
Zwolse kerken helpen Oekraïne    

Ook in Zwolle wordt er van alles georganiseerd om de 

mensen in de Oekraïne te helpen. Om deze hulp zo 

efficiënt mogelijk te laten verlopen, hebben een aantal 

mensen en organisaties de handen in één geslagen. Wat 

oorspronkelijk het initiatief was van Zwollenaar Marijke 

Smelt, is binnen twee weken uitgegroeid tot een 

organisatie van ruim 400 vrijwilligers.  

 

Eind februari werd de Facebookgroep  Hulp aan Oekraïne vanuit Zwolle opgericht. Al snel kreeg deze 

groep heel veel leden en stroomde de hulpvragen én de aanbiedingen om te helpen binnen. 

Sindsdien zijn een aantal mensen dag en nacht bezig om een organisatie op touw te zetten om al 

deze hulp te coördineren. 

 

Hulp: vraag en aanbod 

 

Vanuit de Oekraïne worden we rechtstreeks benaderd door mensen die een gastgezin zoeken. Door 

die contacten weten we ook aan welke goederen er in Oekraïne behoefte is. Maar we worden ook 

benaderd door partijen (zowel particulier als bedrijven) die voor ons naar de Oekraïne willen gaan om 

goederen te brengen. Zo gaan er deze week alleen al 6 vrachtwagens naar de Oekraïne en daarom 

zijn we dringend op zoek naar goederen. 

 

Goederen 

 

We zijn DRINGEND op zoek naar de volgende goederen die we naar de Oekraïne laten brengen: 

● Bedden (zo licht mogelijk, ook kinderbedjes zijn welkom) 

● Stapelbedden 

● Schone matrassen 

● Beddengoed: hoofdkussens, dekens, lakens, kussenslopen, dekbedovertrekken 

● Handdoeken 

● Thermokleding 

● Ondergoed (nieuw, niet gebruikt) 

● Sokken (nieuw, niet gebruikt) 

● Babyvoeding  

● Kleding voor kinderen (geen jassen) 

● Pampers/luiers 

● Billendoekjes 

● Zeep (verpakt, geen losse zeepjes zonder verpakking) 

● EHBO kit 

● Verband 

● Pleisters 

● Maandverband 

● Knuffels (niet al te groot en schoon) 

● Blikken macaroni, spaghetti, rijst, meel, groenteconserven (geen glas) 

 

Graag goede en hele spullen brengen. Kleding gesorteerd aanleveren. Inleveren kan vanaf 

maandag 7 maart. Iedere werkdag tussen 14:00-17:00 en van 19:00-21:00 bij de (oude) WRZV 

hal, Buitengasthuisstraat 8, 8041 AB, Zwolle. 
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Gastgezin worden? 

Het  organiseren van gastgezinnen of opvang voor 
gevluchte Oekraïners verloopt onder andere via. 
Takecarebnb.org   Deze organisatie matched 
gastgezinnen en vluchtelingen (ook niet Oekraïners).  

Donaties 

Natuurlijk ook geld nodig voor de acties in en vanuit Zwolle. Donaties kunt u overmaken naar:         
NL12 RABO 0373 7399 66 Diaconie Protestantse Gemeente Zwolle o.v.v. Hulp Oekraïne.   
Zondag 13 maart zal er gecollecteerd worden voor hulp aan Oekraïne  

 Wilt u zich als vrijwilliger aanmelden dan kan dat via de Stichting Present Zwolle. 

Voor vragen kunt u terecht bij oekrainezwollehulp@gmail.com of via de berichten site van het 
Diaconaal Platform Zwolle 

De diaconie wil proberen u op de hoogte te houden van komende acties en activiteiten. 
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