoen mensen die binnen 
het land ontheemd zijn om aan de gevechten te ontkomen. 12 miljoen mensen hebben 
humanitaire hulp nodig. 

Meer dan 4 miljoen mensen zijn naar een ander land gevlucht, waaronder 2,4 miljoen 
in Polen, 643.000 in Roemenië, 394.000 in Moldavië en 390.000 in Hongarije. 

Het eerste verslag van het Consortium 12-12 over het gebruik van de ontvangen 
middelen is beschikbaar op www.1212.be. 

Giften blijven nog tot 31 december 2022 welkom via het 12-12 
bankrekeningnummer BE 19 0000 0000 1212 en online via www.1212.be 
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