
Transport Oekraïne 
 
Van D.V. dinsdag 27 t/m vrijdag 30 december zullen Cornelis Breen en Cor Vat met nog 6 mannen uit 
onze kerkelijke gemeente een vracht hulpgoederen naar Oekraïne brengen. De situatie daar is nog 
steeds erg zorgelijk en hulpgoederen blijven daarom noodzakelijk. Het transport gaat naar Berehowe 
in Oekraïne waar Stefanie Evsikov-de Wildt werkzaam is. Zij vangt daar vluchtelingen binnen 
Oekraïne op en zorgt ook voor verdere verspreiding van de hulpgoederen in Oekraïne. Stefanie werkt 
via stichting Kimon, zie https://www.stefanieinoekraine.nl. In Berehowe wordt o.a. dagelijks voor ca. 
200 vluchtelingen eten gekookt. Op deze manier krijgen o.a. gezinnen dagelijks een warme maaltijd. 
Ook worden er pakketjes uitgedeeld aan de vluchtelingen met voedsel en verzorgingsmiddelen. Op 
de website staat meer informatie over wat er met de hulpgoederen gedaan wordt. 
 
Om de 4 bestelbussen vol te krijgen hebben we spullen nodig en we willen u vragen om uw bijdrage 
hieraan te leveren. Op de achterzijde van deze brief kunt u lezen welke spullen nodig zijn. 
Zaterdag 17 december is er een inzamelactie en kunt u tussen 10 en 12 uur spullen brengen. 
Locatie: de loods van de Fam. Penning aan de Pruimendijk 87c in Ridderkerk. 
Daarnaast kunt u ook spullen inleveren bij fam. Breen (Graaf Willemlaan 75, Hendrik-Ido-Ambacht) 
en bij fam. Vat (van Polanenstraat 21, Hendrik-Ido-Ambacht). Bij beiden staat er een krat voor de 
deur waar u de spullen in kunt doen. Als u het niet zelf kunt brengen komen we het graag bij u 
ophalen. Neemt u daarvoor even telefonisch contact op met Anja (0610970272) of Esther 
(0640464914). Voor grotere producten en/of hoeveelheden graag ook even telefonisch contact met 
één van ons opnemen. 
 
Naast de hulpmiddelen zoeken we sponsors om de kosten van het transport te dekken. De kosten 
voor een transport bedragen per bus ongeveer € 750,00. Het gaat dan om de volgende kosten: 
gebruik van een transportbus, brandstofkosten, benodigde papieren en vergunningen voor 
transport, overnachtingskosten. U kunt uw gift overmaken naar Stichting Kimon, NL70 RABO 0157 
5187 44 o.v.v. Transport december HIA. Vergeet niet om deze omschrijving duidelijk te vermelden! 
Stichting Kimon heeft een ANBI status voor evt. belastingaftrek. 
Mochten we meer dan het benodigde bedrag ophalen, dan zullen we daar ook hulpgoederen van 
aanschaffen om mee te nemen. 
 
We hopen op een goede reis en een veilige thuiskomst. Naast uw bijdrage door middel van 

hulpgoederen en/of sponsoring vragen we uw gebed voor Oekraïne en voor de hulp die daar 

gegeven wordt. 

Wilt u deze brief ook delen in uw netwerk?! 

Met vriendelijke groet, 

Cornelis & Esther Breen     Cor & Anja Vat 

Graaf Willemlaan 75     Van Polanenstraat 21 

3341CD Hendrik-Ido-Ambacht    3341GN Hendrik-Ido-Ambacht 

Nummer Cornelis 0646050430    Nummer Cor 0653536929 

Nummer Esther 0640464914    Nummer Anja 0610970272 

  

https://www.stefanieinoekraine.nl/


Productenlijst voor transport Oekraïne 

 

De dikgedrukte dingen zijn het hardst en meest nodig! 

 

Voedingsmiddelen: 

• Macaroni 

• Rijst 

• Havermout en Brinta (of iets soortgelijks) 

• Thee 

• Noodles 

• Suiker 

• Ontbijtkoek 

• Bloem 

• Filterkoffie of koffiebonen (wordt gebruikt in de 
kerk voor vluchtelingen) 

• Cracker 

• Vlees/vis (In blik) 

• Alle voeding uit blik (Bijv. Erwten, bruine of witte 
bonen, augurk, wortels of bieten. Liever geen 
groene bonen of boerenkool, dit kennen ze hier 
niet. Glazen potten kunnen breken, daarom 
liever blik) 
Droge koekjes (zoals Maria) 

• Knakworstjes 

• Soep in blik 

• Houdbare melk 

• Zonnebloemolie of andere olie 

• Goulash en hachee in zakken of blikken 

• Liever geen pakken van pannenkoeken of cake 
mix! 

Verzorgingsmiddelen: 

• Tandpasta en tandenborstels 

• Afwasmiddel 

• Handzeep 

• Shampoo 

• Douchegel 

• Wasmiddel 

• Billendoekjes 

• Babyvoeding  1 t/m 3 

• Pampers kinderen alle maten (maat 4, 5 en 6 
hardst nodig) 

• Maandverband 

• Pampers volwassenen 

Kleding: 

• Mannen kleding! 

• Sokken (Nieuw of nog in nieuwe staat) 

• Schoenen/winterlaarzen (mannen, vrouwen en 
kinderen) 

• Jassen(mannen, vrouwen en kinderen) 

 
 

Medisch: 

• Allerlei soorten verbandmateriaal 

• Paracetamol + Ibuprofen + andere pijnstilling 

• Nutri drink 

Overig: 

• Matrassen  

• Dekens en kussens 

• Beddengoed 

• Stoma's en katheters 

• medicatie tegen diarree (voor de soldaten) 

• Stof van natuurlijk materiaal om camouflage 
netten te maken (hoeven niet perse 
camouflagekleuren te zijn) 

• Wasmachine 

• Waterkoker 

• magnetron 

• Wegwerp kortonnen bekers 

• Zaklampen (makkelijker aan het voorhoofd) met 
extra batterijen 

• Campinglamp 

• Kaarsen 

• Lucifers/aanstekers 

 Voedingsmiddelen: 

• Schoenen/warme laarzen voor soldaten 
(bergschoenen) 42-45 

• Fleece-truien 

• Kniebeschermers voor soldaten 

• Sokken (Thermo) 

• (Thermo)ondergoed 

• infuus (Natriumchloride) 

• Sportpak voor gewonden soldaten in het 
ziekenhuis (enkele voor vrouwelijke soldaten) 

• Jerrycan met kraan (voor water) ook grote 

• Veldbedden 

• Generatoren (in klein formaat. zodat het te 
dragen is in loopgraven etc.) 

• Gasflessen 50L 

• gaskookstel (camping vorm) 

• Gymmatjes 

• Laptop en printer/scanner 

• EHBO-trommel 

• kettingzaag 

• Verlengsnoer 50m 

• regencapes (in camouflage kleuren) 

• soldatenschep (liefst voor meerdere doeleinden 
bruikbaar) 

• Tourniquets 

• Slaapzakken (Winter!) 

• Powerbank 



 


