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Oorlog in Oekraïne 

Wat doet FSK N-U nu?     
De stichting houdt zich bezig met een aantal  

zaken in Nederland en Oekraïne, maar 

het is zo anders dan hoe we gewend zijn 

te werken. Daarom sturen we u en jou 

graag weer een nieuwsbrief. 

      
      

     Energiecentrales beschoten: donker Oekraïne 
  

   

Coronapandemie 
Daarover ging het in de vorige nieuwsbrief. FSK N-U kon vanaf het 

begin van de coronapandemie niet naar Oekraïne reizen. Daarom 

was kennisdelen door trainingen niet mogelijk. De contacten waren 

kleinschalig en veelal individueel. Soms digitaal in kleine groepen. 
 

 

Oorlog 
En toen kwam de oorlog. Waar wel over geschreven werd, werd plotseling werkelijkheid. Op 

24 februari viel Rusland Oekraïne binnen.  

     

                    
 

                        
 

 

https://us12.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=3b8abae91bdb424ea18697f5f&id=8dabfe458f
mailto:info@foundationsharingknowledge.nl
http://www.fsknu.com/


Rusland had als doel Oekraïne in korte tijd weg te vagen. Wie had kunnen denken dat het zo 

anders zou gaan en hoe het nu nog steeds gaat? In deze vreselijke tijd is door veel 

organisaties vanuit diverse landen noodhulp verleend. Men stuurde voedsel, kleding en 

vooral beschermingsmiddelen voor het leger. Maar nog steeds is er grote nood! Toenemende 

nood en ook gebrek. Zelfs aan energie en water. De hulp blijft doorgaan. Vrachtwagens vol 

gaan naar West - en Oost Oekraïne en de hulpgoederen komen zelfs tot aan het front. Zelfs 

generatoren behoren hiertoe. 

 

                  
 

Vele Oekraïners zijn het land uit gevlucht en er vluchten nog steeds mensen. Anderen willen 

terugkeren, maar waarheen? Staat hun huis er nog?  

Van kennisdelen kon geen sprake zijn. Reizen naar Oekraïne was niet mogelijk. Vanaf het 

begin van de oorlog hadden de artsen heel andere dingen te doen dan trainingen te volgen. 

De meeste artsen zijn niet gevlucht maar op hun post gebleven. Ze hebben hun handen vol 

aan de zorg voor eigen mensen en de bijkomende vluchtelingen uit het oosten. Daar komen 

dan ook nog de gewonden bij die van het front of uit andere plaatsen komen 

Ons werk beperkte zich tot individuele contacten en een enkele keer een digitale meeting in 

een kleine groep. Daarnaast probeerden we elkaar via Whatsapp te bemoedigen. Oekraïne 

vraagt gebed! FSK N-U participeerde in enkele gebedsbijeenkomsten die ook digitaal 

werden gehouden. 

 

Vluchtelingen 
Vanaf 13 maart 2022 waren er de eerste vluchtelingen uit Oekraïne in de regio’s. Het 

was indrukwekkend om zoveel moeders en oma’s met kinderen te zien. Soms hoorden 

we: “mijn man, mijn vader vecht aan het front” en zelfs “mijn man of mijn vader is 

gesneuveld in de oorlog.” Toen al! 

 

            
 

De directeur van FSK N-U is vanuit betrokkenheid en vanuit ervaring in enkele regio’s 

actief geweest bij de eerste opvang in de tijdelijke opvanglocaties. Ook werd er door de 

veiligheidsregio’s advies gevraagd m.b.t. de gezondheidszorg in de opvang en de 

communicatie met de plaatselijke huisartsen. 

Op enkele opvanglokaties werd in de vorm van een presentatie informatie gegeven  over de 

structuur Nederlandse Gezondheidszorg die zo heel anders is als in Oekraïne. 



Van deze presentaties werd een filmpje gemaakt dat op andere locaties gebruikt werd. Soms 

maakte ook de Landelijke Huisartsen Vereniging daar gebruik van. 

Ook werd er geprobeerd contact te leggen met Oekraïense artsen die als vluchtelingen naar 

Nederland gekomen waren. Die bleken er nauwelijks te zijn. De vluchteling-artsen liepen 

hier tegen de nodige wettelijke regels aan die het hun beletten hier medisch werk te doen. 

Het heeft niet geleid tot een operationeel netwerk. 

