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Inleiding
Onder de naam OEKRAÏNE 12-12 lanceerde het Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties 
(Consortium 12-12) op 3 maart 2022 een oproep tot solidariteit, om te beantwoorden aan de 
humanitaire urgentie van de Oekraïnse bevolking in Oekraïne en in buurlanden Hongarije, 
Moldavië, Polen, Roemenië en Slovakije. Dit oproep werd op 31/12/2022 afgesloten.

Algemene context
Op 24 februari 2022 vielen Russische troepen Oekraïne binnen. De humanitaire situatie in Oekraïne 
is drastisch en snel verslechterd. Gedurende 2022 veroorzaakten de intense vijandelijkheden 
wijdverspreide vernielingen, vielen er duizenden doden en gewonden, werden miljoenen mensen 
uit hun huizen verdreven (in eigen land alsook in buurlanden waaronder Polen, Roemenië, 
Hongarije, Moldavië en Slovakije) en werden banen en bestaansmiddelen vernietigd.

Het aantal mensen dat humanitaire hulp en bescherming nodig had, steeg van ongeveer 3 miljoen 
aan het begin van het jaar tot bijna 18 miljoen enkele maanden later.

Humanitaire organisaties breidden hun activiteiten snel uit en bereikten in 2022 bijna 16 miljoen 
mensen met kritieke hulp, ondanks enorme uitdagingen.1

Inschakeling van het Consortium 12-12
Op 3 maart 2022, amper enkele dagen na de ingreep van de Russische strijdkrachten, lanceerde 
het Consortium 12-12 OEKRAÏNE 12-12, een gemeenschappelijke oproep ten voordele van de 
slachtoffers van de crisis in Oekraïne.  

De leden van het Consortium 12-12 zijn de Belgische Rode Kruis (Rode Kruis-Vlaanderen 
en Croix-Rouge de Belgique), Caritas International, Dokters van de Wereld, Handicap 
International, Oxfam België, Plan International België en UNICEF België. 

Het doel van deze gezamenlijke actie was de nodige financiële middelen in te zamelen om huma-
nitaire operaties te financieren in Oekraïne en in de omliggende buurlanden die geconfronteerd 
worden met een sterke influx van vluchtelingen uit Oekraïne.

De noden zijn enorm. Er is nood aan onderdak, beschuttingsmateriaal, zuiver drinkwater, voeding, 
gezondheidszorg maar ook aan bescherming en psychosociale traumabehandeling.

De leden van Consortium 12-12 zijn complementair aanwezig in Oekraïne en/of de buurlanden. 
Enkele lidorganisaties zijn al vele jaren aanwezig in de regio.

1| Bron: Situation report, UN-OCHA, 10/02/2023 
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• Oxfam België: 12,66%
• Plan International België: 14,52%
• UNICEF België: 22,78%

• Belgische Rode Kruis: 30,00%
• Caritas International: 8,18%
• Dokters van de Wereld: 6,16%
• Handicap International: 5,70%

Waarvoor dienen de fondsen van OEKRAÏNE 12-12? 
De ingezamelde fondsen via de oproep OEKRAÏNE 12-12 dienen uitsluitend om de humanitaire 
noodhulpprogramma’s van de 7 lidorganisaties van het Consortium 12-12 mee te financieren: 

• gezondheid (onder meer dringende gezondheidszorg en psychosociale bijstand); 
• zorgen voor toegang tot voeding (voedselpaketten);
• watervoorziening en hygiëne;
• onderdak en hulpgoederen (kleding…);
• bescherming van de meest kwetsbaren: minderjarigen, jonge meisjes, mensen met 

een beperkte mobiliteit en ouderen;
• onderwijs voor kinderen; 
• herstellen van familiebanden (gescheiden families, vermisten…).

De ingezamelde fondsen worden uitsluitend aangewend ter financiering van hun acties in Oekraïne 
en de volgende aangrenzende buurlanden: Hongarije, Moldavië, Polen, Roemenië, Slovakije. 

NOTA: 12-12 fondsen dienen dus niet voor hulp aan Oekraïnse vluchtelingen in België.

Inhoud van dit rapport  
Dit rapport geeft een overzicht van de acties van de zeven lidorganisaties van het Consortium 12-12 
in Oekraïne en bovengenoemde landen, aangevuld met getuigenissen vanop het terrein. De inhoud 
van dit rapport is rechtstreekse informatie van de leden (per 15/02/2023) en actualiseert de inhoud 
van het “6 maanden” rapport die op 28 oktober 2022 gepubliceerd werd.

De acties worden in alfabetisch volgorde van de lidorganisaties voorgesteld.

Financiële informatie
Per 31/12/2022 heeft de OEKRAÏNE 12-12 oproep 30.521.476 € opgebracht (op de rekening 1212 van 
het Consortium). 

De 12-12 fondsen worden onder de zeven humanitaire lidorganisaties op basis van een verdeelsleutel 
als volgt verdeeld:

Deze toegepaste verdeelsleutel wordt jaarlijks berekend op basis van het aantal giften dat elke organi-
satie ontvangt en de kosten die ze maken voor fondsenwerving. Het aandeel in de verdeelsleutel voor 
het Belgische Rode Kruis wordt afzonderlijk berekend voor de Vlaamse en de Franstalige Gemeenschap.

Per 31/12/2022 werden al 30 miljoen € van de via het Consortium ingezamelde giften sinds de lancering 
van oproep Oekraïne 12-12 onder de leden verdeeld. De exacte verdeling van dit bedrag is te vinden in 
de bijlagen van dit rapport. Verdere uitbetalingen naar de leden toe zijn voorzien.  
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• Oxfam België: 12,66%
• Plan International België: 14,52%
• UNICEF België: 22,78%

RGB CMYK PMS

Met de steun van:

FISCALE AFTREKBAARHEID
Voor elk gift van €40 of meer vanaf 2/03/2022 wordt een fiscaal attest in 2023 opgemaakt.

Dank
Het Consortium 12-12 en de lidorganisaties danken alle donateurs: particulieren, overheden 
(gemeenten, provincies…), bedrijven en alle sectoren (cultuur…) alsook alle initiatieven die OEKRAÏNE 
12-12 steunen.

Consortium 12-12 is ook alle Vlaamse en Franstalige media enorm dankbaar, alsook de mediaregies 
en de vele andere partners. Dankzij hun gezamenlijke acties en de mobilisatie van hun teams werd 
OEKRAÏNE 12-12 vanaf het lanceren van de oproep in de schijnwerpers gezet. Het leidde tot de 
nodige visibiliteit om het publiek te sensibiliseren en te mobiliseren.
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FINANCIËLE 
RESULTATEN 
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CONSORTIUM 12-12

LEDEN VAN CONSORTIUM 12-12

Totaal ontvangen giften in het kader van de 
oproep Oekraïne 12-12 op de bankrekening 
van Consortium 12-12 op 31/12/2023 

30.521.476 €

Totaal giften uitbetaald aan de 
lidorganisaties op 31/12/2022 30.000.000 € 

Totaal kosten van de oproep 
Oekraïne 12-12 op 31/12/2022 137.188 €

NOTA : Het saldo van de ontvangen giften zal in 2023 aan de lidorganisaties uitbetaald worden, 
eens de uitgaven van de oproepkosten afgesloten zijn (mailing van de fiscale attesten…).

Bedrag giften 
uitgekeerd door 
het Consortium 
12-12 aan de leden 

1.710.000 €

1.848.000 € 

3.798.000 € 

4.356.000 €   

5.571.000 € 

2.454.000 €

6.834.000 €

3.429.000  € 
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Programma’s van de 
lidorganisaties van 
het Consortium 12-12

Informatie verschaft door de lidorganisaties op 15/02/2022.
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Acties en concrete resultaten 
Met de financiële steun van het 12-12 consortium, zijn de Rode Kruis- en de Rode Halve Maanbeweging 
actief in alle geografische gebieden van Oekraïne, met inbegrip van de betwiste gebieden in het oosten 
en het zuiden van het land. Daarnaast zijn activiteiten ter ondersteuning van vluchtelingen in buurlanden 
van Oekraïne belangrijk geweest om de slachtoffers van het conflict te bereiken, aangezien velen de 
internationale grenzen zijn overgestoken en in het buitenland hun toevlucht hebben gezocht. Alle 
hulpactiviteiten worden uitgevoerd mede dankzij de door Oekraïne 12-12 oproep ingezamelde giften. 

