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Overzicht
De oorlog in Ukraïne schokt ons allemaal. 
Na 75 jaar toch weer een oorlog in Europa waarbij een land met grof geweld haar buurland binnenvalt. De beelden zijn gruwelijk 
en, als je alle experts mag geloven, zal het conflict nog veel grimmiger worden naarmate het langer duurt.

Miljoenen burgers zijn inmiddels op de vlucht. Met niet meer bagage dan een tas of een rolkoffertje laten ze alles achter om hun
vege lijf en dat van hun kinderen te redden. Dat zullen er in de komende weken naar verwachFng nog veel meer worden. Zij die
er, ondanks het oorlogsgeweld, voor kiezen om te blijven hebben gebrek aan tal van basis levensbehoeHen.

Europa stelt zich open voor de opvang van de talloze vluchtelingen. Eerste opvang aan de Ukraïnse grenzen met Polen, Slowakije, 
Hongarije, Roemenië en Moldavia. Daarna een langduriger verblijf gespreid over de EU landen. Landelijke en plaatselijke 
overheden komen in beweging om de noodzakelijke voorzieningen in gereedheid te brengen. Maar de realiteit gaat een stuk 
sneller. BurgeriniFaFeven spelen juist daar momenteel op in. 

Ook in onze regio Eindhoven en omgeving worden allerlei acFes in gang gezet. Rotary clubs en individuele Rotarians willen 
daaraan financiële maar vooral ook “hands-on” ondersteuning bieden. 
Dit PPT document biedt een overzicht van actuele acFes in onze regio waar Rotary clubs en Rotarians mee bekend of bij betrokken
zijn. Als jij of je club de helpende hand wil uitsteken, helpt dit document je een keuze te maken of contacten te leggen.

Dit document vormt een neutrale opsomming, het bundelt informaFe over lopende acFes maar geeH geen prioriteiten of 
voorkeuren aan. Voor zolang als nodig zal de informaFe aangevuld of geactualiseerd worden, bijv. over de steeds veranderende
behoeHe aan hulpgoederen. Deel dit document met je clubgenoten, steek de handen uit de mouwen of trek de beurs!
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Categorisering acties
• Inzameling en transport van hulpgoederen voor gebruik in Ukraïne en bij 1e opvangloca;es aan de grenzen met 

Ukraïne (vnl Polen, maar ook Slowakije, Hongarije en Roemenië)

• Inzameling van goederen voor huisves;ng van vluchtelingen in onze regio

• Vervoer van vluchtelingen vanuit 1e opvangloca;es naar onze regio

• Diensten en ac;viteiten voor vluchtelingen in onze regio

• Gemeentelijke coördina;e rond de opvang van vluchtelingen in onze regio

• Contact met Rotary clubs in Ukraïne en in de landen voor 1e opvang
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Inzameling/transport van hulpgoederen
• Hulpgoederen voor gebruik in Ukraïne en bij 1e opvangloca;es aan de grenzen met Ukraïne (vnl Polen, maar 

ook Slowakije, Hongarije en Roemenië)

• Ac;e in de regio loopt bij transportbedrijf De Rooy op industrieterrein Ekkersrijt in Son en Breugel

• Meerdere transporten van hulpgoederen per week, met speciale riPen of gecombineerd met reguliere lading 
naar diverse landen in Oost-Europa

• Actuele behoeSe: zaklampen, baPery-powered verlich;ng, baPerijen (alle varianten), powerbanks (voor 
opladen mobiele telefoons), brancards, pijns;llers bijv. paracetamol (binnen de uiterste gebruiksdatum), 
tourniquets (voor aWinden bloedingen), verbandmateriaal, medische hulpmiddelen (bijv. tbv spalken), energie 
repen/powerbars

• LET OP: het doneren van recept-medicamenten (zwaardere pijns;llers, an;bio;ca, ontsme[ngsmiddelen) 
zonder zekerheid van juist gebruik, wordt door de farmacie branche afgeraden

• Hulpgoederen aanleveren bij De Rooy, Ekkersrijt 2037, 5692 BB Son (0499-485111)

• Contact Rotary: Jan en Liesbeth van Hapert (RC Son & Breugel) 06-53704903
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Huisves9ng van vluchtelingen in onze regio
• Wooncoöperaties WoonInc en St Trudo maken 150 resp. 100 woningen in Eindhoven gereed voor bewoning 

door vluchtelingen

• Eerste woningen deze week in gebruik genomen

• Ondersteuning door Eindhovens bedrijfsleven met grote aantallen nieuwe koelkasten, bedden en magnetrons

• Actuele behoefte Trudo: tafels/stoelen, kledingrekken+hangers, wasdroogrekken+wasknijpers, stellingkasten, 
klein-huishoudelijke apparatuur (stofzuigers, broodroosters, mixers, haspels/verlengsnoeren, stekkerdozen,….), 
Senseo pads, samengestelde schoonmaak pakketten (allesreiniger, schoonmaakazijn, ontvetter, afwasmiddel 
+afwasborstel, WC reiniger+borstel, emmer, bezem, schrobber, dweilen, “1000-dingen doekjes”, stofdoeken, 
swiffer+doekjes, etc.)

