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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.

Algemene context
Op 24 februari 2022 vielen Russische troepen Oekraïne binnen. Meer dan 6 maanden oorlog blijft 
deze situatie een ongeziene humanitaire ramp. 17 miljoen mensen hebben humanitaire hulp 
nodig1. 7 miljoen mensen zijn in het land ontheemd om de gevechten te ontvluchten2. 7,6 miljoenen 
mensen hebben onderdak gevonden in een Europees land, waaronder 1,4 miljoen in Polen, maar 
ook in Roemenië, Hongarije, Moldavië en Slovakije3. 

Inschakeling van het Consortium 12-12
Op 3 maart 2022, amper enkele dagen na de ingreep van de Russische strijdkrachten, lanceert 
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 is de nodige financiële middelen in te zamelen om humanitaire 
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 , 21/09/2022.  
2| Bron: idem
3| Bron: UNHCR, Ukraine Refugee Situation, 4/10/2022
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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 15/08/2022) en actualiseert de 
inhoud van het “3-maand rapport” die op 17 juni 2022 gepubliceerd werd.

De acties worden in alfabetisch volgorde van de lidorganisaties voorgesteld.

Financiële informatie
Tot nu toe (per 1/10/2022) heeft de OEKRAÏNE 12-12 oproep 30.059.880 € opgebracht (op de rekening 
12-12 van het Consortium). 

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

Deze verdeelsleutel wordt jaarlijks berekend op basis van het aantal giften dat elke organisatie 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 11/08/2022 werden al 29 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 het verslag van de 12-12 Commissaris op pagina’s 6-7 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:

Duur van de oproep
De OEKRAÏNE 12-12 oproep loopt door t/m 31/12/2022. Voor elk gift van €40 of meer tot 31 
december 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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		 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 30 SEPTEMBER 2022 

 

Overeenkomstig onze opdracht zoals hierna omschreven en die werd bevestigd door de opdrachtbrief van 24 
oktober 2022, hebben wij de beoordeling van de bank transacties tussen 3 maart en 30 september 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 30 september 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, 25 oktober 2022 
 
Hoogachtend, 

 
Alain CHAERELS 
Geassocieerde bedrijfsrevisor 
PVMD Bedrijfsrevisoren - Vennoot 
 
 

	
 
 
 
 
 
 
 

 

Totaal giften OEKRAÏNE 12-12 tussen 3 maart 2022 en 30 september 2022 30 059 880,29  €                                                               

Stortingen aan de leden tussen 3 maart 2022 en 30 september 2022
Verdeelsleutel

OXFAM SOLIDARITEIT VZW 12,66% 3 671 400,00  €                                                                  
HANDICAP INTERNATIONAL BELGÏE 5,70% 1 653 000,00  €                                                                  
CARITAS INTERNATIONAL VZW 8,18% 2 372 200,00  €                                                                  
BELGISCH COMITE VOOR UNICEF STICHTING VAN OPENBAAR 
NUT 22,78% 6 606 200,00  €                                                                  
PLAN INTERNATIONAL BELGIE VZW 14,52% 4 210 800,00  €                                                                  
RODE KRUIS-VLAANDEREN VZW 18,57% 5 385 300,00  €                                                                  
CROIX-ROUGE DE Belgique – COMMUNAUTE FRANCOPHONE – 
ACTIVITES INTERNATIONALES ASBL 11,43% 3 314 700,00  €                                                                  
DOKTERS VAN DE WERELD VZW 6,16% 1 786 400,00  €                                                                  

29 000 000,00  €                                                               
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Programma’s van de 
lidorganisaties van 
het Consortium 12-12
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Concrete acties en resultaten
6 maanden na de escalatie van het conflict heeft de Internationale Rode Kruis- en Rode Halve 
Maanbe-weging, mededankzij de giften van Oekraïne 12-12, hulp kunnen verlenen aan de mensen 
die door het conflict zijn getroffen. Het Belgische Rode Kruis steunde de lokale Rode Kruis Verenigingen 
via het IFRC, ICRC, Rode Kruis Luxemburg, Duitse Rode Kruis en het Deense Rode Kruis omwille van 
hun aanwezigheid in en rondom Oekraïne. Een op de tien mensen die hun huis moesten verlaten 
kregen hulp van het Rode Kruis, zowel in Oekraïne als in de buurlanden, meer bepaald: 

• 5.4 miljoen mensen kregen humanitaire noodhulp; 
• 984.000 mensen ontvingen hygiëneproducten; 
• 368.000 mensen kregen toegang tot psychosociale hulp; 
• 165.000 mensen kregen tijdelijk onderdak; 
• 626.000 mensen kregen financiële hulp. 

Deze steun werd mogelijk gemaakt door de inzet van ongeveer 100.000 vrijwilligers in de getroffen 
landen. Meer concreet, en bij wijze van voorbeeld, heeft de Rode Kruisbeweging de volgende acties 
kunnen uitvoeren:

• Verdeling van humanitaire hulp: In totaal werd reeds 164.000 ton aan humanitaire noodhulp 
naar alle regio's van Oekraïne en de buurlanden gestuurd. Deze hulp omvat voedsel, water, 
hygiënekits, dekens, het voorzien van onderdak en geneesmiddelen. Samen met partners van 
de Rode Kruisbeweging is het Oekraïense Rode Kruis (URCS) doorgegaan met het verstrekken 
van geneesmiddelen en medische voorraden aan ontheemden en gezondheidsinstellingen. 

• Gezondheidsinterventies: De hulp op het gebied van gezondheidszorg heeft 165.000 
mensen bereikt in 75 gezondheidsfaciliteiten in Oekraïne. Dit omvat het voorzien van medische 
materialen, geven van behandelingen, uitvoeren van plaatselijke evacuaties en de inzet van 
50 medisch personeelsleden die in het hele land bijstand en opleidingen geven. Om de druk 
op de lokale medische voorzieningen enigszins te verlichten, heeft het URCS een tijdelijk 
gezondheidscentrum geopend in Uzhhorod. Daarnaast gaat het noodhulpteam van het URCS 
door met plaatselijk evacueren van mensen met beperkte mobiliteit, gepensioneerden en 
ernstig zieke patiënten uit Oost-Oekraïne. 

Hulp bij reconstructies: Om de schade aan de infrastructuur te herstellen werd bijvoorbeeld 2.2 
ton aan bouwmaterialen geleverd, die gebruikt zullen worden voor de bescherming van ramen in 
ziekenhuizen, kritieke infrastructuurinstellingen en 350 huishoudens in Oekraïne. 