Gezondheidszorg: Aangezien er een gebrek aan medische materialen bestaat, zijn er 170 medische 
faciliteiten ondersteund met geneesmiddelen, apparatuur en andere benodigdheden om hun 
activiteiten te kunnen blijven verderzetten. Een van de gesteunde faciliteiten betreft o.a. het centrale 
ziekenhuis van Bakhmut, dicht bij de frontlinie van het conflict. Daarnaast werden ook honderden 
patiënten uit de gevechtsgebieden geëvacueerd naar ziekenhuizen in veiliger delen van het land. Voorts 
is het verlenen van geestelijke gezondheidszorg en psychosociale ondersteuning aan de slachtoffers 
van het conflict geïntegreerd in humanitaire servicepunten verspreid over heel Oekraïne. Hiermee zijn 
tot dusver honderdduizenden mensen bereikt en geholpen. 

Water en sanitaire voorzieningen: Toegang tot zuiver water is gezien de beschadigde infrastructuur snel 
een prioriteit in de humanitaire respons geworden. Dankzij de reparatie van waterzuiveringsinstallaties 
en distributie-infrastructuur in het hele land hebben miljoenen Oekraïners intussen terug toegang tot 
veilig water. Ook zijn er pakketten voor persoonlijke hygiëne aan mensen op de vlucht uitgedeeld.  

Basishulp: Maar liefst 13,7 miljoen mensen hebben de afgelopen maanden broodnodige ondersteuning 
gekregen. Via distributies van huishoudelijke artikelen, het aanbieden van onderdak, voedsel, contant 
geld en vouchers werd er een antwoord geboden op basisbehoeften van de vele mensen in nood.   

Activiteiten die mede door de 12-12 fondsen in Oekraïne zijn ondersteund:  

• meer dan 13,7 miljoen mensen zijn bereikt met humanitaire basispakketten; 
• 10,3 miljoen burgers voorzien van schoon en drinkbaar water; 
• 79,3 miljoen euro aan contant geld en vouchers helpen verdelen onder 750.000 mensen; 
• 3,2 miljoen mensen voorzien van benodigdheden voor persoonlijke hygiëne; 
• 326.000 mensen voorzien van geestelijke gezondheidszorg en psychosociale hulp.

Buurlanden: In Polen, Hongarije, Moldavië en Roemenië hebben de gecombineerde inspanningen, 
medegefinancierd door 12-12, het volgende opgeleverd: 

• 1,32 miljoen mensen bereikt met materiële hulpgoederen; 
• 185.000 mensen voorzien van benodigdheden voor persoonlijke hygiëne; 
• 117.000 mensen op de vlucht geholpen met geld en vouchers.

Humanitaire noden  
De humanitaire noden blijven op vele vlakken bijzonder groot en zeer divers. Intussen is de winter ook 
aangebroken, wat betekent dat vele burgers voor nieuwe uitdagingen tijdens dit conflict komen te staan. 
Volgens de Verenigde Naties hebben tot 1,7 miljoen binnenlands ontheemden deze winter verwarming 
nodig. De meest kwetsbaren, waaronder kinderen, ouderen, gewonden en gehandicapten, lijden het 
meeste hieronder. Deze mensen worden niet alleen het zwaarst getroffen door de gebeurtenissen, 
maar ze hebben ook het minste toegang tot warmte- en watervoorzieningen. Het Belgische Rode Kruis 
steunt activiteiten in heel Oekraïne om deze winterbehoeften te verlichten. 
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Daarenboven zijn maar liefst 10% van alle huizen in Oekraïne beschadigd of verwoest, waardoor bijna 
3,5 miljoen mensen dakloos werden. De reparatie van huizen zal verdergezet worden in 2023 in Kiev, 
Dnipro, Sumy en Donetsk, alsook het herstel van vluchtelingencentra in dezelfde gebieden. 

Boven op de infrastructurele beschadigingen hebben, volgens OCHA, nog ongeveer 16 miljoen mensen 
hulp nodig op het gebied van water, sanitaire voorzieningen en hygiëne. De middelen van het Consortium 
12-12 zullen zowel distributies van goederen als contant geld mogelijk maken.  

Toegang tot gezondheidszorg blijft een belangrijke uitdaging voor de meerderheid van de 
bevolking. Volgens de WHO hebben 14,5 miljoen mensen gezondheidszorg nodig. Het Oekraïense 
gezondheidssysteem ondersteunen blijft een belangrijke prioriteit in 2023, waaronder donaties van 
geneesmiddelen, apparatuur en benodigdheden, en herstel van gezondheidscentra. In 2022 werden 
ongeveer 750 gezondheidsvoorzieningen getroffen door de vijandelijkheden en is ook de bereikbaarheid 
van de gezondheidsinfrastructuur bemoeilijkt. 

Tenslotte heeft maar liefst 1 op 5 mensen die een oorlog meemaken, geestelijke gezondheidszorg 
nodig voor posttraumatische stress, angst of depressie. In Oekraïne kan dit betekenen dat miljoenen 
mensen een behandeling nodig hebben. Het verstrekken van geestelijke gezondheidszorg aan met 
name kwetsbare mensen, vluchtelingen en slachtoffers van geweld zal belangrijker worden naarmate 
het conflict vordert. 
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GETUIGENIS
Getuigenis van de hoofdarts van het Centraal Ziekenhuis 
in Irpine (Oekraïne), gerehabiliteerd door het Rode Kruis

"In maart was het heel moeilijk om de gewonden te 
verzorgen en te behandelen. We kregen oproepen 
vanuit de hele stad en toen we daar aankwamen, 
moesten we snel beslissen aan wie we voorrang 
zouden geven. Met de apparatuur die we nog in 
het ziekenhuis hadden en het personeel dat er nog 
was, konden we niet iedereen een kans op overleven 
bieden."  

Vervolgens laat hij ons op zijn telefoon een van 
zijn spoedoperaties zien waar een jonge man 
zonder benen ligt, een vrouw onder het bloed die 
om hulp schreeuwt en een kind dat niet beweegt. 
Hij legt uit dat hij de man moest verlaten maar 
hem een flinke dosis pijnstillers gaf om hem rustig 
te laten inslapen, omdat hij zijn verwondingen niet 
kon overleven. Hij besloot de vrouw en het kind te 
verzorgen. Het kind had een gebroken been en 
de vrouw had kleine glaswonden over haar hele 
gezicht, armen en benen.  

Hij vertelt verder dat hij "nog steeds voortdurend flashbacks heeft, omdat hij [ik] moeilijke beslissingen moest 
nemen". Hij zegt ook dat het mortuarium van het ziekenhuis overvol was en dat niemand de doden 
kwam opeisen. Ook voor deze arts was dat niet gemakkelijk te accepteren. "Veel van deze families niet de 
mogelijkheid hadden om afscheid te nemen of zelfs maar te rouwen". Hij hoopt dat hij deze surrealistische 
momenten nooit meer hoeft mee te maken.  

Zelf moet hij nog steeds werken aan zijn geestelijke gezondheid om niet ten onder te gaan. 
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Acties en concrete resultaten 
In Oekraïne

De Oekraïense teams van Caritas hebben veel ervaring op het vlak van humanitaire bijstand. Sinds 
2014 en de inval van Rusland in de Krim, gevolgd door gevechten in het oosten (Donbas), staat 
Caritas vooraan wanneer het gaat om ontheemden en families dichtbij het frontgebied; zij werden 
het zwaarst getroffen. 

De nieuwe oorlog, die heel het grondgebied trof, nam ongeziene proporties aan. Naarmate de 
oorlog vorderde, nam het aantal getroffen inwoners alleen maar toe. Er zijn nu meer dan 6 miljoen 
ontheemden in Oekraïne; zij moesten hun woningen ontvluchten als gevolg van de vernielingen, de 
gevechten, de stroomonderbrekingen… Bijna 8 miljoen anderen vluchtten naar andere Europese 
landen. 

Met de financiële steun van het 12-12 Consortium, verstrekte Caritas Oekraïne afgerond 6,4 
miljoen ‘diensten’ (in allerlei vormen) in het kader van de humanitaire crisis. 

