
vluchtelingen in 2022
Noodhulp voor Oekraïense

1 jaar oorlog

Hulp die aankomt. Hoop die blijft.



Hulp die aankomt
Toen Rusland op 24 februari 2022 Oekraïne aanviel, werd ons al snel duidelijk: we moeten 
helpen. Omdat de nood groot is, omdat we goede partners in Oekraïne en omringende landen 
hebben en omdat we ertoe in staat zijn. Dezelfde dag nog, kwamen we in actie. De coördinatie 
van de noodhulp lag bij GAiN Duitsland en GAiN Nederland. Alle GAiN-kantoren zegden geld 
en hulpgoederen toe. De logistieke teams in Duitsland en Nederland gingen direct aan de slag. 
De eerste vrachtwagens werden geladen met hulpgoederen en reden naar de Oekraïense 
grenzen in Polen, Roemenië, Hongarije en Moldavië waar de vluchtelingen aankwamen.

Onze eigen voorraden raakten snel op. Gelukkig kwamen al snel de eerste telefoontjes van 
particulieren en bedrijven. “Helpen jullie in Oekraïne? Ja? Dan sturen we spullen naar jullie!” We 
ontwikkelden een campagne met mailingen en flyers voor hygiëne- en levensmiddelenpakketten
zodat particulieren, kerken, clubs en scholen konden inzamelen. De reactie daarop was overweldigend!

Hoop die blijft
Inmiddels duurt de oorlog één jaar. Wat een vreselijk jaar voor de bevolking van Oekraïne, wat 
een zinloze verliezen aan beide zijden. De oorlogswinter was zwaar. Mensen zaten in de kou, 
zonder verwarming, elektriciteit en water. Een generator, warme dekens en voedselpakketten 
brengen dan in ieder geval een beetje verlichting. Alle hulp brengt de boodschap over: “Je 
bent niet alleen. Er zijn mensen die aan je denken”. Ik heb het zelf meerdere keren ervaren hoe 
dankbaar mensen zijn voor onze bezoeken, een luisterend oor en woorden van Hoop.
 
Zeker nu
In dit overzicht lees je verhalen van mensen die wij samen met onze partners konden helpen. De 
crisis gaat door en wij stoppen niet met het bieden van hulp! Het afgelopen jaar overlegden onze 
projectleiders voortdurend met de partners en stuurden wij de hulpgoederen waar zij om vroegen. 
Laten we samen ruimhartig blijven helpen. Zeker nu! Hartelijk dank voor jouw gebed en bijdrage!

Hartelijke groeten,

Wilfred Fijnvandraat
Directeur GAiN Nederland

Hartelijk dank voor jouw bijdrage



Oekraïne

De vergeten en de nieuwe oorlog
GAiN helpt al jaren mensen in nood via een netwerk van kerken in Rivne en Kiev. Ook in Ivanychi 
en Chasiv Yar hebben we partners. Deze hulp werd geïntensiveerd in 2014 toen de oorlog in
Oost-Oekraïne uitbrak. Het conflict had grote impact op het leven van miljoenen mensen in de getroffen 
regio’s van Donetsk en Luhansk in het oosten van het land. Nu woedt de oorlog niet alleen in het 
Oosten. Uit vrees voor hun leven vluchten miljoenen mensen naar het westen. Via het netwerk van 
onze partners bieden we noodhulp aan mensen op de vlucht in het hele land en zelfs vlakbij het front.

Julia uit Awdijiwka 
is al op leeftijd. Ze 
hoort niet goed 
meer. En ze huilt 
veel. Ze vertelt ons 

hoe mooi het was in 
haar geboorteplaats. 

Maar in 2014, toen 
de oorlog in de Donbas 

begon, veranderde haar 
leven. “Ik zat acht maanden in mijn 

kelder. Ik had niet genoeg te eten. Het 
was erg koud. Toen ik naar buiten kwam, 
had ik geen haar meer en waren al mijn 
tanden uitgevallen. Voordat de Russen 
kwamen, hadden we een goed leven”. 