HUMANITAIRE BEHOEFTEN
De humanitaire behoeften zijn nog steeds zeer hoog en betreffen verschillende gebieden. De meest 
dringende behoeften zijn de volgende:
 

• Humanitaire noodhulp: Aangezien vele delen van Oekraïne nog getroffen worden door het 
conflict zijn, nemen de humanitaire behoeften toe. De gebieden die het zwaarst getroffen zijn 
door het gewapend conflict zijn het noordoosten, het oosten en het zuidoosten. 

• Water, elektriciteit en basisvoorzieningen: In de gebieden die het zwaarst door de 
vijandelijkheden zijn getroffen, zitten veel mensen zonder water, verwarming of elektriciteit. 
Momenteel wordt de planning voor de overwintering steeds belangrijker voor Oekraïne omdat 
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de behoeften tijdens dit seizoen aanzienlijk zullen veranderen en verder toenemen. Warm 
onderdak, kleding en steun voor extra verwarmingskosten behoren tot de vele dingen die 
mensen nodig zullen hebben. Daarnaast zijn door de sluiting van winkels en de verstoring van 
de plaatselijke bevoorradingsketens basisgoederen niet of moeilijk verkrijgbaar. 

• Steun voor de gezondheidsinfrastructuur: de gezondheidsvoorzieningen, vooral die in de 
buurt van de frontlinies, hebben het moeilijk om de toevloed van zwaargewonden op te vangen. 
Veel medische instellingen beschikken niet over de middelen om hun eerstelijnsgezondheidszorg 
in stand te houden. 

• Herstel van familiebanden: Veel familieleden zijn van elkaar gescheiden en hebben als gevolg 
van het conflict elkaar niet meer gehoord of gezien. Soms omdat ze gevangengenomen zijn, 
soms omdat ze hun thuis zijn ontvlucht en contact zijn verloren. 

Naast deze onmiddellijke behoeften zijn er behoeften op middellange en lange termijn die nu 
moeten worden aangepakt. Op basis van overleg tussen het Oekraïense Rode Kruis (URCS) en andere 
partners van de Rode Kruisbeweging, werd overeengekomen dat het IFRC zich zal concentreren op 
het onder-steunen van het URCS op 5 strategische gebieden: 

• De ontwikkeling van digitale software voor financiële steun; 
• De nationale gezondheidsstrategie; 
• De nationale huisvestingsstrategie; 
• Humanitaire logistieke steun aan het URCS; 
• Capaciteitsversterking van de Nationale Rode Kruisvereniging. 
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GETUIGENIS 
“Ieder mens heeft het recht op hulp”

Het ambulancepersoneel en medisch personeel van het 
ICRC hebben, in samenwerking met het Oekraïense Rode 
Kruis, de patiënten voor behandeling overgebracht van de 
Donetsk regio naar een veiliger gebied in Dnipro, en van 
Odessa over de grens naar Moldavië. 

"Ik ben Benedikt, paramedisch teamleider hier in Oekraïne. 
We zijn actief in de Donetsk regio en we doen medische 
evacuaties voor mensen die gewond zijn geraakt door 
gevechten of in kritieke toestand verkeren. We ondersteunen de 
lokale gezondheidszorg door patiënten over te brengen naar 
ziekenhuizen met meer capaciteit of gespecialiseerde medische 
faciliteiten. Gisteren hebben we zeven mensen overgebracht en 
voor vandaag hebben we een patiënt die een gespecialiseerde 
behandeling nodig heeft in een groter ziekenhuis." 

"Ik werd met mijn dochter en kleindochters geëvacueerd toen we explosies hoorden," zei Tatyana, die van 
Kramatorsk naar Moldavië werd geëvacueerd. "Het tafereel was afschuwelijk; sommige mensen lagen 
neer zonder armen of benen. Ik had een schotwond in mijn been en kon niet opstaan zonder te vallen. Mijn 
kleindochters begonnen te schreeuwen. Hun moeder bewoog niet. Het ambulanceteam kon haar niet redden; 
ze was op slag dood. Ik heb niet eens afscheid van haar kunnen nemen. Ik werd naar het ziekenhuis gebracht, 
geopereerd, maar mijn enkel doet het niet. Ik wil naar Duitsland om opnieuw geopereerd te worden. Ik hoop 
dat ik dan weer kan lopen." 

Nicola werkt voor het ICRC en doet het vervoer van de patiënten van Odessa naar Chisinau (hoofdstad 
van Moldavië). “Het andere deel van het programma is het verzamelen van de patiënten van waar dan ook in 
Oekraïne naar Odessa, zodat we ze kunnen brengen naar Chisinau. Ieder mens heeft het recht op hulp. Dus we 
steunen iedereen, welke nationaliteit dan ook, zeker. En elke patiënt heeft een begeleider nodig, want je kunt de 
mensen niet alleen laten."
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CONCRETE ACTIES EN RESULTATEN
Caritas International België ondersteunt actief de acties van de zusterorganisaties in Oost-Europa, 
via middelen die worden ingezameld bij het publiek, in het bijzonder via het consortium 12-12. De 
giften ingezameld door Consortium 12-12 dienden tot nu toe om acties te financieren in Oekraïne, 
Moldavië en Slovakije. Dankzij andere financieringsbronnen kunnen we bijdragen in andere landen 
zoals Hongarije en Roemenië.
 
Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne heeft Caritas alleen al in Oekraïne bijstand geboden 
aan bijna 3,4 miljoen personen. De klemtoon lag op onderdak, eten, medische verzorging, 
non-foodartikelen, hygiënische kits, steun in contanten, psychosociale ondersteuning. In Oekraïne 
is Caritas in alle regio’s actief, met zwaartepunten in streken als Ivano-Frankivsk (in het westen van 
Oekraïne), Lviv (in het westen) en Poltava (in het oosten). Alles bij elkaar kon Caritas Oekraïne al 
onderdak en huisvesting bieden aan circa 273.500 personen. In het geval van Oekraïne organiseerden 
we de levering van geneesmiddelen en medisch materiaal aan het regioziekenhuis in Dnipro. Dit 
ziekenhuis met circa 1.200 bedden is de voornaamste gezondheidsvoorziening in het oosten van 
het land. Er worden patiënten uit heel de regio geholpen, in het bijzonder uit de Donbas.
Ook in de buurlanden blijft Caritas zich inzetten.
 