Caritas Oekraïne kan terugvallen op haar ervaring en sterke lokale verankering in het hele land. 
Sinds de start van het conflict kon de organisatie al aan meer dan twee miljoen personen bijstand 
bieden. Het ging dan om tijdelijke huisvesting, voedsel, drinkwater, gezondheidszorg, hygiënische 
artikelen, psychosociale bijstand, juridisch en administratief advies, cash voor essentiële behoeften. 
Meer dan 2.000 werknemers en vrijwillig(st)ers zijn op de been. Meer dan eens leven zij, net als de 
personen die ze helpen, in precaire en zelfs riskante omstandigheden. Op 15 maart 2022 werd een 
centrum van Caritas in Marioepol gebombardeerd: zeven personen kwamen om het leven, twee 
werknemers van Caritas en vijf personen die beschutting hadden gezocht. 

Tot nu toe ondersteunde Caritas International België al de programma’s in Oekraïne met een 
financiële steun van 837.000 euros, onder meer afkomstig van de 12-12-campagne.  

In de buurlanden  

Alle Caritas-organisaties uit het ruimere gebied schoten in actie. Vroegere ervaringen met de komst 
van vluchtelingen hadden hen al in zekere mate voorbereid. De crisis bleek te groot voor alle 
beschikbare capaciteit. Maar er was meteen sprake van een buitengewone vrijgevigheid vanwege 
individuen en families. Aan de grensposten, in de stations, in de steden en dorpen aan de grens 
waren de teams van Caritas vanaf dag 1 op het appèl. We moesten een beroep doen op de goede 
wil van velen om de (massale) giftenstroom logistiek te organiseren, vluchtelingen bij families onder 
te brengen, personen met trauma’s psychologisch te begeleiden en administratieve stappen te 
ondernemen. Tienduizenden vluchtelingen worden geholpen door de ondersteuning van Caritas. 

Dank zij alle ingezamelde middelen, deels afkomstig van 12-12, kon Caritas België financiële 
inspanningen doen voor het werk van Caritas Moldavië (80.000 euro), Caritas Polen (100.000 
euro) en Caritas Slovakije (650.000 euro, met inbegrip van een luik psychosociale steun in 
Oekraïne).
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Humanitaire noden 
Sinds eind februari 2022 heeft het conflict dramatische proporties aangenomen. De humanitaire 
gevolgen zijn rampzalig en worden nog verergerd door de winterse omstandigheden en de 
verwoesting van infrastructuur. Meer dan 10 miljoen personen overleven met amper enkele uren 
elektriciteit per dag. De psychologische trauma’s stapelen zich op, en de lokale Caritas-structuren 
doen moeite om ook op dat gebied ondersteuning te geven. 

Caritas International België heeft een specifiek partnership ontwikkeld met de teams van Caritas in 
het oosten van Slovakije (Spis en Kosice) en drie regionale Caritas-structuren in Oekraïne (Uzghorod, 
Moekasjevo, Charkiv). Ook als de gevechten nu meteen zouden ophouden, zouden er vele maanden 
lang nog enorme humanitaire noden zijn. Caritas International België cöordineert zijn inspanningen 
met andere Caritas-organisaties en werkt aanvullend; onze steun spitst zich vooral toe op Oekraïne 
en Slovakije (occasionele steun aan andere buurlanden is wel mogelijk). We praten dan over 
onderdak, gezondheidszorg, voedsel en non-foodartikelen (in natura of in de vorm van cash die 
zonder voorwaarden wordt toegekend). We mikken niet alleen op ontheemden en vluchtelingen 
maar ook op de personen en gemeenschappen die opvang bieden; dit vanuit een « do no harm »-kijk 
en om te voorkomen dat er spanningen zouden ontstaan omdat de crisis aansleept en dagelijkse 
gevolgen heeft voor alle geledingen van de samenleving. 

Er is natuurlijk méér dan directe noodhulp. Caritas zet ook in op psychosociale en post-traumatische 
bijstand en begeleiding van personen die getroffen zijn door het geweld; voornamelijk vrouwen en 
kinderen. Dit soort van interventie is cruciaal met het oog op de toekomst. Op dit ogenblik is deze 
vorm van bijstand erg weinig voorhanden in Oekraïne en de buurlanden.

GETUIGENIS
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De familie van Marina (42) leeft in Charkiv. Marina 
heeft een 8 jaar oude dochter, een 67-jarige 
moeder en twee oma’s van respectievelijk 84 
en 85 jaar, die te kampen hebben met ernstige 
neurologische problemen. Zij zullen hun woning 
of wijk zeker niet achterlaten, en hebben daar 
ook niet de middelen voor. Ze worden vreselijk 
getroffen door het leven onder de bommen: 
samen met hun buren leefden ze bijna zes 
maanden lang in kelders. Ze zaten daar met 
wel 130 personen. Caritas bevoorraadde deze 
mensen met voedsel, soms bereide maaltijden 
en soms ingrediënten om zelf te koken, wanneer 
er stroom was. Een kleine ruimte in de kelder, 
waar de wifi werkte, werd gebruikt als plek voor 
kinderen die afstandsonderwijs wilden volgen. 

De materiële omstandigheden waren afschuwelijk. Marina en haar familie getuigen over de effecten van de 
angst. Het besef dat iedere rustige periode de voorbode is van een volgend bombardement, wat gepaard 
gaat met nachten zonder slaap, angstige kinderen, wachten op nieuws van echtgenoten, zonen, ooms aan 
het front. 

De onderlinge steun en de bijstand van Caritas en anderen geeft deze mensen energie en de wil om vol te 
houden: “Wat er ook moge gebeuren, wij zullen leven. We zullen hier blijven, en leven.” 

“Wat er ook moge gebeuren, wij zullen leven. We zullen hier blijven, en leven.” 
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Acties en concrete resultaten 
Sinds 2015 is Dokters van de Wereld in Oekraïne om humanitaire hulp en zorg aan kwetsbare burgers 
in het oosten van het land te bieden. Na het Russisch offensief en met de financiële steun van het 
12-12 consortium heeft Dokters van de Wereld haar activiteiten in het land niet alleen versterkt en 
geheroriënteerd, maar er zijn ook nieuwe acties in buurlanden ontwikkeld om de door de oorlog 
getroffen bevolking te bereiken en helpen. 

Responscijfers van Dokters van de Wereld in 2022:1

• 2,2 miljoen mensen bereikt door meerder acties;
• 19.176 medische consulten verstrekt;
• 9.495 consulten in de geestelijke gezondheidszorg;
• 17 mobiele klinieken ingezet; 
• 120 zorgfaciliteiten ondersteund;
• 91 collectieve opvangcentra ondersteund;
• 14 lokale partners ondersteund. 

De door 12-12 ingezamelde middelen hebben bijgedragen tot en steun verleend aan de 
hulpverlening van Dokters van de Wereld in Oekraïne, Polen en Slowakije.

In Oekraïne

• Dokters van de Wereld biedt medische zorg en psychologische ondersteuning aan de Oekraïense 
bevolking in zorg- en opvangcentra en via mobiele klinieken om de bevolking die geen toegang 
heeft tot zorg te bereiken. Het leveren van medische apparatuur, farmaceutische producten, 
geneesmiddelen en gezondheidskits aan zorginstellingen valt hier ook onder. 

• In 2022 werden 15.143 medische consulten, waarvan 6.904 voor psychologische zorg, uitgevoerd 
in 120 zorginstellingen en 91 opvangcentra. 

In Polen

• Dokters van de Wereld beschermt de geestelijke gezondheid en het welzijn van vluchtelingen door 
een reeks acties te organiseren. Dit zijn onder andere praatgroepsessies en andere empowerment-
activiteiten voor volwassenen, recreatieve bezigheden voor kinderen en jongeren, en individuele 
psychologische hulp.

• In 2022 werden 1.193 consulten op het gebied van geestelijke zorg uitgevoerd.

In Slowakije 

• Dokters van de Wereld biedt onder meer medische en sociale hulp samen met Equita, geestelijke 
en psychosociale gezondheidszorg met Tenenet en schenkt medische apparatuur aan poliklinieken 
voor vluchtelingen in Bratislava.

• In 2022 werden 806 medische consulten en 816 consulten op het gebied van geestelijke zorg 
uitgevoerd.

