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We stuurden 

gezamenlijk meer 

dan 230 transporten 

met hulpgoederen 

met een waarde 

van €10.000.000. 

Dit betekende veel 

voor onze partners in 

Oekraïne die door onze 

hulp verschil maken 

voor getraumatiseerde 

mensen. 

Oleksandr, kerkleider 

in Rivne: “Vele 

duizenden mensen zijn 

bij onze kerk te gast 

geweest en hebben 

hier onderdak, warmte 

en menselijkheid 

gevonden: een douche, 

een slaapplaats, een 

warme maaltijd en 

compassie”.

Vluchtelingen
hulp

Oekraïne
Toen de oorlog in Oekraïne 

uitbrak werden, samen met onze 

Duitse collega’s, direct plannen 

gesmeed en uitgevoerd. 

Nederland reageerde geweldig. 

Hulp kwam van alle kanten: 

het aantal inleverpunten 

verdubbelde, chauffeurs en 

bedrijven boden hulp aan en de 

toevoer van warme kleding was 

overweldigend. We ontdekten 

dat ‘samen’ het medicijn is in 

benarde situaties.



Het werk op Lesbos gaat door i.s.m. EuroRelief. Momenteel 

bevinden zich daar zo’n 1.500 vluchtelingen, waarvan een 

aantal al meer dan twee jaar. De noodhulp verschuift naar 

‘social care’.

Ons aandeel:

 – €78.000 om het werk van EuroRelief op Lesbos mogelijk te 

maken.

 – 4 collega’s zijn uitgeleend aan EuroRelief.  

 – €10.395 voor refugee housing units op Lesbos.

Griekenland

Veel vluchtelingen 

hebben de Griekse 

eilanden verlaten en 

proberen te overleven in 

Athene en Thessaloniki. Ze 

wonen in kleine kampen bij elkaar, 

in containers of oude gebouwen. 

Soms zelfs op straat. Sommigen leven zo 

al jaren zonder contact met hun familie. Zij zijn 

ontzettend blij met de voedselpakketten die wekelijks 

worden uitgedeeld. We droegen voor €30.000 bij aan 

voedselhulp in Thessaloniki. En €12.000 aan voedselhulp 

in de regio Athene.



Clasina Verbree 

(partner):

”We zijn zo blij 

met de mooie en 

goede spullen 

die jullie met 

liefde ingeleverd, 

gesorteerd en 

ingepakt hebben: 

Jullie brengen 

precies waar we 

om vragen!”

Libanon

Dit kleine land aan de 

Middellandse Zee vangt al 

sinds het begin van de oorlog 

in Syrië vluchtelingen op. Er is 

gebrek aan brandstof, elektriciteit 

en medicijnen. Als een vader 

moet kiezen tussen brood en 

onderwijs voor zijn kinderen, dan 

snap je onze campagne ‘Hart voor 

kinderen in Libanon’. Het resultaat: 

een container vol hulpgoederen, 

speelgoed en schoolmateriaal!



Roma

Roma worden vaak afgeschreven 

door de maatschappij. Juist voor 

hen mogen wij verschil maken, door 

te zeggen: jullie zijn waardevol!

Door onze partners te onder-

steunen met hulpgoederen en 

financiën, kunnen zij zich richten 

op onderwijs, huisvesting en 

het uitdelen van voedsel en 

stookhout. De naschoolse opvang 

en huiswerkbegeleiding werpen 

hun vruchten af: kinderen maken 

de basisschool af, gaan naar 

vervolgonderwijs en krijgen zo 

hoop op een betere toekomst! 

De transporten worden mede 

gefinancierd uit de opbrengsten van 

onze kleding- en kringloopwinkels.

Dit jaar konden we, na twee jaar Covid, eindelijk onze 

partners bezoeken. In Moldavië en Roemenië pakten zij, 

naast hun gebruikelijke werkzaamheden, ook hulp aan Oekraïense 

vluchtelingen op. Zo stuurden we via hen, binnen een week nadat de 

oorlog uitbrak, voedsel, warme kleding en dekens. 

Medewerker Karin 

Elshout bezocht met 

haar gezin verschil-

lende projecten in 

Roemenië: "Hun 

situatie breekt mijn 

hart, maar tegelijker-

tijd ben ik blij dat ik 

iets kan doen vanuit 

Nederland. Mijn we-

reld is zoveel groter 

geworden sinds ik bij 

GAiN werk!".

Hulpprojecten
In 2022:



Moldavië

Het kleine en arme 

Moldavië vangt 

veel vluchtelingen 

uit Oekraïne op. De 

transporten stonden in het 

teken hiervan:

 – Vijftien vrachtwagens met 

voedsel en hulpgoederen, 

waaronder honderd ton 

consumptieaardappelen.