In april 2022 vernietigden bommen 
haar huis en moest ze vluchten. Ze is 
erg dankbaar dat ze goed ontvangen 
is in Rivne. Ze omschrijft de maaltijden 
als een feestmaal op een bruiloft. Ze 
kan niet begrijpen waarom Russische 
propaganda verkondigt dat mensen in 
West-Oekraïne mensen uit de Donbas 
haten. Dan barst ze weer in tranen uit. 
Ze vraagt ons om de hele wereld te 
vertellen wat er in Oekraïne gebeurt.

Alina Nikolaevna Kokchevets (36) uit Charkov 
schuilde met haar kinderen Mark (12) en Lisa (8) in de 
metro voor vijandelijke bombardementen. Voor het 
uitbreken van de oorlog werkte Alina als kassière in 
een supermarkt en voedde ze haar kinderen alleen op.

Nu heeft ze geen inkomsten en is het 
vrijwel onmogelijk om voedsel 
en hygiëneartikelen te kopen 
in de gebombardeerde stad. 
Vrijwilligers van een kerk 
brachten voedsel, toile-
tartikelen en wat snoep. 
Lisa was erg ontroerd 
want ze droomde al 
dagen van snoep!

We ontmoeten Alina (46) in Borodyanka, ten 
noordoosten van Kiev. Zij laat ons haar verwoeste 
appartement zien. Er zijn geen kamers meer, geen 
muren, alleen een onvoorstelbare chaos. Alina 
vertelt: “Voordat mijn familieleden omkwamen, 
belden ze ons en zeiden: zoek onze lichamen 
op de tweede verdieping zodat je ons in ieder 
geval een waardige begrafenis kunt geven.” 

Na onze ontmoeting, gaat Alina op weg om haar 
vader te begraven. Ze komt langs het gebouw dat 
iedereen het ‘Huis des Doods’ noemt. Meer dan 200 
bewoners, waaronder veel kinderen en jongeren 
kwamen om. Hun huis is nu hun kerkhof geworden. 
Kinderen spelen voor de flat. Het is een zonnige 
dag. Ze willen de ruïnes bewaren als gedenkteken. 
Alina en vele anderen willen liever dat alles 
afgebroken wordt. “We willen niet elke dag aan de 
verschrikkelijke oorlog herinnerd worden. Vroeger 
stonden we hier in Borodyanka bekend om de milde 
zomers. Mensen kwamen naar ons toe om het leven 
te vieren. Vandaag zijn we de stad van de dood.” 

“Duizenden mensen hebben beschutting, warmte 
en menselijkheid in onze kerk gevonden: een 
douche, een bed voor de nacht, een warme 
maaltijd en barmhartigheid. De scheidingsmuren 
zijn afgebroken. Iedereen is welkom.” 
Sasha, projectpartner en kerkleider van regio 
Rivne.

“De situatie is meer dan uitdagend. 
We hebben nooit geleerd crisis-

manager te zijn. Bedankt, dat 
jullie ons helpen.” 

Sascha, projectpartner 
en kerkleider van regio 
Kiev

57 transporten met 696 ton aan goederen ter waarde 
van €2.377.000 bereikten ongeveer 790.000 mensen

In 2022:



Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, 

sed do eiusmod tempor incidi-
dunt ut labore et dolore mag-

na aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exer-

citation ullamco laboris nisi 
ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis aute irure 

dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum 

dolore eu fugiat nulla paria-
tur. Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, sunt 
in culpa qui officia deserunt 

Polen
GAiN werkt in Polen al jaren nauw samen met ESPA. 
ESPA ondersteunt vooral gezinnen, wezen en 
kinderen zonder familie. ESPA heeft een netwerk 
van 840 maatschappelijke instellingen en kerken. 
Sinds de oorlog in Oekraïne heeft ESPA zich 
gevestigd in Legnica en zorgen de medewerkers 
voor de distributie van hulpgoederen in Polen.

Angela en Alex komen uit Charkov. Meteen na 
het uitbreken van de oorlog vertrokken ze naar 
Polen. Helaas moest de moeder van Alex, die 
ook bij hen woonde, achterblijven. Gelukkig zijn 
alle familieleden tot nu toe veilig. Angela en 
Alex sturen hen spullen, zoals medicijnen. “We 
zagen het nieuws en konden het niet geloven 
... We waren zo bang, we wisten niet waar we 
heen konden, waar we ons konden verbergen.”