1| In Oekraïne, Polen, Slowakije, Roemenië en Moldavië. Na een verkenningsmissie heeft Dokters van de Wereld besloten om geen 
acties in Hongarije te doen
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Humanitaire noden  
Sinds het begin van de oorlog worden (gevluchte) Oekraïners geconfronteerd met vele uitdagingen, 
en hun gezondheid is niet de minste daarvan. De toegang tot zorg voor de Oekraïense bevolking heeft 
te lijden onder het feit dat de zorgcentra in conflictgebieden zijn verwoest. Alle andere centra in het 
land en in buurlanden zijn overbelast en slecht uitgerust om de vluchtelingenstroom op te vangen. 
De mensen zitten al met gezondheidsproblemen, en de stress die door al deze omstandigheden 
worden veroorzaakt verergert die alleen maar. De verslechtering van de geestelijke gezondheid is 
een van de grootste problemen waarmee op de vlucht geslagen mensen worden geconfronteerd. 
De gevluchte Oekraïense bestaan grotendeels uit vrouwen, ouderen en kinderen die allemaal hun 
eigen behoeften hebben, zoals gynaecologische, pediatrische en psychologische zorg. Dit verhoogt de 
druk op zorginstellingen van de betrokken landen. Ofwel hebben zij wel faciliteiten maar niet genoeg 
(zoals in Polen en Slowakije), ofwel kampen ze reeds met een gebrek aan medische uitrusting (zoals 
in Roemenië en Moldavië). 

Of het nu in Oekraïne is of in de buurlanden, de uitdaging is ervoor te zorgen dat (vluchtende) 
Oekraïners zonder problemen toegang krijgen tot de zorg die ze nodig hebben. Aangezien er geen 
einde aan de oorlog lijkt te komen, is het van essentieel belang dat zorginstellingen en werknemers in de 
eerstelijns- en geestelijke zorg worden ondersteund. Dokters van de Wereld wil haar actie voortzetten 
door lokale partners in de getroffen landen te steunen om, ondanks de crisis, universele toegang tot 
zorg te garanderen. Er zijn extra middelen nodig om de activiteiten, zowel medisch, psychologisch als 
psychosociaal, te blijven uitvoeren om de lokale betrokkenen te helpen en de zorginstellingen van de 
landen te versterken. 

GETUIGENIS
"We voelen allemaal dezelfde pijn, dezelfde angst"

Diana komt uit Oekraïne en heeft haar land 
moeten ontvluchten. Ze getuigt tijdens 
een psychologisch consult, ergens in een 
opvangcentrum. “Toen ik vandaag naar de 
winkel liep, zag ik een beker zoals thuis en 
daarna een deken zoals in Marioepol liggen. Ik 
moest huilen. Ons huis is er niet meer. Ik werd 
geëvacueerd omdat mijn man soldaat is. En 
de Russen verwoesten alles, en vooral wat aan 
het Oekraïense leger toebehoort. In de trein 
was iedereen aan het bidden. Kinderen, jong en 
oud, volwassenen... Iedereen bad dat er geen 
luchtaanval zou komen. Mijn eerste stop was het 
huis van mijn ouders in Berdjansk. Maar daar 
gebeuren vreselijke dingen: verkrachtingen en 
berovingen, en niemand praat erover! Daarna 
ging ik met mijn dochter mijn zoon ophalen in 
Zaporizja, maar onze colonne werd beschoten 
toen we Vasylivka passeerden. Toen ik hier in 
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Oezjhorod aankwam, kreeg ik een bed en schoon linnengoed. Ik at wat. Ik had zo'n honger, echt, en ik schaam 
me ervoor. Deze plek is veilig voor mij en mijn kinderen. Maar ik heb last van stemmingswisselingen. Soms kan ik 
lachen en dan zonder reden in tranen uitbarsten. Bij elk geluid spring ik op. Na alles wat ik heb meegemaakt voel 
ik me enorm gespannen. Hier ontmoette ik andere mensen uit Marioepol en we voelen allemaal dezelfde pijn, 
dezelfde angst. Na de verschrikkingen die we hebben meegemaakt, zijn hier gelukkig mensen die naar ons luisteren 
en momenten inplannen om erover te praten. En ons in staat te stellen om langzaam het leven weer op te pakken.” 
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Acties en concrete resultaten 
Al meer dan 11 maanden biedt Handicap International (HI) een antwoord op de humanitaire crisis die 
ontstond door het conflict in Oekraïne, met multisectorale interventies in Oekraïne zelf en buurland 
Moldavië. Alle beschreven activiteiten werden uitgevoerd dankzij de medefinanciering van het 
Consortium 12-12.

In Moldavië voorziet HI psychologische steun en leidt het activiteiten in 6 centra die Oekraïense 
vluchtelingen opvangen, in en rond Chisinau.

Meer dan 130 personen, waarvan 96 kinderen, werden met deze steun bereikt. Om de integratie van 
vluchtelingen te bevorderen en hen toegang te voorzien tot essentiële voorzieningen, organiseert HI ook 
informatiesessies. 408 personen zijn zo begeleid en 580 personen ontvingen een non-food hulppakket 
om aan hun meest dringende noden tegemoet te komen.

26 humanitaire werkers die in dienst zijn bij andere organisaties kregen een vorming over de inclusie 
van personen met een handicap. In Gradinita onderging het onthaalcentrum voor vluchtelingen 
infrastructuurwerken om de toegankelijkheid te verbeteren.

In Oekraïne is HI actief in Lviv, Chernivtsi, Vinnytsia, Dnipro, Poltava, Kharkiv en Kiev.

In Lviv en Dnipro ondersteunt HI de revalidatiediensten van vijf verschillende ziekenhuizen. 58 
gezondheidspersoneelsleden kregen een vorming en er werden zowel revalidatiezorgmateriaal als 
mobiliteitshulpmiddelen geschonken. Op de brandwondenafdeling van het San Luca-ziekenhuis werden 
in totaal  3.015 revalidatiesessies gegeven aan 317 patiënten.

Om de weerbaarheid van de meest kwetsbare door het conflict getroffen mensen te versterken en 
psychologisch leed te verminderen, verleende HI mentale gezondheidszorg en psychosociale steun aan 
2.178 ontheemden in Chernivitsi, Vinnystia en Dnipro.

Meer dan 7.000 ontheemden ontvingen een noodhulppakket en 29 onthaalcentra werden voorzien 
van hygiëneproducten en non-food artikelen (zoals bedden, lakens,...) opdat ontheemde families een 
waardige opvangplek konden krijgen.

Daarbovenop ontvingen 3.072 personen in een kwetsbare situatie een financiële steun zodat zij zich 
gedurende 3 maanden konden voorzien van essentiële zaken. In totaal is zo ongeveer € 700.000 verdeeld 
onder de door het conflict getroffen bevolking.

HI geeft ook sensibiliseringssessies over de risico’s van explosieve oorlogsresten, maar ook sessies over 
voorbereidings- en beschermingsmaatregelen tijdens een conflict. 14.600 personen werden hiermee 
bereikt.

Over heel 2022 heeft Atlas Logistics, de logistieke unit van HI, 9.968 ton humanitaire goederen vervoerd 
via 720 transporten, waarmee een 37 humanitaire partners humanitaire partners die in Oekraïne actief 
zijn, logistiek werden ondersteund.
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Humanitaire noden  
Nu het conflict in het oosten en het zuiden van Oekraïne aanhoudt en de energie-infrastructuur 
sinds oktober ernstig is beschadigd, blijven de humanitaire noden toenemen, met name op volgende 
vlakken:

• gezondheid (revalidatie, mentale gezondheid en psychosociale steun);
• basisbehoeften (non-food artikelen);
• bescherming (inclusieve en toegankelijke humanitaire hulp);
• vermindering van gewapend geweld (sensibilisering over de risico’s van explosieve oorlogsresten);
• gedeelde logistieke diensten (transport en levering van humanitaire hulp)

De grootste noden zijn er in het oosten en zuiden van Oekraïne, in de regio's die het zwaarst door 
het conflict zijn getroffen en waar verplaatsingen moeilijk blijven.

GETUIGENIS

De onophoudelijke bombardementen in Oekraïne kostten Misha zijn huis, zijn job en het rustige leven dat hij 
voorheen kende. Via het revalidatiecentrum waar Handicap International ondersteuning biedt, vond Misha de 
nodige zorg en zelfs opnieuw een job.

“Ik heet Mykhailo, maar je mag me Misha noemen. Ik ben afkomstig uit de regio Donetsk. In april 2022 ben ik naar 
Vinnytsia gevlucht omdat bombardementen mijn geboortestad Kramatorsk viseerden. De situatie is er verschrikkelijk, 
alles ligt in puin. Aanvankelijk was het plan om hier maximum twee of drie weken te blijven, maar negen maanden later 
wordt de situatie enkel penibeler. Het is werkelijk een humanitaire ramp.”