Caritas zet ook haar inspanningen in de buurlanden voort. In Polen gaf Caritas al bijstand aan meer 
dan 400.000 personen. Caritas Polen besteedt ook bijzondere aandacht aan kwetsbare vluchtelingen 
en weeskinderen uit Oekraïne. Verspreid over heel Polen zijn er 32 Caritas-centra die vluchtelingen 
bijstaan. Caritas Polen werkt ook mee aan acties om hulp over de grens te sturen en zo Oekraïne te 
ondersteunen.
 
Moldavië kreeg 477.000 vluchtelingen te verwerken, van wie er 74.000 ook bleven. Caritas runt vier 
collectieve opvangcentra (in Chisinau en Ungheni) die zorgen voor onderdak, voedsel, medische zorg, 
psychologische consultaties, juridische bijstand, informeel onderwijs. Caritas geeft ook bijstand aan 
vluchtelingen die worden opgevangen door lokale overheden: via maaltijden, cash, psychosociale 
begeleiding enz. Er is steun in contanten voor Moldavische families die bij hen thuis vluchtelingen 
opvangen, in de districten Soroca, Hincesti en Chisinau. In Moldavië kregen 42.300 vluchtelingen 
minstens 1 warme maaltijd per dag. Voor 63.000 personen werd bijstand in contanten geregeld. 
Voor 1.500 kinderen en volwassenen was er psychologische bijstand en informeel onderwijs.

In Slovakije arriveerden honderdduizenden vluchtelingen via drie grensposten. Caritas ging meteen 
aan de slag om eerste bijstand te verlenen. Naar schatting 80.000 Oekraïners zouden in Slovakije zijn 
gebleven. Via 25 centra in diverse regio’s verstrekt Caritas diverse diensten (in natura of contanten). 
Er is verder een meer duurzame begeleiding om de leefomstandigheden te verbeteren en de 
integratie te bevorderen. Caritas Slovakije is ook betrokken bij grensoverschrijdende operaties om 
Oekraïne bij te staan.

HUMANITAIRE BEHOEFTEN
De oorlog zal waarschijnlijk aanslepen, en de humanitaire gevolgen zullen nog erger worden, zeker 
wanneer het winter wordt. De Caritas-organisaties moeten hun humanitaire bijstand voortdurend 
aanpassen en bijstellen in functie van mogelijke nieuwe noden.
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Dankzij de giften vanuit Consortium 12-12 zal Caritas International België zijn lokale partners 
blijven ondersteunen. Er zijn al plannen voor nieuwe konvooien met geneesmiddelen, bestemd 
voor het ziekenhuis in Dnipro. Mogelijk organiseren we ook andere konvooien, in functie van nieuwe 
noden die zich kunnen manifesteren.

De toestand in Oekraïne blijft een grote bron van ongerustheid. De oorlog duurt voort, vooral 
dan in het oosten. Maar ook in andere delen van Oekraïne, die minder te maken kregen met 
oorlogsgeweld, wordt de situatie van de ontheemden moeilijker. Zij hebben huisvesting, werk, 
onderwijs, gezondheidszorg nodig. Vele duizenden personen zijn tijdelijk ondergebracht in scholen; 
hoe kunnen die klassen op tijd beschikbaar zijn voor de start van het nieuwe schooljaar? Onze 
partners doen wat ze kunnen, maar de huidige en toekomstige noden zijn bijzonder groot.

In Moldavië en Slovakije zijn er vluchtelingen die langer ter plaatse blijven. Hun behoeften 
zullen mettertijd evolueren; er zal meer aandacht moeten gaan naar onderwijs, integratie op de 
arbeidsmarkt enzovoort.

Los van de inspanningen via Consortium 12-12 is Caritas International België betrokken bij de 
begeleiding van vluchtelingen uit Oekraïne in België.

GETUIGENIS
78-jarige Olena krijgt thuiszorg voor ontheemde personen
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De 78-jarige Olena (foto) komt uit Nova Kahovka, 
in de streek van Cherson in Oekraïne. Er zat voor 
haar niets anders op dan haar huis te verlaten en 
voor het oorlogsgeweld te vluchten. "Het was op 
25 februari 2022. Mijn zoon Stanislav en ik hadden 
een half uur om elkaar te ontmoeten. We staken 
wat documenten in een tas en reden de hele nacht 
door. Onderweg kwamen we talloze auto's en tanks 
tegen. Er vlogen vliegtuigen door de lucht. We waren 
ontzettend bang. We wisten niet waar naartoe te 
gaan."

Olena en haar zoon trokken uiteindelijk naar de 
stad Lviv, maar de vrijwilligers daar gaven hen de 
raad om naar Ternopil te rijden. "We arriveerden 
daar 's nachts op 27 februari. Mijn zoon belde aan bij 
huizen en zocht naar een plek voor ons. Spijtig genoeg 
tevergeefs. Die nacht sliepen we bij een tankstation, 
we hadden honger en het was koud. Maar er zijn 
in de wereld ook goede mensen; de bediende in het 
tankstation vertelde ons 's ochtends over Caritas, 
en toen gingen we daar naartoe. We werden er erg 
warm onthaald, kregen een eigen kamer toegewezen 
en ontvingen alles wat we nodig hadden."

Olena sukkelt met haar ogen. In Ternopil had ze dringend een arts nodig. "Het was onze eerste keer in Ternopil. 
We kenden daar niemand. Natalya, de medewerkster van Caritas, hielp ons veel", vertelt zoon Stanislav. "Zij 
belde naar een medische post en regelde een afspraak met de dokter. Enkele dagen later konden we naar het 
regionale ziekenhuis gaan, en daar werd een datum voor een ingreep ingepland."