 – In Chisinău werd een 

opvanglocatie ingericht voor 

zo’n honderd mensen. Hiervoor 

hebben we bedden, tafels, 

stoelen, matrassen, dekens en 

zoveel meer geleverd.

Sierra Leone

Eén van de armste landen ter 

wereld, waar ze het veelal moeten 

doen met één maaltijd per dag, 

waar ze soms geen pan hebben 

om in te koken of geen laken voor 

de nacht, hielpen we: 

 – Voor Moederdag ontvingen 

326 vrouwen een zak rijst. 

 – 300 Treasure bags, cadeautjes 

voor weduwen.

 – Container met hulpgoederen.

 – We hebben bijgedragen aan de 

bouw van een school voor 180 

kinderen.

Zuid-Afrika

Super om te melden dat op 

dit moment in een township bij 

Pretoria een multifunctioneel 

educatief centrum wordt 

gebouwd! Dit betekent:

 – Opvang en onderwijs voor 150 

kinderen van 0 tot 6 jaar!

 – Een veilige plek voor 

tieners waar zij praktische 

vaardigheden leren.

 – Hulp bij het aanvragen van 

studiebeurzen.

 – Hulp bij het telen van groenten.

Zelfrespect en 

zelfredzaamheid: 

daar draait het om 

bij Motivation 

for Life! Wilde 

Ganzen 

financiert een 

derde van de 

bouw van het 

centrum.



...werden 22
diepwaterbronnen 
geslagen in Benin

Gadija uit Kalale (Benin) vertelt 

waarom de diepwaterbron in haar 

dorp zo belangrijk is:

“Vroeger gingen we naar een vervuild 

moeras om water te halen. Dat kostte een 

halve dag. Soms was er niet genoeg water en 

groeven we een put. We hadden last van buikpijn, 

hoofdpijn en diarree. Soms moesten we naar het ziekenhuis. 

Mensen die dat niet konden betalen, stierven. Door de 

hygiëne training heb ik geleerd m’n handen te wassen, het 

eten af te dekken en dat het goed is wanneer een baby 

minstens 6 maanden borstvoeding krijgt”.

Water
projecten

In 2022:

In de afgelopen jaren 

werden 

140 dorpen 
voorzien van 
schoon water dankzij 

Nederlandse sponsoring



Nog nooit in onze geschiedenis 

konden we zoveel transporten 

verzorgen: 75 in totaal. Waarvan 

alleen al 50 hulptransporten 

voor Oekraïense vluchtelingen. 

In totaal ruim 1.000 ton aan 

goederen met een waarde 

van €2.500.000. Het bruiste 

van activiteiten in het logistiek 

centrum in Sleeuwijk!

Hulpgoederen
en transport

Oekraïne

Servië

Armenië

Libanon

Albanië

Griekenland

Sierra Leone

Moldavië
Roemenië

Aantal
transporten 

vanuit 
Sleeuwijk

*De goederen die naar 

Roemenië en Moldavië zijn 

gebracht, kwamen via onze 

partners voor het grootste 

deel terecht bij Oekraïense 

vluchtelingen.
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Roemenië:
1.850

Albanië:
9.503

Sierra Leone:
14.205

Togo:
7.423

Griekenland:
680

Moldavië:
10.971Dit jaar zijn er zo’n 45.000 

schoenendozen versierd, 

gevuld en gecontroleerd. 

Allemaal ‘schatten’ die hun 

weg vinden naar kinderen 

die enorm uitzien naar dit 

cadeau!

  

Sommige dozen zijn al 

snel na het uitbreken van 

de oorlog uitgedeeld aan 

vluchtelingenkinderen uit 

Oekraïne. 

De nieuwe filmpjes in het 

lespakket laten op 

een informatieve en 

grappige manier 

zien wat een 

schoenendoos 

betekent voor een 

kind daar! 

Aantal 
schoenendozen

“Bedankt voor de prachtige 

schoenendoos! Het raakt me dat 

iemand oog heeft voor onze 

situatie. Martin heeft iets gekregen 

wat ik hem heel erg gun, maar zelf 

niet kan geven”. Opa Mohammed 

zorgt voor de 11-jarige Martin die zijn 

ouders verloor aan ebola.
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Wat zijn we dankbaar als we terugkijken op 2022, 

ondanks oorlog en alle kwetsbare mensen die we 

ontmoetten. Na twee jaar eindelijk weer op bezoek 

bij partners om met eigen ogen te zien wat er met 

jouw bijdragen in geld en goederen gebeurt! Door te 

helpen, te bidden en er te zijn, leggen we met elkaar 

een arm om de schouders van mensen in nood.

Hartelijk dank voor jouw aandeel!

Lees niet alleen over

cijfers en feiten, maar ook

over mooie ervaringen en 
ontmoetingen!