In het medisch revalidatiecentrum van Vinnytsia kreeg Misha kinesitherapeutische zorg en massages voor zijn 
fysieke problemen. Zijn vooruitgang was onmiddellijk merkbaar. “Er zit heel wat minder spanning op mijn gewrichten. 
Ook de pijn is verdwenen. Het personeel is zeer vriendelijk en ik krijg enorm veel steun. Ze behandelen alsof ik deel van 
hun familie ben. Twee weken geleden ben ik zelfs aan de slag gegaan in het centrum. Ik ben nu verantwoordelijk voor het 
onderhoud van het gebouw.”
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"Het is werkelijk een humanitaire ramp”

Mykhailo (links) zit met zijn collega in een ondergrondse 
schuilkelder wanneer er een luchtalarm klinkt in 
Vinnytsia, Oekraïne.

Het revalidatiecentrum heeft zijn diensten 
uitgebreid om aan de noden van de oorlog te 
kunnen voldoen. Er wordt psychosociale en 
revalidatiezorg voorzien en het centrum biedt 
onderdak aan ontheemde gezinnen. HI werkt 
nauw samen met het revalidatiecentrum. Ze 
biedt er ondersteuning en opleidingen voor 
revalidatiespecialisten en psychologen aan, 
zodat aan de vraag van de toenemende groep 
ontheemden en mensen met bijzondere 
noden kan worden voldaan.
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Acties en concrete resultaten 
Water, hygiëne en sanitaire voorzieningen
Oxfam heeft cruciale WASH-activiteiten ontplooid waar tot nu toe al 8.617 mensen baat bij hadden. (977 
meisjes, 833 jongens, 3.676 vrouwen en 3.131 mannen werden ondersteund)
In de oblasts van Noord-Oekraïne heeft Oxfam latrines geleverd aan 40 gezinnen (114 personen) van de 
Novoselivka-gemeenschap Novoselivka is een van de meest getroffen steden uit de regio van Chernihivska 
met 147 volledig en 174 gedeeltelijk vernielde gebouwen. 
In het ziekenhuis van Malin (in de oblast Zhitomir) heeft Oxfam de verwarmingsinstallatie hersteld. Dit is in 
het voordeel van 5.700 patiënten , waaronder intern ontheemden en gastgemeenschappen. Oxfam leverde 
ook radiatoren en leidingen voor het beschadigde verwarmingssysteem voor enkele scholen van Chernihiv-
stad, waar 1.700 leerlingen zitten. 
Oxfam herstelde ook een verplaatsbaar verwarmingssysteem voor zorginstellingen en een watertoren in 
Pavlivka (in de oblast Chernihiv) waar 879 mensen gebruik van maken. Ook de herstelling van het beschadigde 
dak van de school van Trisviatska Sloboda (dorp in de oblast Chernihiv) staat op de planning. Dat moet in 
maart 2023 klaar zijn. 

Levensonderhoud
Oxfam sloot een samenwerkingsovereenkomst met het Rural Women Business Network in Zuid-Oekraïne. 
Vervolgens werd een coöperatieve uit Domanivka Hromada aangeduid om serres te installeren op 14 hiervoor 
bestemde percelen. Wanneer de serres volledig operationeel zijn, zullen 5.000 mensen toegang hebben tot 
verse producten.
In Noord-Oekraïne heeft Oxfam ook een nieuwe partnerorganisatie (ELEOS) geïdentificeerd, beoordeeld en 
ondersteund. Bovendien werden er drie gemeenschapsgerichte organisaties aangeduid (Rebuild Makariv 
uit Kyiv oblast, Because We Can and Anika uit de oblast Charnihiv) die ondersteuning zullen geven aan 75 
gezinnen (300 personen) om hun levensonderhoudende activiteiten opnieuw op te nemen. 

Onderdak en overwintering
In Noord-Oekraïne hebben Oxfam-partners 745 ramen en 56 deuren hersteld of geïnstalleerd en 57 
kleinere herstellingen uitgevoerd. Hiermee waren 198 gezinnen (527 personen) geholpen tijdens de zware 
winteromstandigheden.
In het Zuiden heeft het project vier warmwaterketels geleverd voor de verwarmingsinstallatie van een 
ziekenhuis met 2800 patiënten en van de openbare lagere school van Domanivka. Ze zullen de negatieve 
effecten van elektriciteits- en gasonderbrekingen verminderen.

Humanitaire noden  
In de komende maanden zal het programma meer dan 110.000 kwetsbare mensen (57% vrouwen) 
ondersteunen. 100.183 mensen zullen toegang krijgen tot gezuiverd water, afvalbeheer, verwarming en 
sanitaire voorzieningen. Er zullen ook 1.250 personen informatie-,  communicatie- en vormingsmateriaal 
krijgen om de gezondheid van de gemeenschap te beschermen. 800 personen zullen cash geld ontvangen om 
in hun levensonderhoud te voorzien. 973 personen zullen worden ondersteund met levensonderhoud om te 
kunnen overwinteren 5.000 mensen zullen een betere toegang krijgen tot hoogwaardige landbouwproducten 
en 10 organisaties (25 personen) zullen training krijgen in het verdelen van cash en vouchers.

In november 2022 voerde Oxfam een verkenningsmissie uit in de oblast Kharkiv (Oost-Oekraïne, een van 
de zwaarst getroffen gebieden van de oorlog) en was ook voor het eerst actief aan de oostfrontlinie. Oxfam 
zal MoU's (Memorandums of understanding/Memoranda van overeenstemming) ondertekenen met 
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gemeentebedrijven die verantwoordelijk zijn voor water- en sanitaire voorzieningen (vodokanals) en met 
verwarmingsbedrijven. Oxfam zal hen ondersteunen om WASH-diensten te verzekeren in Oost-Oekraïne. 
Bovendien zal de lokale partner ELEOS in dezelfde regio multifunctionele financiële ondersteuning bieden.

In Noord-Oekraïne zullen Rebuild Makariv, Because We Can en Anika, gemeenschapsgerichte organisaties 
die bij het project betrokken zijn, in het levensonderhoud voorzien van ongeveer 300 mensen, als onderdeel 
van de winterhulp.

In Zuid-Oekraïne zal het project samen met de coöperatie blijven werken aan het opstarten van serres, 
waaronder training in agronomie. Zodra de serres volledig operationeel zijn, zullen ze de lokale markt 
versterken. Daarmee zullen ongeveer 5.000 intern ontheemden en mensen van gastgemeenschappen 
veel goedkopere en hoogwaardige producten vinden om hun voeding te verbeteren. Er zal ook een 
afvalwaterrecyclagesysteem worden geïnstalleerd om minder grondwater te gebruiken voor irrigatie. Ook 
de productie van pellets van agrarisch productieafval levert een meerwaarde op voor het project. Bovendien 
zal Oxfam ook de installatie voltooien van de vier warmwaterketels die al aan een ziekenhuis en een school 
zijn geleverd.

Oxfam heeft rond de Oblast Mykolaiv (een gebied dat voorheen in de frontlinie lag in Zuid-Oekraïne) ook on-
derzoek uitgevoerd om dringende WASH-behoeften vast te stellen. In samenwerking met lokale autoriteiten 
en vodacanals zal het Oxfam-team de prioriteiten evalueren van infrastructuren die hersteld moeten worden 
om ervoor te zorgen dat de getroffen bevolking veilige toegang heeft tot water en sanitaire voorzieningen. 

Lokale ngo's uit het noorden (Charnihiv en Kiev), het oosten (Kharkiv) en het zuiden (Odessa) van Oekraïne 
zullen in staat worden gesteld om cash geld en vouchers te verdelen. Bovendien zal Oxfam informatie, 
onderwijs en communicatie (IEC) en trainingsmateriaal op maat ontwerpen en verspreiden om de 
volksgezondheid te bevorderen.

GETUIGENIS
Lidia Dobchenko, een vrouw van 70 jaar, is geboren en getogen in Novoselivka (oblast Tsjernihiv). Vroeger 
werkte ze als verpleegster in een kraamkliniek, nu is ze gepensioneerd en ze woont nog steeds in haar 
geboorteplaats. Haar leven en dat van haar drie volwassen kinderen werd zwaar getroffen door de escalatie 
van het conflict. Lidia en haar familie verstopten zich enkele dagen in een kelder terwijl de stad zwaar onder 
vuur lag. Zodra het kon, vluchtten ze naar Ternopil.