• LET OP: momenteel worden even geen artikelen aangenomen in afwachting van een grotere opslagruimte.    
Info over het nieuwe afleveradres volgt zsm

• Contact Trudo: email wonen@trudo.nl , tel 040-2359888, vraag naar JP of Marjon (06-21179318, ma t/m vrij) 

• Contact Rotary: Jan van Bree (RC Strabrecht) 06-41524577

• Info voor WoonInc volgt zsm
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Vervoer vluchtelingen naar onze regio 
• Binnen 14 dagen meer dan 250 vluchtelingen in veiligheid: 25 busjes, 65.000 km, 90 gastgezinnen, 70 vrijwilligers 

• Eerste ‘run’ brengt 23 vluchtelingen, een kat en een hond in veiligheid. De tweede vertrekt acht uur na thuiskomst 
en komt twee dagen later thuis met 35 vluchtelingen

• Peilers: busjes, chauffeurs, tolken, onderdak, nazorg, financiële steun, op vluchtelingen gerichte aanpak

• Organisa;e steeds beter gestroomlijnd: welkomstpakket (kleding, simcard, wat eerste “zakgeld”) voor elke 
vluchteling, draaiboek met “how to” en “do’s & don’ts” informa;e voor gastgezinnen 

• Busjes nu vervangen door touringcars: meer dan 100 vluchtelingen per run in veiligheid, meerdere runs per week

• Actuele behoeSe: financiering van transporten en onkosten

• RC Eindhoven-Welschap heeS ;jdelijk de rekening van haar S;ch;ng Sociaal Fonds daarvoor opengesteld:
Stg Soc Fonds Rotary E W, vermelding Ac;e Oekraïne Run 
NL27 ABNA 0494 2892 79 
(Kvk nr 51465310, ANBI erkenning: RSIN fiscaal nr 8500.31.825) 
Contact RC Eindhoven-Welschap: Jackeline Tullenaar, email jtullenaar@luzac.nl

• Ac;e wordt beëindigd zodra landelijke/lokale overheid infrastructuur heeS ingericht. Geld dat op dat moment nog 
over is, gaat naar bestemming die rechtstreeks ten goede komt aan de vluchtelingen. 
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Ac9viteiten voor vluchtelingen
• Vluchtelingen (veelal moeders met kinderen) zijn getraumaFseerd, in shock en doodmoe. 

• Afleiding is belangrijk, acFviteiten worden aangeboden 

• Denk voor kinderen bijv. aan: paardrijden op een manage, skateboarden in Area 51, muziekles bij 
Muziekschool Eindhoven, mee naar een wedstrijd van PSV, bezoek aan Kemphanen IJshockey

• Heb je zelf een leuk idee en wil je hier aan bijdragen, neem dan contact op met:
Josephine Ament, tel: +31 6 51029013
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Gemeentelijk coördinatiecentrum
• Gemeente Eindhoven als Matchmaker

• Eindhovenaren die hulp willen bieden, kunnen dat bij de gemeente melden via het e-mail 
adres oekraine@eindhoven.nl of door te bellen naar het speciale nummer 040-2382037

• Onderdak bieden: Eindhovenaren die woonruimte beschikbaar stellen kunnen hier ook 
informatie vinden.
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Contact met Rotary Clubs in Ukraïne
• Op District/Gouverneur niveau wordt contact gezocht met lokale clubs in Oekraïne en met district 

gouverneurs van aangrenzende landen. 

• Contacten gelegd met collega Districtsgouverneurs in Polen en Hongarije 

• Doel: gerichte directe humanitaire en medische hulp bieden aan Ukraïnse bevolking en vluchtelingen

• Plannen voor landelijke werkgroep die deze contacten verder gaat oppakken en in acties vertaalt 

• Ontwikkelingen en een actueel overzicht van projecten door NL Rotary clubs te volgen op 
website: www.rotary.nl/oekraine.
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