De operatie in het ziekenhuis had een gunstig effect. Enkele dagen na de ingreep kon Olena opnieuw naar 
haar kamer bij Caritas, waar ze nog altijd verblijft. Momenteel wordt ze ondersteund in het kader van een 
project rond thuiszorg voor ontheemde personen.
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CONCRETE ACTIES EN RESULTATEN
In Oekraïne: 

• Ondersteuning zorginstellingen met medische konvooien in 11 ‘oblasten’ (Donestsk, 
Chernihiv, Kiev, Sumy, Kharkiv, Dnipro, Lviv, Tsjernvitsi, Zaporizhzhia, Mykolaiv en Odesa): 102 
structuren ondersteund met 112 ton aan medicatie en medisch materiaal om 808.310 Oekraïense 
burgers te bereiken;

• Mentale hulpverlening in 6 steden (Tsjernvitsi, Dnipro, Donetsk, Kharkiv, Kiev, Luhansk): 2.910 
mensen geholpen met individuele gesprekstherapie, 3.316 mensen geholpen met groepssessies, 
en 438 mensen in de Donetsk and Luhansk regio geholpen met online therapie;

• Eerstlijnszorg in 4 steden (Tsjernivtsi, Kyiv, Dnipro, Donetska): 4.593 mensen genezen en 562 
vrouwen voor seksuele en reproductieve zorg (zwangerschapsopvolging, familiale planning, 
screenings).

In buurlanden:

• 560 eerstelijns psychologisch zorg en 67 doorverwijzingen voor gespecialiseerde mentale hulp 
in Polen;

• 1.195 mensen bereikt via een hotline en 1 mobiel team in Slovakije;
• 1.865 medische consultaties uitgevoerd in 6 steden in Roemenië en aan de grens;
• Mentale hulpverlening aan Oekraïense vluchtelingen in 3 steden in Moldavië.  

HUMANITAIRE BEHOEFTEN
In Oekraïne:

Vanaf de eerste dag van de invasie was Dokters van de Wereld aanwezig op het terrein met 
noodoperaties. Onze snelle reactie was mogelijk omdat we al voor de oorlog actief waren in het land 
al sinds 2015. 6 maanden na de Russische invasie davert ook het Oekraïense zorgsysteem op zijn 
vestingen: er is een tekort aan artsen en medicatie, apotheken zijn gesloten en in sommige regio’s 
raken de spoeddiensten niet meer tot bij de patiënten. Bovendien waren er sinds het begin van het 
conflict 550 aanvallen op het zorgsysteem. 

Onze noodoperaties in het land focussen zich op 3 pijlers: 

• We ondersteunen zorgfaciliteiten met medische noodkonvooien. Onze medische 
noodkonvooien bevatten basismedicatie (zoals antibiotica en pijnmedicatie) maar evengoed 
meer gespecialiseerde medicatie. Het leveren van de noodkonvooien blijft een grote uitdaging: 
wegen zijn verwoest, ontoegankelijk of gevaarlijk en de logistieke toeleveringsketen loopt mank. 

• We hebben mentale hulpprogramma’s en ondersteunen het zorgsysteem met medische teams 
op het terrein. Deze mentale hulpprogramma’s zijn cruciaal in zo een oorlogscontext: de mentale 
toestand van de Oekraïense burgers is zorgwekkend: talloze burgers zijn gescheiden geraakt 
van hun familie, hebben hun huis verloren en zijn getraumatiseerd door de oorlog. 

• We zetten medische teams in op het terrein om het huidige zorgsysteem te ondersteunen bij de 
voortdurende toevloed aan patiënten. Dit doen we in 10 steden over het hele land. Zo helpen 
we zowel Oekraïense burgers die zijn achtergebleven als mensen die gevlucht zijn naar veiligere 
delen van het land.
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In buurlanden:

De druk op de buurlanden van miljoenen mensen die Oekraïne ontvluchten is enorm en vooral 
op hun zorgsystemen. Zij worden sindsdien geconfronteerd met traumatiserende gebeurtenissen 
(blootstelling aan geweld; verlies van geliefden; van huizen en bezittingen; slechte leefomstandigheden; 
gebrek aan toegang tot voldoende voedsel; ziekte en een gebrek aan toegang tot de gezondheidszorg). 
Daarom is Dokters van de Wereld actief met noodprogramma’s in 4 buurlanden van Oekraïne: Polen, 
Slovakije, Roemenië en Moldavië. 

In ieder van die 4 buurlanden is er een groot tekort op het gebied van primaire en mentale hulpverlening. 
De medische teams van Dokters van de Wereld ondersteunen de lokale organisaties of vullen deze 
aan; slechts weinig ngo’s of verenigingen in de transit- en opvangcentra focusten zich immers op 
mentale hulpverlening. 

• In Polen heeft Dokters van de Wereld Mental Health programma’s uitgebouwd en verlenen we 
eerstelijns psychologische zorg in de geselecteerde transitcentra. 

• In Slovakije is Dokters van de Wereld gestart met een hotline en een mobiel team. Het mobiele 
team bestaat uit een arts en een verpleegkundige en trekt naar de mensen die via de hotline 
hebben laten weten dat ze nood hebben aan medische hulp.

• In Roemenië is Dokters van de Wereld gestart met de inzet van mobiele, medische en 
psychologische teams. Die trekken naar de verschillende opvangcentra voor Oekraïense 
vluchtelingen in de hoofdstad. 

• In Moldavië trekken teams van psychologen naar 3 locaties waar we mentale hulp verlenen 
aan vrouwen en kinderen. Daarnaast bieden we ook psychosociale ondersteuning aan de 
vrijwilligers en gezondheidsmedewerkers zelf.

GETUIGENIS
“Niet iedereen krijgt de gezondheidszorg die ze nodig hebben”

Anastasia Zikas is Mental Health Manager in Bakhmut (Oekraïne): “Het voorzien in de basisbehoeften van 
is een acuut probleem. Voedsel, water, hygiëneproducten, er is overal tekort aan. Bovendien is er een enorm 
probleem in de gezondheidszorg. Aangezien de werkdruk van het medisch personeel enorm is, krijgt niet iedereen 
de gezondheidszorg die ze nodig hebben”.  

Zelfs als er een behandeling aan de gang is, zijn sommige apotheken helaas gesloten en als ze open zijn, hebben 
ze zeer weinig voorraad”, zegt Anastasia Zikas. “Het is niet mogelijk gebruik te maken van het programma 
Betaalbare geneesmiddelen omdat er in de apotheken niet voldoende geneesmiddelen zijn, en zelfs als een 
huisarts een geneesmiddel voorschrijft, is het vaak niet mogelijk het te krijgen. Er zijn nu veel plekken in Oekraïne 
zonder apotheek. Bovendien moeten sommige zorgcentra vanwege de kritieke situatie sluiten of kan het medisch 
personeel alleen noodhulp bieden in spoedgevallen."

