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Inleiding.
De meeste berichten over de hulp in Oekraïne
komen via Multiply. Dit is de zendings‐ en
hulpwerkorganisatie van de Mennonite Brethren
(MB), een belangrijke tak van de
wereldbroederschap. Multiply werkt namens MB gemeenten in Noord‐Amerika en Europa.
Het werk van Multiply heeft in de afgelopen decennia geleid tot de start van een aantal
doopsgezinde gemeenten in het zuiden van Oekraïne. Deze gemeenten zijn verenigd in de
AMBCU (Association of Mennonite Brethren Churches in Ukrain). Een aantal van deze
gemeenten bevindt zich nu in of vlakbij bezet gebied. De uitvoering van het hulpwerk van
Europese doopsgezinde hulpwerkorganisaties waaronder Doopsgezind Wereldwerk wordt
verzorgd door Multiply en dit hulpwerk verloopt via de AMBCU‐gemeenten. Dit netwerk is
essentieel bij de distributie van hulpgoederen. Af en toe komt er een bericht binnen vanuit
één van deze gemeenten, zoals onderstaand bericht van Oleksii Makaiov uit Dnipro.

Bericht van Oleksii Makaiov uit Dnipro
Op 16 april meldde Oleksii:
‘We blijven mensen helpen in deze tijd van oorlog. De afgelopen
10 dagen hebben we 20 ton voedsel en andere eerste
levensbehoeften vervoerd. We laden de hulpgoederen in West‐
Oekraïne en leveren dan de goederen af in de oostelijke regio's
van het land.
In één van de kerken van de stad Dnipro is een centrum
voor vluchtelingen ingericht. Iedere dag worden
ongeveer 60 mensen uit de bezette gebieden van
Oekraïne naar dit centrum gebracht. Wij hebben
gezorgd voor voldoende matrassen en voedsel voor dit
hulpcentrum. Samen met de MB‐gemeente van
Novomoskovsk hebben we een bezoek gebracht aan
‘crisisgezinnen’ en bij hen voedselpakketten bezorgd met
enkele woorden van troost, hoop en bemoediging.’
‘Verder blijven we in Kyiv samenwerken met de gemeentelijke sociale instanties. We bieden
hulp aan mensen die momenteel onder moeilijke omstandigheden moeten zien rond te
komen. We bezorgen voedselpakketten, hygiëneartikelen plus luiers en babyvoeding. Voor
deze groep mensen is het leven vandaag de dag echt moeilijk.’

‘We hebben veel mensen van de MB gemeenten van
Molochansk, Berdyansk en Balkovoe geëvacueerd. Deze dorpen
zijn kortgeleden bezet. Daarnaast zijn medische goederen plus
geld voor de aankoop van voedsel naar o.a. Tokmak gebracht.
Ondanks de moeilijke omstandigheden van de bezetting, blijft
een groep oudere vrouwen in de gemeente (‘onze grannies’)
vareniki’s maken voor vluchtelingen. Daarnaast maken ze
voedselpakketten voor gehandicapten en andere kwetsbare
groepen.’
‘We zijn veel dank verschuldigd aan ons team uit Molochansk, Tokmak, Dnipro, Kyiv en
Zaporizhzhya, maar ook voor de toewijding van de medewerkers in West‐Oekraïne. Tenslotte
dank aan iedereen die geld doneert om brandstof en eerste levensbehoeften te kopen:
‘Jullie grote harten zijn een zegen voor veel mensen’.’
‘Herinner deze mensen in uw gebeden, want het einde van het leed is voorlopig nog niet in
zicht. Het Russische leger is namelijk begonnen met een offensief.’
Tot zo ver het verhaal van Oleksii.

Distributie van hulpgoederen en opvang van vluchtelingen.
De distributie van hulpgoederen gaat onverminderd voort en iedere keer brengt men op de
terugweg vluchtelingen naar Duitsland. In Nederland zijn inmiddels ruim 35.000 Oekraïense
vluchtelingen opgevangen. Een aantal van hen zijn ondergebracht in een pastorie van de
doopsgezinde gemeente in Haarlem.

Acties in Litouwen
Inmiddels worden ook vanuit doopsgezinde
gemeente in Šiauliy in Litouwen hulpgoederen
naar Oekraïne gestuurd. De gemeente wordt
hierbij gesteund door de lokale gemeenschap. Zo
hebben onder meer plaatselijke politieagenten
goederen ingezameld en verpakt. De goederen zijn
naar Oekraïne overgebracht om aldaar te worden
gedistribueerd.
Verder heeft de gemeente ongeveer 30 vluchtelingen opgevangen, waarvan een groot deel
is ondergebracht bij particulieren. Deze opvang bij particulieren vraagt veel van mensen,
want in Litouwen zijn de financiële tegemoetkomingen vanuit de overheid t.b.v.
vluchtelingen i.t.t. Duitsland en Nederland karig.

Actie Zwitserse schoolkinderen voor Oekraïne.
In een basisschool in het Zwitserse Muttenz werd de situatie in
Oekraïne regelmatig in de lessen aan de orde door een
(doopsgezinde) onderwijzer. Leerlingen waren en zijn zeer
geïnteresseerd in en betrokken bij dit onderwerp. Als reactie op de
gebeurtenissen hebben de leerlingen in de periode voor Pasen
eierdozen beschilderd met vredesduiven en eieren beschilderd. In
totaal zijn bijna 500 eieren beschilderd, verpakt in de beschilderde
eierdozen en vervolgens verkocht in het dorp. De actie bracht Sfr
1800 (€ 1765) op.

Uw (financiële) steun is nog steeds nodig.
De verhalen maken duidelijk dat uw bijdrage (helaas) nog steeds hard nodig is.
Vanuit de Nederlandse doopsgezinde broederschap is inmiddels ruim € 45.000 (!)
bijeengebracht, waarvoor onze hartelijke dank. Uw voortdurende financiële steun blijft
belangrijk en is welkom op:

