
  

        

Beste mensen,                                                                                         12 maart 2022 

Bericht van de Heldringkerk over hulp aan Oekraïne. 

Zoals u van ons gewend was ging het vooral over de ontwikkelingen rond het Coronavirus. 
Dit is nog niet helemaal uit het zicht maar de aard van deze ziekte is over het algemeen 
minder heftig dan voorheen.  
 
Deze nieuwsbrief gaat over de inval en oorlog in Oekraïne.  Ten gevolge daarvan voltrekt 
zich een humanitaire ramp.  De Oekraïners vechten voor hun land en veel mensen zijn op 
de vlucht voor het geweld.  Inmiddels zijn de eerste groepen mensen in Nederland 
aangekomen.  Door de overheid en hulpinstanties worden opvangplaatsen ingericht en er 
is behoefte aan allerlei hulpgoederen. 
 
Vanuit Hoenderloo willen wij bijdragen om hulp te verlenen en kiezen daarbij in eerste 
instantie voor Stichting Werkgroep Hulptransporten Oosteuropa (Whoe) .  Deze 
stichting legt zich toe op inzameling van goederen, te weten: dekens, dekbedden, 
slaapzakken, warme kleding, goede schoenen, handdoeken, medicijnen als Paracetamol, 
verbandmiddelen, luiers/pampers, shampoo en zeep.   
Let hierbij op goede staat en op houdbaarheidsdata.    
Op woensdag t/m zaterdag tussen 11.00 uur en 15.00 uur neemt deze stichting de 
aangeboden goederen aan op Vlijtseweg 106 in Apeldoorn.  Bij voorkeur gesorteerd en 
verpakt in dozen.  Dat scheelt vrijwilligers van deze stichting veel werk. 
 
Dit is niet voor een ieder gemakkelijk te bereiken.  In dat geval kunt datgene wat u wilt 
brengen ook verpakt afleveren op Krimweg 9 B in Hoenderloo.  Op maandag t/m 
zaterdag tussen 19.00 uur en 20.00 uur.  Graag tevoren een appje of telefoontje naar 
Esther Sundermeijer (06-54688962) of Willem van Wassenberg(06-81150507) 
Wij zorgen dat er dan iemand is om het in ontvangst te nemen.  



 
In de Heldringkerk wordt de collecte van komende zondag bestemd voor hulp aan de 
slachtoffers uit Oekraïne.  Naast  bovengenoemde goederen, die zeer welkom zijn,  is 
financiële steun ook heel hard nodig.  
  
Voor mensen die via de Diaconie van de Heldringkerk een gift willen doen is ook de 
mogelijkheid om dat over te maken naar rekening NL08 RABO 03737 37807 onder 
vermelding van ‘Hulp aan Oekraïne’. Wij zullen er dan voor zorgen dat de opbrengst op 
de goede plaats terecht gaat komen.  

Dan nog een belangrijk punt van het bieden van onderdak.  Overal wordt gezocht naar 
accommodatie om mensen op te vangen.  In de Harskamp was plaats voor 950 mensen. 
Deze ruimte is inmiddels vol.   
Misschien zijn er onder u die ruimte hebben in huis of bijvoorbeeld een zomerhuisje bij 
de woning, geschikt voor tijdelijke opvang.   Mocht u dit voor Oekraïense vluchtelingen 
willen openstellen dan kunt u eens kijken op de website van  de vrijwilligersorganisatie 
Takecarebnb.   
Deze organisatie bemiddelt om vluchtelingen maximaal 3 maanden te laten logeren bij 
gastgezinnen. Zij screent vluchtelingen en gastgezinnen en brengt hen met elkaar in 
contact. Op grond van een verdrag tussen Oekraïne met Europa hoeven deze 
vluchtelingen geen asiel aan te vragen.  Voor meer info https://takecarebnb.org 
U vindt op deze site een aanmeldingsformulier. 
 

Laten wij hopen en bidden dat deze ellende gaat stoppen en dat de aanvaller op zijn 
schreden terugkeert.  

Met vriendelijke groet namens de Kerkenraad, 
Willem van Wassenberg 
(scriba) 
 
  