De Mental Health Manager van Dokters van de 
Wereld vertelt door: “Wat de coördinatie en de 
hulpverlening betreft, is er een enorm logistiek probleem 
omdat sommige wegen geblokkeerd zijn. Hulpverlening 
is gevaarlijk geworden. Er is dus dringend behoefte 
aan logistieke organisatie en veilige manieren om 
aan hulpverlening te doen. Er is ook een probleem 
met de communicatie naar de begunstigden over de 
beschikbaarheid van de hulp. Er zijn steeds meer plekken 
zonder mobiele verbinding of internet. De mensen die 
al lange tijd in kelders en schuilkelders zitten en niet 
naar buiten gaan, kunnen dus niet met de buitenwereld 
communiceren en weten niet dat er hulp beschikbaar is.” ©
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Concrete acties en resultaten
Als antwoord op de crisis in Oekraïne blijft Handicap International (HI) humanitaire hulp verlenen aan 
mensen in kwetsbare situaties die door het conflict zijn getroffen. Zowel in Moldavië als in Oekraïne. 
Alle beschreven activiteiten worden uitgevoerd mede dankzij de giften van het Consortium 12-12.

In Moldavië voorziet HI psychosociale zorgsessies en ontspanningsactiviteiten voor Oekraïense 
vluchtelingen in 6 RAC's (Refugee Accommodation Centers) in Chisinau. Daarnaast worden 
opleidingen voor humanitaire organisaties georganiseerd om inclusiever te werken binnen hun 
humanitaire diensten. Ten slotte zijn er werkzaamheden gepland om de toegankelijkheid binnen de 
RAC's voor mensen met een beperking te vergemakkelijken.

In Oekraïne is HI aanwezig in Lviv, Chernivtsi, Vinnytsia en Dnipro en biedt het een multisectorale 
humanitair antwoord. 

In Lviv en Dnipro ondersteunt HI vier ziekenhuizen bij het verlenen van vroegtijdige lichamelijke en 
functionele revalidatiezorg aan gewonden: het organiseert gespecialiseerde opleidingen voor het 
personeel en zorgt voor revalidatiemateriaal en mobiliteitshulpmiddelen. In Lviv ondersteunt HI 
bijkomend een dienst die ernstige brandwonden behandelt. 133 patiënten met ernstige brandwonden 
kregen zo in totaal 1.100 revalidatiesessies van HI-kinesitherapeuten.

Daarnaast werkt Handicap International rechtstreeks met de getroffen bevolking in opvangcentra 
voor ontheemden en instellingen voor personen met een beperking.  In Tsjernivtsi, Vinnystia en 
Dnipro verleent HI revalidatiezorg (waarbij ook mobiliteitshulpmiddelen worden voorzien), mentale 
gezondheidszorg en psychosociale steun, en distribueert het hygiëneproducten. Meer dan 1.250 
hygiënekits (waaronder standaardkits, babykits en incontinentiekits) zijn uitgedeeld aan ontheemden. 
HI  heeft ook verscheidene psychosociale steunsessies (individueel en in groep) gehouden met meer 
dan 450 begunstigden. 

Verder blijft HI steun verlenen aan 4 instellingen (2 in Tsjernivtsi en 2 in Dnipro) die kinderen of 
volwassenen met een beperking en bijzonder kwetsbare bejaarden opvangen. HI verleent hen steun 
op het gebied van revalidatiezorg en psychosociale zorg en draagt bij in hun structurele kosten zodat 
een extra aantal bewoners kan worden gehuisvest.

Tenslotte stelt Atlas Logistics (de logistieke eenheid van HI) opslagplaatsen ter beschikking aan andere 
humanitaire organisaties (2 in Vinnytsia, 2 in Dnipro en 1 in Kharkiv) en ondersteunt hen bij het 
vervoer van goederen naar de gebieden die het meest zijn getroffen door het conflict. Tot dusver zijn 
210 transporten uitgevoerd, die goed waren voor 3.152 ton aan vervoerde humanitaire goederen.
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HUMANITAIRE BEHOEFTEN
Ondanks de aanzienlijke mobilisatie van Oekraïense vrijwilligersnetwerken en de internationale 
humanitaire gemeenschap blijven de noden van de Oekraïense bevolking enorm groot. De door 
Handicap International vastgestelde humanitaire noden richten zich op volgende sectoren: 

• Gezondheid (revalidatie, mentale gezondheid en psychosociale steun);
• basisbehoeften (niet-voeding basisproducten); 
• bescherming (inclusieve en toegankelijke humanitaire hulp);
• vermindering van gewapend geweld (bewustmaking over de risico’s van explosieve oorlogsresten); 
• gedeelde logistieke diensten (levering van humanitaire hulp).

De grootste noden zijn er in het oosten van Oekraïne: in de regio's die het zwaarst door het conflict 
zijn getroffen en waar de meeste mensen wegtrekken. Handicap International evalueert momenteel 
de situatie in Poltava, een regio waar momenteel weinig humanitaire organisaties aanwezig zijn. Het 
gaat na of het haalbaar is om zijn aanwezigheid uit te breiden naar deze regio.

GETUIGENIS 

Viktor (foto) was het slachtoffer van een ontploffing in zijn huis, nadat 
een jerrycan met brandstof per ongeluk vuur vatte. Zijn verhaal 
illustreert de noodzakelijke steun van Handicap International aan 
Oekraïense ziekenhuizen. Naast de oorlogssituatie waar ze nu mee 
kampen, moeten ze nog steeds de behandelingen uitvoeren waar 
ze ook in normale tijden mee te maken kregen.

"Ik bracht benzine naar de garage toen plots één van de jerrycans 
omver viel. De benzine verspreidde zich over de vloer. [...] Wanneer ik 
alles begon schoon te maken, zag ik dat er brand was uitgebroken. Toen 
ontplofte de boel. Ik werd weggeblazen in de kelder. De uitgang was 
eerst geblokkeerd, maar kort daarna kon ik toch ontsnappen. Daarna 
kwamen enkele buren me helpen en 10 tot 15 minuten later was de 
ziekenwagen en de brandweer ter plaatse.”

Vervolgens werd Viktor overgebracht naar één van de ziekenhuizen 
waar Handicap International opereert, in het westen van Oekraïne. 
Omdat 80% van zijn lichaam tweedegraads brandwonden 
vertoonden, moest hij lange tijd rusten. Daardoor verloor hij heel 
wat spiermassa.

