
Woningen, scholen, ziekenhuizen, waterinstallaties, elektriciteitscentrales: niets 
in Oekraïne blijft bespaard onder raketaanvallen en bombardementen van de 
Russen. Het front is beweeglijk, maar vooral het zuidoosten en oosten van 
Oekraïne hebben onder de Russische aanvallen zwaar te lijden. Veel Oekraïners 
zijn gevlucht. Vooral vrouwen en kinderen, want mannen blijven achter om te 
vechten. 

Begin maart 2022 kwam ons noodhulpteam aan in Uzhgorod - regio Zakarpatska 
- en opende daar een kantoor. Het is een stad, net ten oosten van de grens 
met Slowakije. Van de 8 miljoen ontheemden (dat zijn mensen op de vlucht in 
eigen land) zijn 500.000 mensen naar Zakarpatska gevlucht. Ze vonden vaak 
een onderkomen in openbare gebouwen, denk aan sportzalen en scholen. 
ZOA’s noodhulpteam voorzag meteen in schoon water, voedsel en andere 
eerste levensbehoeften. Momenteel zetten we vooral in op cashdistributies: het 
maandelijks verstrekken van digitaal of contant geld, zodat vluchtelingen zelf het 
meest noodzakelijke kunnen aanschaffen. Denk aan medicijnen of babyvoedsel.

Inmiddels hebben we een tweede kantoor geopend, in de stad Tsjernihiv, zo’n 300 
kilometer ten noorden van de hoofdstad Kiev. De stad en het gebied eromheen 
zijn grotendeels bezet geweest door Russische troepen en er werd hevig 
gevochten. De Russen zijn nu weer weg, maar de schade is enorm. De bevolking 
vindt veelal haar huis beschadigd of verwoest terug. Als ZOA werken we met deze 
mensen samen om hun huis te herstellen, bijvoorbeeld door het repareren van 
ramen, deuren en daken. We werken met name in dorpen die in de frontlinie lagen; 
meer dan tachtig procent van de gebouwen is daar beschadigd of verwoest. 
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In Oekraïne woedt op dit moment 
een verschrikkelijke oorlog. Door de 
Russische invasie eind februari zijn al 
meer dan 5,9 miljoen Oekraïners op de 
vlucht, vooral naar omliggende landen 
in Europa. Ook in eigen land zijn er veel 
ontheemden: zo’n 8 miljoen. De nood is 
hoog. Mensen hebben dringend voedsel, 
drinkwater, dekens en onderdak nodig. 

• 14 miljoen Oekraïners zijn op de vlucht, 
waaronder 8 miljoen ontheemden (op de 
vlucht in eigen land).

• Een half miljoen ontheemden zijn 
gevlucht naar Zakarpatska, waar ZOA 
een kantoor heeft.

• In Tsjernihiv, waar we ook een kantoor 
hebben, is meer dan 80% van de 
gebouwen beschadigd of verwoest.
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Om deze distributies te kunnen doen, werkt ZOA met het Red Rose system, een innovatief en betrouwbaar systeem. Dat 
werkt op basis van identiteitsbewijzen. Hiermee is meteen voor alle verschillende hulporganisaties duidelijk wie welke 
hulp heeft ontvangen. Zo zorgen we dat iedereen een eerlijke kans heeft op hulp. We richten ons daarbij op de meest 
kwetsbaren, zoals alleenstaande moeders, ouderen en gezinnen met meer dan drie kinderen. Het voordeel van dit systeem 
is dat het ook met de vluchtelingen meebeweegt. Wie bijvoorbeeld van Mariepol eerst naar Kiev en vervolgens verder naar 
het westen vlucht, kan toch hulp blijven ontvangen, omdat er verschillende ophaalpunten zijn. 

Momenteel maken zeven medewerkers deel uit van het ZOA-team in Oekraïne, waaronder Oekraïners zelf. Daarnaast 
hebben we een pool van mensen die zich dagelijks met het registeren bezighouden. (Duizenden Oekraïners die hulp hebben 
ontvangen, zijn inmiddels geregistreerd). Voor de lokale medewerkers voelt het goed dat ze een belangrijke bijdrage kunnen 
leveren aan hun volksgenoten uit andere regio’s. 

Naast de noodhulp voor de duizenden ontheemden in het westen van Oekraïne, zet ZOA zich ook in voor de wederopbouw 
in de regio Tsjernihiv waar de Russen weer weg zijn. Het is daar relatief gezien rustig, al zijn er af en toe nog raketaanvallen. 
Daarom is een duidelijk veiligheidsprotocol belangrijk. Voor de bewoners in deze gebieden is het herstellen van huizen 
en het repararen van daken, ramen en deuren van levensbelang. Dit moet zo snel mogelijk gebeuren, omdat de winters 
in Oekraïne zeer streng kunnen zijn. Dit doen we samen met de plaatselijke bevolking. Met hulp van familie en vrienden 
kunnen veel mensen reparaties aan hun eigen huis uitvoeren. Het geld dat ze van ZOA krijgen, krijgen zij in twee 
tranches: een deel om te beginnen met de werkzaamheden en een deel als ze halverwege zijn. Ze moeten achteraf ook 
verantwoording afleggen.

Wat wij doen
In Oekraïne zetten we vooral in op cashdistributies. Ontheemde Oekraïners ontvangen maandelijks een bedrag, digitaal 
of contant. Dat kunnen ze ophalen bij een van de 12.000 distributiepunten in Oekraïne. Zo kunnen ze zelf aanschaffen 
wat ze het hardst nodig hebben, bijvoorbeeld een paar schoenen of medicijnen. In de regio Tsjernihiv slaan we samen 
met de bevolking de handen ineen om kapotgeschoten huizen te repareren.

2000 zeer kwetsbare ontheemden, 
zoals bedlederige ouderen, weduwen 
en gehandicapten, voorzien van een 
maandelijks bedrag, zodat zij zelf kunnen 
voorzien in hun eerste levensbehoeften. 

Het herstellen van minstens 500 huizen 
die door de oorlog zijn beschadigd, zodat 
mensen weer een veilig onderkomen 
hebben.

Help ZOA Oekraïne dit jaar met het volgende:“Onze woonwijk is gebombardeerd. 
Precies voor ons huis kwam een 
raket neer. Zelf hebben we de aanslag 
wonderwel overleefd, maar ons huis 
en dat van de buren zijn volledig 
verwoest. Mijn vrouw en ik zijn al op 
leeftijd en we hebben geen auto, dus 
we konden geen kant op. Hulp is hard 
nodig om ons huis te herstellen, want 
de nachten zijn erg koud.” 

Misha, Tsjernihiv, Oekraïne  
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