Ondertussen denken ze al na over een nieuw le-
ven in Polen. “Er is 90 procent kans dat we in dit 
land blijven”, geven ze toe. De kinderen gaan 
hier al naar school. Alex wil aan de slag als bouw-
vakker. Ondertussen wacht Angela op een af-
spraak voor een ruggengraatoperatie.

Renya, die verantwoordelijk is voor deze vluchte-
lingenherberg in Myslowice, vertelt dat dit 
Oekraïense gezin hier niet alleen hulp krijgt, maar 
zelf ook anderen helpt.

84 transporten met 1.052 ton aan goederen ter waarde 
van €4.791.000 bereikten ongeveer 840.000 mensen

In 2022:

L u c a n , b u r g e -
meester van Pr-
zemysl in Polen:
“Toen de oorlog 
begon,kwamen 
de vluchtelingen 
in drommen over 
de grens in ons kleine 
stadje. Ze sliepen in bus-
haltes en zaten bij -10˚C op de stoeprand. 
De hulp van onze overheid duurde me te 
lang. Daarom richtte ik een opvanglo-
catie in, in een lege supermarkt. Nu ko-
men hier dagelijks tot 35.000 mensen.”

“Het raakt me heel erg dat mensen de 
moeite nemen om naast hulpgoede-
ren ook liefdevolle woorden of teke-
ningen in de hulppakketten te stop-
pen”, een Oekraïense vrijwilliger die de 
hele dag energiek en vrolijk meehelpt. 

Collega Harry van GAiN Duitsland: We 
bezoeken een voormalige school in 
Legnica, die Oekraïners opvangt. Ik 
loop nog maar net de brede gang in als 
Piotr (10) naar me toe rent en me knuf-
felt. Hij wil me niet meer loslaten. “Je 
lijkt op mijn vader. Je hebt alleen min-
der haar. Bedankt dat je op bezoek 
komt. Kom alsjeblieft terug. Mijn vader 
kan niet komen. Hij moet het land ver-
dedigen en onze vrijheid terugwinnen.”

“Wij Polen zijn veilig in ons land en 
hebben de mogelijkheid om te hel-
pen. We willen dat de Oekraïners 
weten dat we ze steunen en dat 
ze niet alleen zijn. Dat is solida-
riteit. We kennen hun lijden. In 
1939 hielp niemand ons. Dat mag 
de Oekraïners niet overkomen”, 
Jeugdgroep uit Wisznia Mala.

“Ik ben hier om te dienen”, zegt 
ze, “dit is het moment waarop we 
licht kunnen zijn en hoop kunnen 
brengen”, Laritza (60), Oekraïense.



Roemenië
Direct na het uitbreken van de oorlog vonden veel 
Oekraïners onderdak bij Roemeense families, met name 
in het noorden van het land. Terwijl ze zelf ook hulp 
nodig hebben, boden ze onderdak en deelden voedsel 
uit. Op andere plekken werden opvangcentra geopend.
GAiN werkt in Roemenië al jarenlang samen met een 
groot aantal partners, zoals Charis, Teleios, Gipsy 
Mission, Phoneo, Rise2Shine, Somebody Cares, 
Inimi Slujitoare, YWAM en Agapè Roemenië. Toen 
de vluchtelingen het land binnenkwamen, boden 
onze partners opvang en hulp aan de vluchtelingen. 
Wij stuurden geld en goederen zodat zij snel konden 
helpen, niet alleen in Roemenië maar ook in Oekraïne.

In 2022:

Lazlo Dan van partner Gipsy Mission:
“We brengen continue spullen van GAiN naar Oe-
kraïne. We hebben bijvoorbeeld aardappels, le-
vensmiddelen, conserven en hygiëne arti-
kelen naar Munkachevo gebracht: een 
stad in Oekraïne van ongeveer 80.000 
inwoners waar inmiddels meer dan 
200.000 mensen verblijven. In twee 
kleine dorpen, Homok en Dercen, 
zijn nagenoeg alleen de ouderen 
en zieken achtergebleven. Spe-
ciaal hen hebben we bezocht 
en blij gemaakt met levens-
middelen en medicijnen.”

Havryliuk Andrii (46) is een 
zeeman uit de buurt van Odessa. Hij 
verloor zijn baan en kwam in september in 
ons opvangcentrum. Hij spreekt Engels en helpt 
andere vluchtelingen met het zoeken van werk in

Ronald van Phoneo: ‘’Ons laatste bezoek aan Kherson heeft diepe indruk gemaakt. De vele 
kapotgeschoten auto’s aan de kant van de weg van onschuldige burgers die probeerden te 
ontkomen aan de Russische invasie, maken je bewust van de vele Oekraïners die hun leven zo 
zinloos hebben verloren. Maar ook de verhalen van de lokale bevolking raken je diep. Mensen 
die tijdens de bezetting opeens verdwenen. Duizenden mensen die gedeporteerd zijn naar 
Rusland. Kerken die werden gesloten en vernietigd. En dan de vele ouderen die in de winter 
zonder eten, warmte en elektriciteit zitten. We realiseren ons hoe belangrijk het is dat we door 
moeten gaan met het brengen van voedsel, drinkwater, generatoren, dekens, medicijnen etc. 
We willen zoveel mogelijk mensen helpen. Vandaar dat we met gaarkeukens werken. Vijf dagen in 
de week verzorgen we warme maaltijden op locatie. Nu al in Odessa en binnenkort in Kherson. Wij 
werken met een groot team van vrijwilligers en samen met lokale kerken in Odessa en Kherson. Er 
zijn 200.000 vluchtelingen in Odessa. Zonder werk en inkomen zijn ze afhankelijk van onze hulp.”

Roemenië, met papierwerk voor documenten en 
helpt veel vrouwen door bij trauma therapiesessies 

te vertalen.

Ira Victoria is een Oekraïense onder-
wijzeres in ons centrum. Zij geeft 

les aan kinderen die vastzaten in 
schuilkelders. Ze was zelf ook in 
Russische gevangenschap en 
is daardoor zwaar getraumati-
seerd. Elke keer als we met haar 
spreken wordt ze emotioneel. 
Wanneer ze over God hoort spre-

ken vraagt ze zich af waarom ze 
zoveel heeft moeten lijden in Oe-

kraïne. Ze is gemarteld, verkracht 
en als slaaf misbruikt door Russische 

soldaten. Ze voelt zich overweldigd om 
hier te zijn, een veilige plek te hebben en hulp 

te krijgen bij het verwerken van haar trauma’s.

43 transporten met 531 ton aan goederen ter waarde 
van €1.419.000 bereikten ongeveer 425.000 mensen



Moldavië
Het arme Moldavië is door de opvang van vluch-
telingen helemaal overweldigd. Veel vluchtelin-
gen verblijven bij Moldavische families die ei-
genlijk zelf hulp nodig hebben.

GAiN heeft hier al jarenlang sterke banden met 
een aantal partners. Vanaf het begin van de oor-
log hebben zij vluchtelingen geholpen. GAiN on-
dersteunt hen met geld en hulpgoederen. 

24 transporten met 396 ton aan goederen ter waarde 
van €1.604.000 bereikten ongeveer 245.000 mensen

In 2022:

Emma ontvluchtte de Oekraïense stad Kiev met 
haar drie kinderen, een zes maanden oude baby 
en een zevenjarig meisje. Zij had een moeilijk le-
ven met een gewelddadige man.
Toen de oorlog uitbrak, wilde de jonge moeder 
haar kinderen beschermen tegen de oorlog en 
tegen haar agressieve echtgenoot. Zonder offi-
ciële documenten en met veel hindernissen wist 
ze veilig in Moldavië te komen. Hier ontmoette ze 
goede, empathische en behulpzame mensen die 
haar geborgenheid, rust en bescherming boden.
Ze was dankbaar voor bood-
schappen, toiletartikelen en 
luiers die GAiN haar gaf.