Toen ze in mei terugkwam, lukte het haar niet om een vermist 
familielid terug te vinden, wat haar diep raakte. Haar ellende nam 
nog toe toen ze haar huis volledig verwoest aantrof. 

Zelfs maanden na de terugtrekking van de Russische militaire 
troepen, lijdt haar dorp nog steeds onder de gevolgen van hun 
aanwezigheid. Meestal is er geen elektriciteit en dus ook geen 
water. 

Zoals de meeste bewoners van deze semi-landelijke gemeenschap, 
was Lidia het gewoon om naast het toilet in huis ook een houten 
latrine in de tuin te hebben. In rustige tijden was dat handig, omdat 
er veel werk was in de tuin en het huis op die manier schoon bleef. 
Nu is een buitentoilet veel belangrijker geworden; het is vaak de 
enige mogelijkheid om naar het toilet te gaan als er geen water is 
of als je huis volledig is verwoest zoals dat van Lidia. 

Ondanks dat ze een lichamelijke handicap heeft, maakt Lidia 
dagelijks het land schoon waar haar huis stond, in de hoop het in de 
nabije toekomst weer te kunnen opbouwen. Dankzij het Belgisch 
Consortium voor Noodhulp 12-12 heeft Oxfam Lidia voorzien van 
een latrine. Dat stelt haar in staat aan de wederopbouw van haar 
huis te werken en om zo snel mogelijk weer een regelmatig leven 
te kunnen leiden in een zeer moeilijke context.

Lidia Dovchencko staat voor haar huis in 
Novoselivka. Het wordt hersteld nadat 
het beschadigd werd door Russische 
bombardementen.
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Acties en concrete resultaten 
Met donaties van het Consortium 12-12 biedt Plan International onmiddellijke humanitaire hulp 
en steun op middellange en lange termijn aan vluchtelingen als gevolg van het conflict in Oekraïne. 
Plan International besteedt speciale aandacht aan kinderen, meisjes en jonge vrouwen en bouwen de 
capaciteit op van maatschappelijke organisaties en nationale instellingen in Oekraïne, Roemenië en 
Polen.

In Roemenië werkt Plan International samen met de Jesuit Refugee Service om kinderen en jongeren 
die uit Oekraïne zijn gevlucht vanaf het moment van hun aankomst ononderbroken toegang te bieden 
tot veilig, inclusief en kwaliteitsonderwijs, waarbij hun psychosociale welzijn en dat van hun familie 
en leraren wordt gewaarborgd. Bovendien werden recreatieve activiteiten tussen Oekraïense en 
Roemeense kinderen georganiseerd om de integratie te bevorderen.

• 2.155 Oekraïense kinderen (waaronder meer dan 1170 meisjes) haddentoegang tot 
onderwijsruimtes; 

• 4.375 kinderen van verschillende nationaliteiten (waarvan 2335 meisjes) namen deel aan 
zomerkampen, recreatieve activiteiten ter ondersteuning van de integratie;

• 370 kinderen (216 meisjes) namen deel aan onderwijsactiviteiten, waaronder 
remediëringslessen en taalintegratie;

• 900 tienermeisjes ontvingen vouchers voor menstruatieproducten;
• Er werden 375 tablets uitgedeeld om toegang te bieden tot educatieve inhoud, zoals de 

schoolprogramma's van de Oekraïense regering; 
• 247 leerkrachten werden aangeworven en opgeleid in de principes van multicultureel en 

inclusief onderwijs.

In Polen werkt Plan International samen met de Children Development Foundation om Oekraïense 
en Poolse kinderen en hun ouders te voorzien van zorg, onderwijs en entertainment in een omgeving 
die hun rechten beschermt. Plan international heeft ook de toegang verbetert tot kinderopvang voor 
kinderen van 0-4 jaar en bieden lokale en vluchtelingengemeenschappen de mogelijkheid om deel te 
nemen aan activiteiten voor sociale cohesie om hun integratie in de Poolse samenleving te versterken. 
De belangrijkste resultaten zijn de volgende:

• 54 kinderen worden dagelijks opgevangen in 3 kinderopvangcentra die zijn uitgerust met 
ontwikkelingsmateriaal (boeken, speelgoed, lesmateriaal over gezondheid, voeding en 
kinderbescherming) en deelnemen aan educatieve, zorg- en entertainmentactiviteiten;

• 40 Oekraïense vluchtelingen (voornamelijk vrouwen) zijn opgeleid tot verzorgers en zijn nu 
gecertificeerd om in deze verschillende centra te werken; 

• 7 andere vaste centra worden momenteel ingericht. 

Humanitaire noden 
Plan International zet zijn inspanningen voort in Roemenië en Polen, waar de behoefte aan 
psychologische steun zeer groot blijft en het gebrek aan Oekraïens/Russisch sprekende geestelijke 
gezondheidszorgbeoefenaars een belangrijke belemmering vormt om in die behoefte te voorzien. 
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GETUIGENIS

©
 P

la
n 

In
te

rn
at

io
na

l

Maryna Shachova, 40, moeder, gebruikt de Spynka 
kinderopvang in Lodz, Polen. 

"Op de vlucht voor de oorlog kwam ik begin maart 2022 met 
mijn drie kinderen aan in Polen. Mijn oudste dochter was 19, 
mijn zonen 10 jaar en 7 maanden  

Ik hoorde over de Oekraïense kinderopvang via een vriend 
die bij het Family Service Centre werkt. Aangezien mijn jongste 
kind, Vania, in Oekraïne naar een crèche was geweest, was 
ik ervan overtuigd dat hij zich snel en zonder problemen zou 
aanpassen. Mijn moederinstinct stelde me niet teleur. 

Vania hield meteen van deze nieuwe plek, hij voelde zich er 
veilig En voor mij gaf de mogelijkheid om mijn zoon vier uur 
lang op een veilige plek achter te laten mij de kans om werk 
te aanvaarden. Maar, zoals ze zeggen, het gaat niet alleen om 
het financiële en materiële aspect in het leven. Wij bezoeken 
het centrum sinds de opening in november. Vanya wordt elke 

Naast deze twee landen zal Plan binnenkort ook de behoeften in Oekraïne zelf aanpakken, meer 
bepaald noodhulp zoals reddingsdiensten, geestelijke gezondheidszorg en psychosociale steun, 
kinderbescherming en onderdak. 

Plan International werkt samen met de lokale organisatie Istok om in Kiev een gecentraliseerde veilige 
ruimte met meerdere diensten op te zetten om educatieve activiteiten en psychosociale steun te bieden 
aan meer dan 400 kinderen van 0-11 jaar en bijna 500 jongeren van 12-17 jaar, en hun ouders/verzorgers. 
Met het oog op remediëringsonderwijs zal Istok leraren aanwerven om Oekraïense, wiskundige en 
Engelse lessen te geven aan kinderen in de lagere en middelbare schoolleeftijd. 

Plan International zal ook samenwerken met zijn lokale partner Equilibrum om psychosociale steun te 
verlenen aan 150 kinderen, meer dan 1000 jongeren en volwassenen die door de crisis zijn getroffen in 
de districten Uzhgorodskij, Mukachivskij en Berehivskij.

Ten slotte zal Plan International samenwerken met Tvoya Opora, dat een opvangcentrum voor 
ontheemden in Lviv beheert, waarbij ontheemden en kinderen in het opvangcentrum worden 
beschermd, wellness-sessies voor de bewoners worden georganiseerd en activiteiten voor sociale 
cohesie met de bewoners van Lviv worden uitgevoerd, zoals culturele avonden en sportevenementen. 
Het partnerschap met Tyova Opora zal ook voorzien in de basisbehoeften van ontheemden, zoals 
kleding, geneesmiddelen en toegang tot informatie over de toegang tot plaatselijke diensten.  

dag opener, leert mensen te vertrouwen en communiceert goed met andere kinderen. 

Mijn zoon groeit snel op, hij ontwikkelt zich en begint te praten. Ik wilde dat ik elk van die momenten kon vastleggen 
Maar ik vind niet altijd tijd in het dagelijkse leven. De verzorgers van het Spynka Centrum daarentegen doen dit met 
plezier en zeer professionaliteit. Zij detecteren de meest interessante momenten in de routine van het kind en nemen 
foto's of filmen het moment. Dit gaat om speelse momenten of zaken die belangrijk zijn voor zijn ontwikkeling. 

