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X.h ..Tirn^ionra Roemenie

ORA helpt OekraVners
Lviv - praktische hulp in Oost-OekraTne
Een organisatie in Kiev verhuisde al snel na de Russische inval naar Lviv. Tientallen iokale coordinatoren in
het hele land ontvangen hulp. De hulp concentreert zich ook op het oosten in de districten Donjetsk en
Loegansk. Gezinnen, gehandicapten en ouderen ontvangen brood, water, houdbare levensmiddelen en
medische hulpmiddelen.

Kirovograd - vluchtelingen in huis
Sergei is gemeenteleider en heeft zijn huis opengesteid voor OekraTners op doorreis naar het westen. Vele
honderden gezinnen hebben hij en zijn team inmiddels geholpen. Lokale garages repareren de auto's die
onderweg stranden voor de kostprijs. Sergei spreekt en bidt met de vluchtelingen en helpt hen praktisch.

Donjetsk & Loegansk districten - wederzijds begrip en broederliefde
Voor de oorlog gaven we de daklozen een keer per week te eten, zegt Aleksandr. Nu zijn ze bijno dagelijks bij
ons. Vrouwen uit onze gemeente kopen de levensmiddelen op de markt. Bid voor de broeders en zusters in
Oekrai'ne en Rusland: door de politieke situatie verliezen zij wederzijds begrip en broederliefde.

(^^hionga^e - containers aan de grens
In twee dorpen aan de grens tussen Oekraine-Hongarije staan enkele bewaakte containers. Het zijn
opslagplaatsen en doorvoercentra voor hulpgoederen. Vrachtwagens leveren levensmiddelen, medieijnen,
kleding en water aan. Busjes vervoeren de goederen dagelijks een aantai keren over de grens.

Rusland - OekraTners & Russen helpen
Ook in Rusland is de oorlog goed merkbaar. OekraTners en Russen vluchten voor het overheidsgeweld. Sasha
heeft zijn huis opengesteid voor vluchtelingen. Zij konden na wekenlange bombardementen uit de
schuilkelders vluchten en komen getraumatiseerd en berooid aan. Sasha helpt hen met voedsel, kleding en
onderdak, bemoedigt hen en geeft hun hoop voor de toekomst.

Turkije^- uit de geboortestreek
^ost-OekraTense zendelingen vangen vluchtelingen op uit hun geboortestreek op die erin geslaagd zijn de

oorlog te ontviuchten. Het aantai vluchtelingen dat voedsel, kleding en onderdak nodig heeft, groeit hard.
De zendelingen helpen ook met het aanvragen van de juiste documenten en medische zorg.

CRoemgnie- nu zelf helpen
Jarenlong hebben Roemenen huip nodig gehad. Nu mogen we hulp aan anderen in nood verlenenl, zegt
Ovidiu. Hij is gemeenteleider van een kerk in Brasov. Met onze 45 gemeenteleden zijn we dagelijks druk bezig
met het orgoniseren van slaapplaatsen, levensmiddelen en andere benodigdheden voor honderden
vluchtelingen.