“Tijdens onze laat-
ste bijeenkomst met 
Nikolaev ontmoette 
ik een vrouw. Ik ver-
telde het verhaal van 
de verloren zoon en 
de liefhebbende va-
der. De vrouw begon 
te huilen. Na de bijeen-
komst sprak ik haar aan. 
Ze heeft een dochter van 6. 
Drie weken geleden hoorde ze dat haar man was 
omgekomen in Oekraïne. Ze wist niet hoe ze het 
haar dochter moest vertellen. Ze weet niet hoe 
ze verder moet leven. Bid voor deze vrouw en 
haar dochter”, Igor uit Tiraspol, Transnistrië

Antonina (72) uit Oekraïne. Ik heb twee 
kinderen die in het buitenland wonen. 
Mijn huis stond in Krasnyi Oskol. Ik heb 
een kleine hond waar ik heel veel van 
houd. Vier weken geleden werd Chark-
ov bezet door de Russen. Op een avond 
moest ik naar de schuilkelder. De vol-
gende ochtend, ging ik naar huis om 
m’n tien kippen te voeren. Toen ik m’n 
huis naderde, zag ik dat het in brand 
stond. Buren probeerden het vuur te 
blussen, maar het brandde af met alle 
documenten, kleding en alles wat ik be-
zat. Alleen mijn hond en ik bleven over. 
Hier in Moldavië kwam ik terecht bij 
een kerk waar ik lieve mensen vond die 
voor me zorgen. We horen hier ook het 
Woord van God, dat helpt me elke dag.



Hongarije
Al voor de oorlog behoorde Hongarije tot de landen waar GAiN helpt. Afgezien van de hoofdstad 
Boedapest is er bittere armoede in veel regio’s. GAiN brengt hulpgoederen naar de lokale partner-
organisaties KEMA en Gipsy Mission. Beide hebben contacten met kerkelijke gemeenten en maat-
schappelijke instellingen in het land. Het netwerk van Gipsy Mission omvat ook dorpen en kerken 
in Oekraïne. Veel Oekraïners vluchtten naar dit buurland omdat ze hoorden dat Polen werd over-
stroomd door vluchtelingen. Hongarije werd meer een doorgangsland dan een bestemmingsland. Een 
groot deel van de hulpgoederen werd door onze partners vanuit Hongarije naar Oekraïne gebracht. 

KEMA-hulpverleners bezochten
weeskinderen in het staatsweeshuis in Svalyava in 
het uiterste westen van Oekraïne. Bijna hon-
derd weeskinderen uit het oosten van 
Oekraïne vonden hier een toevlucht. 
Veel kinderen zijn nog steeds bang 
en missen hun ouders. Ze staan 
bij het raam te wachten totdat 
er iemand voor hen komt. Deze 
kinderen komen ofwel bij adop-
tieouders terecht of blijven in 
weeshuizen zoals deze. Onze part-
ners brachten veel hulpgoederen 
naar weeshuizen in Oekraïne zoals 
luiers, babyvoeding, nieuwe T-shirts, 
speelgoed, vloeibare zeep, douchegel, 
vochtige doekjes, suiker, zeep en afwasmiddel.

Margit is een 82-jarige weduwe. Ze 
woont in een regio waar maar vier 
tot zes uur per dag elektriciteit 
beschikbaar is. Ze zit vaak in het 

donker. Als de bezoekers arriveren 
met hulpgoederen, is Margit heel blij.

Een vrouw, die arriveert bij KEMA, 
zegt: “In Oekraïne moest ik mijn ze-

venjarige zoontje laten zien waar de 
veiligste plek in huis was. Toen we bij jul-

lie kwamen, vroeg hij ook, waar hier de veilig-
ste plek is. Ik zag zijn angst.”

17 transporten met 225 ton aan goederen 
ter waarde van €1.244.000 bereikten on-
geveer 170.000 mensen

In 2022:

Letland

GAiN is sinds 1990 actief in Letland. Ook dit land 
is nu een toevluchtsoord voor vluchtelingen.
Onze partnerorganisatie Tuvu ontfermt zich over 
ongeveer 150 gezinnen uit Oekraïne. Elke dag 
vragen zo’n 20 tot 40 gezinnen om hulp in het 
distributiecentrum van Tuvu. Het Sociaal Wel-
zijnscentrum in Bauska, waar Oekraïense families 
verblijven, wordt regelmatig voorzien van goe-
deren door Tuvu. De bewoners zijn erg dankbaar 
omdat ze allemaal met slechts één rugzak uit Oe-
kraïne zijn gekomen. Er is behoefte aan kleding 
en schoenen, maar ook voeding en medicijnen.

