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Oekraïne 12-12 oproep: 113 dagen humanitaire hulp 

Brussel, 17/06/2022 – 113 dagen na de Russische inval in Oekraïne blijft de humanitaire hulp voor 

miljoenen getroffen mensen van levensbelang. In een vandaag gepubliceerd rapport geven de 

zeven organisaties van het Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties, Consortium 12-12, een 

verslag van hun acties in Oekraïne en de buurlanden. Deze acties worden mogelijk gemaakt 

dankzij de donaties die ingezameld worden in het kader van de oproep Oekraïne 12-12.  

Momenteel staat de teller van de actie op 29 miljoen Euro (stand op 14.06.22). Gezien de hoge 

noden op het terrein, blijft deze oproep open tot 31 december 2022. 

Het tweede Oekraïne 12-12 verslag geeft een update van het humanitaire werk van de zeven 

lidorganisaties  van het Consortium 12-12 in Oekraïne en de buurlanden Hongarije, Moldavië, Polen, 

Roemenië en Slowakije. Deze organisaties zijn: Caritas International, Dokters van de Wereld, 

Handicap International, Oxfam België, Plan International België, Rode Kruis-Vlaanderen / Croix-

Rouge de Belgique, 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: 

gezondheid (dringende gezondheidszorg en psychosociale bijstand), toegang tot voedsel, water en 

sanitaire voorzieningen, onderdak en goederen, bescherming van de meest kwetsbaren, onderwijs 

voor kinderen, en herstel van familiebanden gebroken door het conflict.     

Naast getuigenissen uit de eerste hand van slachtoffers, vrijwilligers en teams, geeft het rapport van 

het Consortium een overzicht van de humanitaire noden op korte en middellange termijn.   

Volgens de Verenigde Naties hebben 15,7 miljoen mensen nood aan humanitaire hulp. Dit is een 

stijging van 30 % in vergelijking met de situatie in april. “Het is onmogelijk om de verdere evolutie 

van de oorlog te voorspellen. Wat wel zeker is dat de behoeften er zijn. De omvang van de schade in 

heel Oekraïne vergroot, zeker in het oosten. Het aantal ontheemden is opgelopen tot 7,1 miljoen”, 

zegt Gilles van Moortel, coördinator van het Consortium 12-12. “Aan de directe grenzen met 

Oekraïne leidt de opvang van miljoenen vluchtelingen tot zware lasten, zeker voor een straatarm 

land zoals Moldavië. De nood aan bijstand zal aanzienlijk blijven vermits de lokale solidariteit 

gaandeweg zal verminderen”. 

Daarom meldt het Consortium dat de oproep Oekraïne 12-12 nog open blijft tot 31 december 2022. 

De middelen van Oekraïne 12-12 worden op basis van een verdeelsleutel opgesplitst onder de zeven 

organisaties die lid zijn van het Consortium. 
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Momenteel bedragen de giften die rechtstreeks op de rekening van het Consortium 12-12 werden 

gestort, 29 miljoen EUR (per 14/06/2022). Volgens het Coördinatiebureau voor humanitaire hulp 

van de VN wordt het benodigde bedrag voor humanitaire bijstand op meer dan 2 miljard US-dollars 

geschat.  

Voorbeelden van acties van de lidorganisaties van Consortium 12-12: 

− 20.000 voedselkits werden door Caritas Oekraïne verdeeld; de bevolking kreeg ook non-food 

artikelen (matrassen, dekens en hygiënische artikelen);  

− 6 noodpakketten bestemd voor 60.000 mensen werden door Dokters van de Wereld-konvooien 

vervoerd naar verschillende ziekenhuizen, onder meer in de gevechtszones in Oost-Oekraïne; 

− Drie ziekenhuizen in Lviv – waaronder één dat ernstige brandwonden en amputaties behandelt 

– worden ondersteund door Handicap International; 

− Met steun van Oxfam werden 80.000 warme maaltijden uitgedeeld in Zaporzhzhia (Zuid-

Oosten); 

− 500 Oekraïense vluchtelingenkinderen (waarvan de helft meisjes) zijn geïntegreerd in het 

Roemeense schoolsysteem, als eerste onderdeel van een Plan International-programma; 

− 8.418 ton aan humanitaire noodhulp werd naar alle regio's van Oekraïne gestuurd; 96.000 

mensen konden met hulp van de Rode Kruisbeweging worden vervoerd of geëvacueerd; 

− Meer dan 610.000 kinderen en verzorgers kregen psychologische ondersteuning van de UNICEF-

teams in Oekraïne. 

 

Een volledig overzicht van het gebruik van de ontvangen middelen is beschikbaar in de onlineversie 

van het rapport 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. 

Het Consortium 12-12 bedankt iedere donor van harte voor de getoonde solidariteit. 
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