De oorlog scheidde ons van de familie, zoals zijn vader en grootouders. Daarom zijn dergelijke foto's en video's 
waardevol om te delen met onze dierbaren. Op een afstand kunnen ze ook de ontwikkeling van mijn zoon volgen. 

Ik ben blij dat het Spynka Centrum niet alleen een plek is voor Vanya om te spelen en plezier te maken. In zekere zin 
vinden we er ook een deel van onze gemeenschap in Oekraïne." 
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Acties en concrete resultaten  
Na 11 maanden oorlog in Oekraïne betalen kinderen nog steeds een hoge prijs voor de vijandelijkheden. 
Het geweld en de vernietigingen waarvan zij sinds februari 2022 getuige zijn geweest, hebben ernstige 
gevolgen voor hun lichamelijke en geestelijke gezondheid. Zowel in Oekraïne als in de buurlanden 
hebben de door het conflict getroffen kinderen behoefte aan veiligheid, stabiliteit, bescherming en 
psychologische steun.

Sinds het begin van de oorlog zet UNICEF zich in om kinderen en hun families te helpen. Unicef werkt op 
het gebied van onderwijs, gezondheid, voeding, bescherming, water, sanitaire voorzieningen en hygiëne.

Zijn hulp gaat door en omvat tot op heden:

In Oekraïne: 

• Toegang tot gezondheidszorg en distributie van medische benodigdheden aan bijna 5 miljoen 
mensen;

• Levering van drinkwater aan meer dan 4,6 miljoen mensen;
• Distributie van hygiënekits en andere essentiële gezondheidsvoorzieningen aan meer dan 1,5 

miljoen mensen;
• De oprichting van Spilno-centra, kindvriendelijke ruimten in gebieden die zwaar door de 

vijandelijkheden zijn getroffen, in grote steden en op plaatsen waar veel mensen op de vlucht zijn;
• Psychosociale hulp aan bijna 3 miljoen kinderen en verzorgers;
• Formeel of niet-formeel onderwijs voor bijna 1,5 miljoen kinderen;
• Financiële bijstand aan 309.100 gezinnen om hen te helpen het hoofd boven water te houden.

In de buurlanden:

• De oprichting van 40 Blue Dot-centra waar gezinnen die de oorlog ontvluchten toegang hebben 
tot een breed scala aan diensten (speel- en recreatieterreinen, schoon water, voedsel, kleding, 
basisbijstand, registratie en bescherming van niet-begeleide kinderen, psychosociale steun);

• Preventieboodschappen en informatie over de beschikbare basisdiensten en de toegang daartoe 
aan bijna 9 miljoen mensen;

• Psychosociale hulp aan meer dan 410.000 kinderen, ouders en verzorgers;
• Distributie van hygiëneartikelen en verstrekking van sanitaire voorzieningen om de winter door 

te komen;
• Financiële bijstand aan 203.088 gezinnen die de oorlog zijn ontvlucht om hen te helpen in hun 

levensonderhoud te voorzien.

Humanitaire noden 
De oorlog in Oekraïne is een ramp voor kinderen en hun families. De voortdurende aanvallen en 
het gebruik van explosieve wapens maken deze oorlog bijzonder verwoestend. De schade aan de 
infrastructuur is immens, waardoor honderdduizenden mensen niet kunnen beschikken over schoon 
water, elektriciteit, gas en andere essentiële diensten. De situatie is nog verergerd door de terugkeer 
van kou, sneeuw en vrieskou die het leven van de kinderen en hun gezinnen ernstig in gevaar brengen. 
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GETUIGENIS
"Warme kleren om de winter te trotseren"

Iryna (foto) was erg bezorgd over haar dochter 
Ariadna (foto) en haar andere kinderen nu de 
winter nadert en vooral over het gebrek aan 
warme winterkledij. "Vriestemperaturen zijn ons 
niet vreemd. We zijn in Oekraïne strenge winters 
gewend, maar de huidige omstandigheden maken 
deze winter bijzonder moeilijk," legt ze uit. "Kleding 
aangepast aan de kou is essentieel tijdens de winter 
in Oekraïne, maar nu kunnen we het niet betalen. Het 
geld dat we hadden gespaard is niet meer genoeg om 
in onze behoeften te voorzien, alles is te duur. En de 
kleren die ik had voor Ariadna en haar drie broers 
waren niet van goede kwaliteit en beschermden hen 
niet tegen de kou." voegt ze eraan toe.

Net als aan duizenden andere gezinnen heeft UNICEF aan Iryna en haar kinderen kits uitgedeeld ter 
voorbereiding op de winter. Deze kits bevatten een winterjas, schoenen, sjaal, muts, handschoenen en een 
warm deken. Iryna is opgelucht dat ze de kits heeft ontvangen: "De goederen in de UNICEF-kits zijn geschikt 
tegen de kou en van zeer goede kwaliteit. Dit is precies wat we nodig hadden."

Ariadna, die haastig haar nieuwe pandajasje aantrok, is ook opgetogen: "Deze jas wordt mijn favoriet!”

Unicef heeft onze humanitaire programma's opgevoerd om de levens van kinderen en hun families te 
redden. Wij blijven humanitaire hulp, basisdiensten en psychosociale steun verlenen aan gezinnen. Zijn 
werk richt zich op de volgende punten: 

Op vlak van gezondheid en voeding:
• Vrouwen en kinderen toegang geven tot eerstelijnsgezondheidszorg;
• Ervoor zorgen dat jonge kinderen worden gevaccineerd;
• Verbetering van de voeding van zuigelingen door informatie en advies te verstrekken aan 

ouders en verzorgers.

Op vlak van bescherming:
• Psychosociale steun voor kinderen die getraumatiseerd zijn door het geweld in hun omgeving;
• Kinderen, ouders en verzorgers bewust maken van de risico's van explosieven en laten zien 

hoe ze zich kunnen beschermen;
• Financiële bijstand verlenen aan gezinnen om hen te helpen in hun levensonderhoud te 

voorzien.

Op vlak van onderwijs:
• Formeel en niet-formeel onderwijs voor kinderen;
• Distributie van kits voor onderwijs, ontwikkeling van jonge kinderen of pedagogisch materiaal;
• Leerkrachten opleiden om leerachterstanden te compenseren door middel van herhalings- 

en inhaalcursussen. 

Op vlak van water, sanitaire voorzieningen en hygiëne:
• Vergemakkelijken van de toegang tot veilig water;
• Distributie van essentiële sanitaire voorzieningen en hygiënekits.

©
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BIJLAGEN
Bijlage 1 :  
Overzichtstabel van de aanwending 
van de Oekraïne 12-12 giften

Bijlage 2 : 
Verslag van de commissaris 
van Consortium 12-12 (boekjaar 2022)
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OEKRAÏNE • 4 gezondheidsinfrastructuren volledig gerenoveerd
• 24.868 mensen ontvingen gezondheidshulp
• 11.345 mensen kregen steun voor toegang tot veilig water en/of 

sanitaire voorzieningen
• 3.355 mensen ontvingen steun via een geldoverdracht
• 1 volledig gerenoveerde receptie-infrastructuur
• 115.596 mensen werden geholpen met onderdak en non-food 

artikelen

4.981.885€

ROEMENIË, 
POLEN, 
MOLDAVIË, 
HONGRIE, 
SLOVAKIJE 

• 10.556 mensen werden geholpen met onderdak en non-food 
artikelen

• 2.127 mensen ontvingen gezondheidshulp
• 807 mensen ontvingen steun via een geldoverdracht

250.000€

Actions réalisées 
Fonds 12-12 alloués/dépensés 

au 31/12/2022

• 1.386.320 hygiënekits uitgedeeld
• Meer dan 10.000 ton hulp in natura aangekomen in konvooien
• 61.861 kinderen/ouders opgevangen in Kindvriendelijke Ruimten
• 107.203 psychosociale consultaties

137.031€

MOLDAVIË • 26.670 maaltijden uitgedeeld
• 1.017 vouchers of voedselpakketten uitgedeeld 
• 4.265 mensen die onderdak krijgen 

80.000€

SLOVAKIJE • 13.136 mensen ontvingen voedsel om te bereiden, 930 
ontvingen warme maaltijden

• 15.554 mensen ontvingen hygiënekits 
• 3.477 mensen kregen sociaal-administratieve ondersteuning 