Varvara en haar twee kinderen (2 en 14 jaar) 
kwamen in maart 2022 naar Letland. Het is moei-
lijk, de emotionele toestand van de moeder en 
haar kinderen te beschrijven. Het gezin kreeg 
een 2-kamer crisisappartement. Voor bood-
schappen, keukengerei, beddengoed, hand-
doeken, kleding en hygiëne artikelen werd ge-
zorgd. Het kleine meisje kreeg een kinderwagen.

In 2022:

12 transporten met 165 ton aan goederen ter waarde 
van €701.000 bereikten ongeveer 120.000 mensen

Een gezin van 
vijf personen, 
moeder, vader en 
drie zonen, leeft 
momenteel in een 
slaapzaal in Bauska. 

De familie ontsnapte aan de oorlog 
met heel weinig bezittingen. De jongste 
zoon is acht jaar oud. Vader en moeder 
werken in een houtwerkplaats waar ze 
brandhout stapelen. Daarmee verdie-
nen ze geld voor boodschappen. Hun 
huis in Oekraïne werd vernietigd. Ze be-
sloten om in Letland te blijven. De moe-
der bedankt voor de boodschappen, 
toiletartikelen, kleding en schoenen die 
ze ontvingen na hun aankomst.



Feiten op een rij
We bereikten ruim 2,5 miljoen mensen met deze hulptransporten en donaties:

56 hulptransporten gingen vanuit Nederland naar 
Roemenië, Hongarije, Moldavië, Oekraïne en Polen voor 
Oekraïense slachtoffers.

755 ton hupgoederen is verzonden vanuit Nederland. 
De waarde bedroeg €1.751.000.

In Nederland is in 2022 €317.000 gedoneerd in contan-
ten voor hulp aan Oekraïne.

Daarnaast heeft een aantal bedrijven, waaronder van E. 
van Wijk Logistics, hulp geboden door transporten voor 
ons te verzorgen.

57 hulptransporten zijn rechtstreeks naar Oekraïne gebracht. De bestemmingen waren Rivne en Ivanychi.

84 hulptransporten gingen naar onze partner in Legnica, vanwaar de hulpgoederen in Polen werden uitgedeeld of 
naar buurlanden zijn vervoerd.

43 hulptransporten gingen rechtstreeks naar Roemenië, vanwaar de hulpgoederen werden uitgedeeld aan Oekraïen-
se vluchtelingen in Roemenië of door lokale partners naar Oekraïne zijn vervoerd.

24 hulptransporten gingen rechtstreeks naar Moldavië voor Oekraïense vluchtelingen in Moldavië.

17 hulptransporten gingen rechtstreeks naar Hongarije, vanwaar de hulpgoederen zijn uitgedeeld aan Oekraïense 
vluchtelingen in Hongarije of door lokale partners naar Oekraïne zijn vervoerd.

12 hulptransporten gingen rechtstreeks naar Letland.

In totaal waren er 225 hulptransporten naar Oekraïense vluchtelingen.

3.065 ton hulpgoederen is verzonden. De waarde bedroeg €12.100.000.

Wereldwijd is €4.877.000 gedoneerd in contanten.

41.331 voorverpakte hygiënepakketten zijn uitgedeeld aan vluchtelingen.

18.109 voedselpakketten zijn door onze partners overhandigd.

Polen

Hongarije

Moldavië

Oekraïne

Duitsland

Riwne

Vyshgorod

Ivanychi

Letland

Nederland

Roemenië

NL bijdrage
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Foto’s van Tammy van Nerum, Milene van Arendonk (Professional photographers) en partners 
uit Europa.

“Hoe bestuur je een grote stad in een tijd dat de ene crisis op de 
andere volgt? Na Corona kwam de oorlog. Inmiddels heb ik ruim 
70 families het nieuws gebracht dat hun zonen in de oorlog zijn 
omgekomen. De komende winters zijn onze grootste uitdaging. 
Blijf ons alsjeblieft steunen. We hebben dringend tenten, genera-
toren, voedsel en bussen nodig. En vergeet niet: de oorlog is niet 

ver weg. Wij verdedigen hier de vrijheid van Europa”.

Oleksandr Tretjak, burgemeester van Rivne