 

Waar staan we nu? 
De meeste hulp is nog steeds noodhulp! Toch word er ook al gesproken over wederopbouw. 

Anderen spreken niet over wederopbouw maar over nieuwbouw, omdat alles verwoest is. 

Wat zouden we kunnen doen? Daarover hebben we nagedacht binnen de themagroep 

Oekraïne binnen het CPOE. Het recente symposium ‘De noodhulp voorbij?’ ging daar 

over. 

 

             
 

 

Wat wordt van FSK N-U gevraagd? 
Er zijn op dit moment nauwelijks vragen. Dit komt omdat de dokters in het algemeen heel 

erg druk zijn met het verlenen van de hoogst noodzakelijke zorg. En dat terwijl de 

ziekenhuizen overvol liggen en ook daar de artsen overbezet zijn. Men ervaart de situatie als 

‘overleven’. Steeds weer vragen mensen om gebed: bid voor Oekraïne, bid voor de soldaten 

aan het front; bid voor bescherming van de mensen die hulp verlenen. Bid voor water 

elektriciteit en voor bescherming van de energiecentrales. Bid voor hulp om de winter door 

te kunnen komen. 

 

En toch. Juist vorige week kwam er weer een vraag uit Kiev om cursusmateriaal voor jonge 

artsen in de vorm van een webinar aan te leveren. Mogelijk lukt dat dit jaar nog. Daarbij 

gaat het niet alleen om passend materiaal, maar ook om de vertalingen daarvan. 

 

 

Samenwerking zoeken 
We zijn een klein land en er zijn veel kleine organisaties die allemaal proberen te helpen en 

daarmee elk heel goed werk doen. Velen vragen: hoe nu verder? Zowel Drs. Togt als Prof. 

Hilhorst als de Vasilenko’s wijzen op het belang van de kleinschalige projecten, maar ook op 

het belang van samenwerking. 

 

      
 

Vanuit FSK zoeken we naar mogelijkheden om contactenmet andere organisaties te leggen en 

vervolgens te kijken of we ons gezamenlijk kunnen voorbereiden op hulp voor nu en in de 

verdere toekomst. 

Vooral is er het uitzien dat er een einde komt aan deze vreselijke oorlog. 



 

Wat hebben we nodig? 
FSK heeft behoefte aan secretariële ondersteuning. 

Daarvoor is kennis van de Engelse taal noodzakelijk. Weet u iemand, of bent u die 

vrijwilliger/ster die ons zou kunnen helpen, laat het ons weten! 

 

Wilt u ons helpen? 
Help ons bidden voor Oekraïne. Voor troost voor al die mensen die geliefden verloren zijn. 

Voor gewonden en voor de strijders. Voor vrede! Bovenal voor de Vrede in het licht van 

het Kerstfeest: echte Vrede! 

 

 

 

 

 

 

 

Christelijk Platform Oost Europa waar FSK in deel neemt 
Het Platform is intensief bezig geweest het Local Resource Mobilization (LRM) breder uit te 

dragen. In acht Oost-Europese landen zijn cursussen gegeven en de eerste lokale initiatieven 

zijn ontwikkeld.  

 

       
 

Tevens wordt door het CPOE en ook door de themagroep Oekraïne binnen het CPOE 

geprobeerd contacten te leggen met binnenlandse en buitenlandse partners. 

Doel is o.a. kennis en ervaringen te delen en te onderzoeken hoe we elkaar kunnen versterken 

in de activiteiten. 

 

Lees meer: https://www.prismaweb.org/nl/cpoe en… sluit u aan!  
 

 
 

Vertaalgroep Gorinchem 
Hun grote bereidheid blijven we waarderen en we maken er nog steeds dankbaar gebruik van. 

Zeker ook tijdens de hulp bij de opvang van de Oekraïense vluchtelingen. 

 

De themagroep Oekraïne 
Deze themagroep blijft betrokken bij initiatieven van het CPOE en levert daar bijdragen aan. 

 

 

Doe mee en draag bij: NL36 RABO 0301 2880 03 t.n.v. St. FSK N-U 

Nederland 

Vrijwilliger of vrijwilligster gevraagd voor secretariële ondersteuning 

Nederlands- en Engelstalig 

https://www.prismaweb.org/nl/cpoe


Doneer nu!  

 

Klik hier voor de laatste uitgebreide nieuwsbrief  
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