650.000€

OEKRAÏNE • 1.128 consultaties geestelijke gezondheidszorg
• 3.015 consulten voor fysieke en functionele revalidatie
• 7.000 mensen met regelmatige toegang tot zeep om in hun 

hygiënebehoeften te voorzien
• 14.600 mensen opgeleid in risicobeperking voor conventionele 

wapens/geëxplodeerde explosieven
• 9.980 ton humanitaire lading vervoerd

541.228€

MOLDAVIË • 62 consulten geestelijke gezondheidszorg
• 408 mensen die counseling ontvingen

2.343€

• 15.143 medische consultaties
• 6.904 consultaties geestelijke gezondheidszorg

801.325€

MOLDAVIË • 389 medische raadplegingen
• 582 raadplegingen in de geestelijke gezondheidszorg

POLEN • 1.193 consultaties geestelijke gezondheidszorg   50.000€

ROEMENIË • 2.838 raadplegingen

SLOVAKIJE • 806 medische consulten
• 816 consulten voor geestelijke gezondheidszorg

  566.313€

OEKRAÏNE

OEKRAÏNE
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• 8.617 mensen met toegang tot water, sanitaire voorzieningen, 
afvalbeheer en verwarming

• 1.250 mensen bewust gemaakt van hygiënepraktijken 
(gemarginaliseerde gemeenschappen)

• 198 huishoudens die steun voor overwintering ontvangen

75.687€

2.993€

144.368€

660.327,22
• 4.926.077 mensen ontvingen medische benodigdheden en kregen 

toegang tot gezondheidszorg
• 2.978.598 kinderen, ouders en verzorgers die psychosociale steun 

ontvingen
• 15.593.304 mensen ontvangen hygiënekits en andere essentiële 

gezondheidsvoorzieningen
• 30.900 gezinnen bereikt met geldhulp om hen te helpen het hoofd 

boven water te houden
• 4.649.974 mensen kregen toegang tot veilig drinkwater 
• 508245 die advies kregen over de juiste voeding van hun kinderen 

onder de 2 jaar
• 145.165 kinderen kregen formeel of niet-formeel onderwijs van 

UNICEF
• 15.593.304 mensen ontvangen hygiënekits en andere essentiële 

gezondheidsvoorzieningen

4.239.425€

HONGARIJE, 
MOLDAVIË, 
POLEN, 
ROEMENIË,
SLOVAKIJE 

• 179.102 kinderen en vrouwen die toegang hebben tot 
eerstelijnsgezondheidszorg

• 100.429 mensen met toegang tot veilig water
• 40 'blue points' geïnstalleerd
• 417.610 kinderen, ouders en verzorgers die psychosociale steun 

ontvingen 
• 203.088 gezinnen bereikt met geldelijke steun om hen te helpen het 

hoofd boven water te houden
• 31.520 niet-begeleide en gescheiden kinderen geïdentificeerd door 

UNICEF
• 8.927.878 mensen bereikt met preventieboodschappen en 

geïnformeerd over de beschikbare basisvoorzieningen en hoe ze daar 
toegang toe hebben

• 525.471 kinderen met formeel of niet-formeel onderwijs van UNICEF
• 323.740 kinderen die schoolkits hebben ontvangen

2.199.015€

Actions réalisées 
Fonds 12-12 alloués/dépensés 

au 31/12/2022

OEKRAÏNE

OEKRAÏNE

POLEN • Volledige renovatie van een centrum voor kinderopvang en ontspanning, 
inclusief benodigdheden, uitrusting, kunst- en ambachtelijke activiteiten

• 13.590 maaltijden verstrekt aan kinderen, inclusief aanvullende voeding 
voor baby's

• 40 opvoeders/verzorgers opgeleid gedurende 40 dagen

117.232€

660.327€• 22 leerruimtes werden ingericht om de continuïteit van het onderwijs voor 
2.155 Oekraïense kinderen en jongeren mogelijk te maken (computers en 
benodigdheden geleverd)

• 4.745 kinderen kregen dagelijks bijles, recreatieve activiteiten en 
spelmateriaal

• 247 leerkrachten werden gedurende 20 opleidingsdagen opgeleid in het 
ondersteunen van vluchtelingenkinderen en hun psychosociale behoeften

• 1.080 psychosociale ondersteuningssessies werden specifiek voor 
kinderen  georganiseerd

• 900 meisjes ontvingen vouchers voor menstruele hygiënekits en 
bewustmakingsboodschappen

ROEMENIË
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		 Bedrijfsrevisoren	 	 	 	
	 		 Réviseurs	d’Entreprises	

 

	 Tweekerkenstraat	44	

B-	1000	Brussel	

	

VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN HET BESTUURSORGAAN VAN DE VZW BELGISCHE CONSORTIUM VOOR 
NOODHULPSITUATIES OVER DE CONTRACTUELE BEOORDELING VAN FINANCIËLE GEGEVENS BETREFFENDE DE 

GIFTEN OEKRAÏNE 12-12 VOOR DE PERDIODE VAN 3 MAART 2022 TOT 31 DECEMBER 2022 

 

Overeenkomstig onze opdracht zoals hierna omschreven en die werd bevestigd door de opdrachtbrief van 10 
januari 2022, hebben wij de beoordeling van de bank transacties tussen 3 maart en 31 december 2022 
uitgevoerd. Onze opdracht bestaat uit het uitbrengen van een verslag over de giften ontvangen door de VZW 
BELGISCHE CONSORTIUM VOOR NOODHULPSITUATIES in het kader van de oproep « Oekraïne 12-12 » tussen het 
begin van de oproep (3 maart 2022) en 31 december 2022 alsmede over de bedragen gestort aan de leden door 
de VZW BELGISCHE CONSORTIUM VOOR NOODHULPSITUATIES gedurende dezelfde periode. 

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de getrouwe weergave van deze financiële 
overzichten in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving. 
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin, in een schriftelijk verslag, een conclusie over de financiële overzichten te 
formuleren op basis van de door ons uitgevoerde beoordeling. 
 
We hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de norm met betrekking tot de contractuele controle 
van KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen en de gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO’s en 
kleine (i)vzw’s en stichtingen. Een beoordeling van financiële overzichten bestaat uit het verzoeken om 
inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratieve verantwoordelijke personen, alsmede uit het 
uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van een beoordeling is 
aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de 
beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van 
materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend. 
 
Gebaseerd op de door ons uitgevoerde beoordeling, overeenkomstig de bepalingen van de norm met betrekking 
tot de contractuele controle van KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen en de gedeelde wettelijk voorbehouden 
opdrachten bij KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen, hebben we geen elementen geïdentificeerd die 
belangrijke aanpassingen van de financiële gegevens opgenomen in de tabel hieronder met zich meebrengen, 
opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving. 
 

PP  VV  MM  DD 
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Dit verslag is opgesteld voor het bestuursorgaan van de VZW BELGISCHE CONSORTIUM VOOR 
NOODHULPSITUATIES om gepubliceerd te worden in het kader van de transparantie verbintenis en is niet 
geschikt voor andere doeleinden en de verspreiding ervan is beperkt tot het beoogd gebruik zoals voorzien in de 
opdrachtbrief. 
 
 
Brussel, 16 februari 2023 
 

 
Alain CHAERELS 
Geassocieerde bedrijfsrevisor 
PVMD Bedrijfsrevisoren - Vennoot 
 
 

	
 
 
 
 
 
 
 

 

Totaal giften OEKRAÏNE 12-12 tussen 3 maart 2022 en 31 december 2022 30 521 476,76  €                                                       

Stortingen aan de leden tussen 3 maart 2022 en 31 december 2022
Verdeelsleutel

OXFAM SOLIDARITEIT VZW 12,66% 3 798 000,00  €                                                          
HANDICAP INTERNATIONAL BELGÏE 5,70% 1 710 000,00  €                                                          
CARITAS INTERNATIONAL VZW 8,18% 2 454 000,00  €                                                          

BELGISCH COMITE VOOR UNICEF STICHTING VAN OPENBAAR NUT
22,78% 6 834 000,00  €                                                          

PLAN INTERNATIONAL BELGIE VZW 14,52% 4 356 000,00  €                                                          
RODE KRUIS-VLAANDEREN VZW 18,57% 5 571 000,00  €                                                          
CROIX-ROUGE DE Belgique – COMMUNAUTE FRANCOPHONE – 
ACTIVITES INTERNATIONALES ASBL 11,43% 3 429 000,00  €                                                          
DOKTERS VAN DE WERELD VZW 6,16% 1 848 000,00  €                                                          

30 000 000,00  €                                                       
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