Hulpgoederenactie : aankomst van lading in Edegem op 22 juni en distributie
Zoals naar gewoonte, is de camion enkele dagen na het vertrek in Edegem, in dit geval op 28
juni, met 16.230 kg aan gewicht van
hulpgoederen, aangekomen en gelost in
Novovolynsk, onze partnerorganisatie en centrale
depot. Van hieruit vertrekken de hulpgoederen,
één à twee maanden later, na de vereiste
toestemming van de douane, naar ziekenhuizen,
verenigingen (NGO’s genoemd) parochies, enz.
Hier volgt een overzicht van de belangrijkste
‘externe’ bestemmingen.
Omdat onze coördinator wel eens de vraag krijgt
of alles wel in goede handen terechtkomt, volgt
hier een vooral visueel verslag van de verdeling.

Niet minder dan 820 kg aan kleding, stoffen,
naaigerief en schoolgerief is gegaan naar de
beroepsschool in de stad Volodymyr-Volynskyi.

Aan het regionaal hospitaal van Lutsk zijn,
rolstoelen, looprekjes,dekens en matrassen en
ander klein medisch materieel geschonken, in
het totaal voor een gewicht van 1.052 kg
Het stedelijk hospitaal van de stad Lutsk
ontving dekens, lakens, looprekjes, kleding en
klein meubilair voor rond de 900 kg.

De directeur, Pr. Volodymyr Kmet,
van het verdeelcentrum in Novovolynsk
rechts in beeld.

Niet minder dan 1.780 kg aan kleding, schoenen, keukengerief en schoolgerief zijn geschonken aan de
UBCC Congregatie van de Zusters van’ Mironosites’ ter attentie van Zuster Marie-Magdalena van
Ivano-Frankivsk. Een groot deel van deze hulpgoederen zullen ook naar Oost-Oekraïne vertrekken en
daar verdeeld worden onder de ontheemden op de vlucht voor het aanslepend oorlogsgeweld.

Het stedelijk hospitaal in Mariupol, dichtbij de conflictzone in Oost-Oekraïne, ontving voor 3.241 kg
aan ziekenhuisbedden, rolstoelen, looprekjes, lakens, dekens, medisch materieel en materieel voor
fysiotherapie .

De vereniging voor oudstrijders in Ratne kreeg voor 670 kg aan
kleding, schoenen, tassen, stoffen en keukengrief.
De organisatie voor ontheemden, de I.D.P. of ‘interne verplaatste
personen vanuit Oost-Oekraïne, gevestigd in Rivne, ontving voor 1.483
kg aan kleding, schoenen, lakens, dekens, speelgoed, tassen, stoffen en
schoolgerief..
Aan de dorpsraad van Blagodatne werden kleding en schoenen
geschonken voor een gewicht van 1100 kg.

Het regionaal ‘Fonds van
Barmhartigheid en gezondheid’ dat
zich bevindt in Klmelnytsky ontving
voor 831 kg aan kleding, lakens,
dekens, speelgoed, gordijnen,
keukengerief, looprekjes en rolstoelen.
Deze hulpgoederen werden opgehaald
door Oekraïeners in ons land op vraag
van dhr. R. Devolder.
O.P.E. fungeerde hier als
‘tussenstation’, zoals ook het centrum
in Novovolynsk..
En om de lijst
volledig te maken,
dient vermeld dat
deze dame ook
nog hulpgoederen
kwam ophalen
voor een
vereniging voor
gehandicapten..

Wie nog niet overtuigd mocht zijn van onze degelijke samenwerking, kan nog altijd eens een bezoekje
brengen aan het centrale verdelingscentrum in Novovolynks. Wees gerust, bij O.P.E. zit u goed!.

