
 

 

Noodhulp goederen Oekraïne 

 

 

Beste gemeenteleden, 

 

Via deze brief willen we onderstaande van harte aanbevelen! 

In de afgelopen dagen was er het verlangen (misschien herkent u dit zelf ook wel) om hulp te 

bieden aan de noodlijdende en gevluchte  mensen in en buiten de Oekraïne. De nood is zo 

groot en wordt alleen maar groter. Maar hoe kunnen we helpen? Er wordt veel 

georganiseerd, heel mooi!... maar hoe weten we wat echt nodig is en urgent… en waar… en 

kunnen we samenwerken… 

We zijn in contact gekomen met Stichting Mir Wam. Deze stichting biedt al jaren hulp in Oost 

Europa en heeft veel contacten in de Oekraïne. Uit deze directe contacten weten zij van de 

actuele situatie ter plekke en kunnen daardoor heel gericht hulp bieden. Via deze stichting 

lopen al verschillende inzamelingsacties en zijn drie transporten in de Oekraïne aangekomen. 

De nood blijkt enorm!  

• In samenwerking met deze stichting, houden we als diaconie de komende tijd een 
inzamelingsactie voor de Oekraïne. Op de andere zijde van deze brief staat wat u 
dagelijks allemaal kunt inleveren op onderstaande adressen; 

 
- Marnix Bons, Zuiderzeestraatweg West 45 in Doornspijk 
- Diaken G. Top, Koeweg 12 in ’t Harde 

 
      Bij afwezigheid kunt u het bij beide onder de overkapping zetten. 

 
 
Bent u niet in de gelegenheid om goederen/artikelen te brengen, die op de andere zijde 
vermeld staan, dan is uw financiële hulp ook zeer welkom! Met giften kan Stichting Mir Wam 
zelf tegen lage inkoopsprijzen voedsel en andere urgente producten inkopen en 
transporteren.  
U kunt uw gift overmaken onder vermelding van ‘Noodhulp Oekraïne’ rekening nummer  
NL64 RBRB 0851 5834 15 
 
Onze gedachten gaan uit naar de vele noodlijdende mensen in en buiten de Oekraïne. 
Welke gevolgen het heeft, weet de Heere alleen. We roepen u daarom ook op om voor hen 
te bidden: voor vrede, bewaring en hereniging van gezinnen/families. De Heere alleen kan 
bewaren, zoals Psalm 121 ook spreekt van de ‘Trouwe Bewaarder van Zijn volk’. 
 
Heeft u nog vragen over deze inzamelingsactie, belt u gerust. 
 
Hartelijke groet mede namens de diaconie, 
 
Contactpersonen:  
G. Top   06 306 99 014 
H. van Wezep  06 375 44 046 

 
 
 
 



 

Wilt u ook uw steentje bijdragen ? 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

We willen graag benadrukken dat andere kleding dan winter- of 

regenjassen en matrassen op dit moment niet gewenst zijn. 

Babymelkpoeder 

Bad en douchegel  / zeep 

Brinta 

Dekens (normale en thermische) 

EHBO spullen/koffers 

Handdoeken (ook papieren) 

Havermout 
Herbruikbaar (kunststof) keukengerei zoals: 

- Diep bord 
- Beker 
- Bestek  

Houdbare melk 

Hygiëne middelen (vochtige doeken) 

Ingeblikt voedsel 

Jassen (winter en regen) 

Koffie/thee 

Lucifer en /of aansteker 

Luiers 

Maandverband 

Ontbijtgranen voor snelle bereiding 

Ontsmettingsmiddel / ontsmettingsalcohol 

Paracetamol 

Pasta 

Pastasaus 

Repen (vb. energierepen) 

Rijst 

Schoonmaakmiddelen (incl. microvezeldoeken) 

Slaapzakken 

Slaolie 

Tandenborstel 

Tandpasta 

Toiletpapier 

Verlichting (o.a. zaklamp op batterij) 

Voedsel voor snelle bereiding (instant) 

Vuilniszakken 
Water(flessen) 