"Elisabeth, revalidatiespecialist van Handicap International, heeft me 
enorm geholpen. Ze heeft een stilliggende man omgevormd tot een man 
die opnieuw kan stappen. Dankzij haar hulp is de pijn aan mijn onderrug 
aanzienlijk verminderd. Ze heeft ook gewerkt aan mijn handbewegingen 
zodat ik opnieuw mijn vingers kan gebruiken om deuren te openen, mijn 
tanden te poetsen, te eten, enz.”

Wanneer hij uit het ziekenhuis zal ontslagen worden, wil Viktor zijn 
revalidatie-oefeningen voortzetten, zodat hij zijn leven van voor de 
ontploffing weer voor 100% kan heropnemen. Uitrusten zal hij doen 
in de Karpaten, vooraleer hij weer opnieuw aan het werk zal gaan.
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“Ze heeft een stilliggende man omgevormd tot een man die opnieuw kan stappen.”

Viktor krijgt verzorging voor zijn brandwonden, 
Oekraïne 2022
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Concrete acties en resultaten
Oxfam gebruikt de fondsen van het Consortium 12-12 om tegemoet te komen aan de groeiende en 
veranderende noden in Oekraïne.

Na grondige evaluatie en meerdere overlegrondes, heeft Oxfam in juni 2022 een globaal actieplan 
uitgewerkt voor Noord- en Zuid-Oekraïne, meer specifiek in de gebieden rond Kiev, Chernihiv, 
Mykolaiv en Odessa. Het richt zich tot 375.000 mensen, waarvan er 105.150 (waaronder 57% 
vrouwen) meteen geholpen zullen worden dankzij de giften ingezameld via het Consortium 12-12.

De activiteiten omvatten voedselhulp, financiële steun aan gezinnen, WASH-acties (water, 
hygiëne en sanitaire voorzieningen), hulp voor de overwintering en steun aan lokale humanitaire 
verenigingen. Daarbij besteden we specifieke aandacht aan kwetsbare groepen (vrouwen, kinderen, 
gehandicapten, enz.).

In juli 2022 heeft Oxfam zes overeenkomstprotocollen getekend met lokale overheden in Kiev om 
technisch advies over volksgezondheid te geven en volksgezondheid te promoten. Tegelijk voeren 
we technische WASH-evaluaties uit op het platteland in Chernihiv, ook al werden die in de streek van 
Mykolaiv tijdelijke uitgesteld vanwege de toenemende veiligheidsincidenten.

Na een identificatieproces van de partners hebben we een akkoord gesloten met Rural Women 
Business Network (RWBN) voor Zuid-Oekraïne. RWBN zal steun bieden aan overlevingshulp en 
het overwinterplan in de streek van Mykolaiv en Odessa. We zoeken nog naar een partner voor 
Noord-Oekraïne.

Omdat de situatie in Oekraïne zo instabiel blijft, zal Oxfam haar acties regelmatig evalueren om het 
actieplan aan te passen aan de meest dringende noden in de aangeduide zones.

HUMANITAIRE BEHOEFTEN
Door de gevechten is er heel wat infrastructuur vernield zoals rioleringen en installaties voor het 
oppompen en verdelen van water. Ook de afvalverwerking loopt gebrekkig. Oxfam wil die diensten 
in de loop van de volgende zes maanden weer opstarten, met namen dankzij de fondsen van het 
Consortium 12-12. Dat zal ten goede komen aan 50.000 vrouwen, mannen, meisjes en jongens in 
de streek van Odessa en Kiev.

We zullen deze acties in functie van en in overleg met de lokale overheden en gemeenten bepalen. 
Tegelijk zullen we bij gezinnen ook sensibiliseringssessies organiseren over waterbehandeling in 
huis. Het waterbeheer werd door het conflict namelijk zwaar beschadigd.
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Ook de landbouw heeft te lijden onder de oorlog. Dat heeft grote gevolgen voor de inkomens van 
landbouw.st.ers, maar ook voor de productie en bevoorrading van voedsel. Dankzij de samenwerking 
met Rural Women Business Network (RWBN) zullen zo’n 2.000 leden van coöperaties (waaronder 
vrouwencoöperaties) ondersteund worden met kennisoverdracht en het leveren van materiaal en 
grondstoffen voor landbouwproductie.

Daarnaast zullen Oxfam en RWBN met de lokale overheden samenwerken om een overwinteringsplan 
voor verschillende openbare gebouwen (zoals o.m. hospitalen, scholen en weeshuizen) in Kiev en 
Odessa uit te werken. Het gaat om het herstellen en verbeteren van zowel hun verwarmingsinstallaties 
als hun isolatie. Op die manier zullen ze ook in de winter hun essentiële diensten in optimale 
omstandigheden kunnen uitoefenen. Daarmee zullen we ongeveer 3.000 mensen rechtstreeks 
kunnen helpen.

In het kader van de verbintenissen van Oxfam ten opzichte van het lokaal humanitair beleid, 
zullen alle uitgekozen partners van bijkomende steun kunnen genieten. Zo zullen ze aan de “Cash 
School” van Oxfam kunnen deelnemen. Dat initiatief is erop gericht om de basiskennis over en de 
praktische toepassing van de verdeling van cash geld en coupons te verbeteren. We voorzien een 
eerste informatiesessie voor 150 vertegenwoordigers van lokale partners.

GETUIGENIS 
“Ik wil dat mijn dochter veilig kan opgroeien”

Olga (foto) komt uit Odessa. Ze is van Oekraïne naar Roemenië gevlucht terwijl ze zwanger was. Haar 
dochter is nu een maand oud. Ze verblijven in een onthaalcentrum in handen van de Roemeense 
Federatie van niet gouvernementele organisaties voor sociale diensten (FONSS). FONSS wordt onder 
andere gesteund door Oxfam en biedt zowel onderdak als medische, wettelijke en sociale hulpverlening 
aan vluchtelingen uit Oekraïne.

“Het was hartverscheurend om mijn 
geboortestad te moeten verlaten. Maar de 
veiligheid van mijn nog ongeboren kind ging 
voor alles. Ik wou niet in angst bevallen en 
heb dus de moeilijke beslissing genomen om 
Oekraïne te verlaten. Net na mijn aankomst in 
Roemenië werd ik opgevangen door een gezin 
van vrijwilligers. Daar kon ik veilig uitrusten, 
douchen, even ontspannen ….

Daarna ben ik naar hier gekomen. Ik kreeg 
zowel psychologische steun als een doos met 
hygiëneproducten en zelfs een kinderkoets. Ik 
zou graag terugkeren naar Odessa, maar ik 
besef dat het nu niet mogelijk is. Ik wil dat mijn 
dochter veilig kan opgroeien. Zodra de oorlog 
voorbij is, keer ik terug als de economische 
situatie dat toelaat.”
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Olga was zwanger toen ze uit Odessa 
wegvluchtte. Nu is ze veilig in Roemenië.
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Concrete acties en resultaten
Het algemene doel van Plan International is om vluchtelingen als gevolg van het conflict in Oekraïne, in 
het bijzonder kinderen, meisjes en jonge vrouwen, te ondersteunen en te beschermen. Sinds de start 
van het conflict stuurde Plan International teams naar de grensgebieden van Oekraïne. Hoewel Plan 
International in alle grensgebieden actief is en op verschillende thematieken werkt, kozen we vanuit Plan 
International België onze ondersteuning met de middelen van Consortium 12-12 te concentreren op 
Roemenië en Polen. 

We voorzien zowel onmiddellijke humanitaire hulp als ondersteuning op middellange en lange termijn, 
terwijl we de capaciteiten versterken van de al aanwezige maatschappelijke organisaties en nationale 
instituten. Dit conflict zal een impact op lange termijn hebben en een duurzame aanpak is dan ook 
vereist.

In Roemenië voldoen we aan de noden van meisjes en jongens op vlak van onderwijs, met specifieke 
aandacht voor hun mentale gezondheid. Onze belangrijkste verwezenlijkingen zijn:

• Kinderen die de schoolgaande leeftijd bereikt hebben identificeren aan de doorgangspunten 
en transitcentra om ze door te verwijzen naar de scholen van de opvangcentra en tijdelijke 
leercentra;

• De integratie van 1.379 Oekraïense vluchtelingenkinderen tussen 5 en 11 jaar (waarvan de helft 
meisjes) in het Roemeense onderwijssysteem;

• De oprichting en het onderhoud van 16 leercentra; 

• De implementatie van zomerkampactiviteiten om meer dan 200 Oekraïense en Roemeense 
kinderen samen te brengen;

• Het organiseren van overgangs- en inhaalklassen, samen met de taalintegratie en buitenschoolse 
activiteiten waarvan 172 kinderen al gebruik maakten;

• Het versterken van de competenties van het onderwijzend personeel, de vrijwilligers en het 
managementteam, door hen vormingen aan te bieden over mentaal welzijn, psychosociale 
ondersteuning, sociale en emotionele vorming, inclusief en multicultureel onderwijs, 
kinderbescherming en de bescherming van en pedagogische aanpak met aandacht voor gender;

• Het leveren van 375 tablets om kinderen in staat te stellen Oekraïense schoolprogramma’s 
te volgen en toegang te hebben tot Roemeense taalcursussen en apps om hun welzijn te 
bevorderen;

• Versterking van de competenties van hulpverleners in eerstelijnszorg en vrijwilligers rond 
gender, gender-gerelateerd geweld en bescherming tegen uitbuiting en seksueel misbruik;

• “Voucher” hulp aan 270 adolescente meisjes tussen 11 en 18 jaar om hen te voorzien van 
verzorgingsproducten tijdens de menstruatie. De vouchers komen met boodschappen in het 
Oekraïens om jongeren te sensibiliseren over menstruele hygiëne.

Plan International werkt samen met de Vluchtelingendienst van de Jezuïeten in Roemenië.
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HUMANITAIRE BEHOEFTEN
Polen vangt net als Roemenië Oekraïense vluchtelingen op naar aanleiding van de oorlog en is het 
tweede land waar we tussenbeide komen met de middelen van Consortium 12-12. 

Het project, begonnen in juli 2022, heeft als doel om het welzijn en de sociale samenhang van Oekraïense 
en Poolse kinderen tussen 0 en 4 jaar te verbeteren, net als hun ouders en voogden (waarvan 70% 
Oekraïense en 30% Poolse zijn). We bundelen onze inspanningen voor de verdere ontwikkeling van 
toegang tot kinderopvangdiensten, de competenties van vrouwen en om een kader voor te stellen dat 
de rechten van kinderen en hun moeders garandeert:

• Het ontwikkelen van de competenties van vrouwen en vroege leercentra voor een holistische 
aanpak bij de ontwikkeling van kinderen; 

• Vorming rond de ontwikkelingsdiensten voor kleine kinderen; 

• Uitwerking van documenten rond kinder- en vrouwenrechten en de bescherming van kinderen 
in Polen, om de ouders en voogden van vluchtelingenkinderen te informeren; 

• Een betere toegang verzekeren tot opvangdiensten voor kinderen tussen 0 en 4 jaar dankzij 
het opstarten van groepen voor dagelijkse verzorging en opvangcentra. 

Samen met onze partnerorganisatie Children Development Foundation voorzien we de ontwikkeling van 
9 groepen, ‘spynka’s’, waar ateliers voorzien worden voor de verzorging, het onderwijs en de ontspanning 
van kinderen tot 4 jaar. We voorzien eveneens vorming voor vrouwen zodat ze gecertificeerd zijn voor 
de dagelijkse verzorging van deze groepen en als hun verzorgers kunnen werken.

Los van onze tussenkomst in Roemenië en Polen, trok de verantwoordelijke voor noodhulp bij Plan 
International België in juni 2022 naar Oekraïne voor een “scoping” missie, om vooruitgang te boeken in 
de ontwikkeling van de activiteiten ter plaatse.

GETUIGENIS 
Sofia, 11 jaar, verliest twee keer haar kindertijd

©
 P

la
n 

In
te

rn
at

io
na

l

Sofia is 11 jaar oud en heeft al twee keer haar kindertijd verloren. Ze is geboren 
in Donetsk en leefde een gelukkig leven met haar ouders tot de oorlog begon in 
2014. Om hun leven te redden, lieten haar ouders alles achter om Sofia naar een 
veilige plek in Odessa te brengen. Ze begonnen er een nieuw leven vanaf nul, 
maar helaas was dit van korte duur.

In 2022 is Sofia niet meer thuis. Ze laat haar vader, haar huis, haar vrienden, haar 
school en haar hele leven achter en ging met haar moeder naar Boekarest. Deze 
keer wilden ze niet weg, maar Sofia kon niet tegen het geluid van luchtalarmen, ze 
kon niet meer in de kelder slapen. Nu is ze veilig in Boekarest, maar ze vertrouwt 
de kalmte om haar heen niet. Ze is nog steeds bang voor harde geluiden, heeft 
paniekaanvallen tijdens de lessen en huilt veel omdat haar vader niet bij haar is.

In april startte ze aan de MIhai Viteazu school in Boekarest, een van de scholen 
die meewerkt aan het project van Plan International. Het project verleent 
psychosociale steun, sociaal en emotioneel leren en verdeelt kits voor menstruele 
hygiëne en recreatiemateriaal onder de kinderen. Ookal is het een moeilijk proces, 
toch voelt Sofia zich veiliger en ondersteunt. Met steun van Plan International en 
JRS heeft de school in totaal 260 vluchtelingenkinderen zoals Sofia ingeschreven 
en geeft les aan de hand van het Oekraïense nationale curriculum.Sofia, in haar nieuwe school
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Concrete acties en resultaten 
De oorlog die zes maanden geleden uitbrak gaat helaas nog steeds verder. De oorlog eist een zware 
tol van de kinderen en gezinnen en het naderende begin van het schooljaar herinnert ons eraan hoe 
onzeker de toekomst van de kinderen getroffen door het geweld blijft.

De afgelopen zes maanden hebben wij er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de kinderen 
hun opleiding kunnen verderzetten. We hebben:

• schoolbenodigdheden verdeeld aan 290.000 kinderen;

• 3,7 miljoen kinderen geholpen hun schooljaar 2022 af te maken dankzij een online 
onderwijsplatform dat samen met het ministerie van onderwijs werd ontwikkeld;

• 402.000 kinderen toegang tot formeel en niet-formeel onderwijs gegeven;

• regeringen en gemeenten in de buurlanden gesteund om kinderen op te nemen in nationale 
schoolsystemen, maar ook alternatieve onderwijstrajecten. Op die manier kregen al 600.000 
vluchtelingenkinderen toegang tot onderwijs in de buurlanden.

De acties van onze teams, die snel reageren op de humanitaire noden van de mensen in Oekraïne en 
de buurlanden, hebben ook betrekking op gezondheidszorg, watervoorziening en bescherming.

In Oekraïne, heeft UNICEF:

• 4 miljoen mensen voorzien van medische voorraden en toegang gegeven tot gezondheidszorg;

• de toegang tot veilig water voor 3,4 miljoen mensen vergemakkelijkt; 

• 455.000 mensen voorzien van essentiële sanitaire voorzieningen;

• psychosociale hulp verstrekt aan 1,4 miljoen kinderen en verzorgers;

• geldtransfers verzorgd aan 422.000 mensen zodat ze het hoofd boven water kunnen houden;

• kindvriendelijke ruimtes ingericht in tientallen metrostations.

In buurlanden die vluchtelingen opvangen, heeft UNICEF:

• 40 “Blue Dot”-centra opgezet waar gezinnen toegang krijgen tot volgende diensten: speel- en 
recreatiezones, zuiver water, voeding, kleding, basisbijstand, registratie en bescherming van 
niet-begeleide kinderen en psychosociale hulp;

• hygiënekits uitgedeeld en sanitaire voorzieningen aangelegd ter voorbereiding op de winter;

• geldtransfers verzorgd om gezinnen die de oorlog ontvluchten te helpen in hun eigen 
onderhoud te voorzien.

Deze activiteiten worden uitgevoerd mede dankzij de giften van het Consortium 12-12.
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HUMANITAIRE BEHOEFTEN
De oorlog die zes maanden geleden in Oekraïne uitbrak, heeft een ernstige humanitaire crisis 
veroorzaakt. Sinds februari 2022 zijn meer dan 10,3 miljoen vluchtelingen uit Oekraïne de grens 
overgestoken naar de buurlanden en zijn 6,6 miljoen mensen in eigen land ontheemd. De 
humanitaire noden zijn groot in het licht van het aanhoudende geweld en de massale ontheemding 
die daaruit is voortgevloeid. Dit is een beangstigende tijd voor kinderen en gezinnen. 

De prioriteiten van UNICEF voor hulp aan door de oorlog getroffen kinderen en gezinnen in Oekraïne 
en de buurlanden zijn:

• Op vlak van gezondheid en voeding:
      - vrouwen en kinderen toegang geven tot eerstelijnsgezondheidszorg;
      - ervoor zorgen dat jonge kinderen worden gevaccineerd;
      - verspreiden van medische en levensreddende voorraden. 

• Op vlak van water, sanitaire voorzieningen en hygiëne:
      - vergemakkelijken van de toegang tot veilig water;
      - distributie van essentiële sanitaire voorzieningen en hygiënekits.

•  Op vlak van onderwijs:
      - formeel en niet-formeel onderwijs voor kinderen;
      - distributie van kits voor onderwijs, ontwikkeling van jonge kinderen of leermateriaal.

• Op vlak van bescherming:
      - psychosociale steun voor kinderen die getraumatiseerd zijn door het geweld in hun omgeving;
      - geldtransfers om gezinnen te helpen zich te redden. 

GETUIGENIS 
Littekens van kinderen laten helen dankzij sport

Geestelijke gezondheid en psychosociale hulp 
zijn een integraal onderdeel van de hulp die 
UNICEF biedt aan kinderen die getroffen zijn 
door het conflict in Oekraïne. Wij hebben onze 
inspanningen verdubbeld om een glimlach te 
toveren op het gezicht van kinderen die diep 
getraumatiseerd zijn.

UNICEF heeft samen met het Ministerie van 
Onderwijs het "PORUCH"-programma opgezet. 
In het kader van dit programma organiseren wij 
allerlei leuke en sportieve activiteiten waaraan 
kinderen van 6 tot 18 jaar kunnen deelnemen. Het 
programma biedt een combinatie van activiteiten 
en groepswerk die kinderen in staat stelt plezier 
te hebben terwijl ze hun trauma overwinnen.©
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Veronika, 9 jaar (foto), die aan het programma deelnam, vertelt over hoe ze Kharkiv ontvlucht is: "We gingen 
naar een nabijgelegen dorp. We hoorden veel schieten en voortdurend bommen vallen. We sliepen met onze kleren 
aan, zodat we konden vluchten als het nodig was. Explosies gebeurden elke dag en maakten ons wakker”. Ze vertelt 
over haar deelname aan het “PORUCH”-programma: "Ik voel me goed hier. Het is erg leuk en ik kan de situatie in 
Oekraïne even vergeten”.
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