
     

 

Vandaag, 24 februari 2023, is het dag op dag een jaar geleden dat de oorlog in 

Oekraïne begon. Een jaar later woedt het conflict nog altijd volop. En dus blijft bij de 

getroffen bevolking de nood aan hulpgoederen en basismaterialen bijzonder groot.   

De Vlaamse regering lanceert daarom een grootschalige en gerichte inzamelactie, in 

samenwerking met Rode Kruis-Vlaanderen en acht sectorfederaties, waaronder 

essenscia vlaanderen. Doel is om bij steden, gemeenten en bedrijven noodgoederen in 

te zamelen waar in Oekraïne een groot tekort aan is. 

Het Oekraïense Rode Kruis heeft een lijst bezorgd met goederen waar zij dringend nood 

aan hebben. Denk daarbij aan noodgeneratoren, beddengoed, slaapzakken, allerhande 

medisch materiaal (katheters, wondzorgmaterialen, drainage kits, 

bloedtransfusiesystemen, …), huishoudapparaten en nog zoveel meer. Het volledige 
overzicht kan u via deze link raadplegen. 

Onze vraag is even voorspelbaar als eenvoudig. Indien u in deze lijst goederen herkent 

en deze bovendien kan missen, kan u deze doneren aan de Oekraïense bevolking. 

Hoe? Ook dat is eenvoudig. Daarvoor hoeft u enkel de volgende drie stappen te 

doorlopen: 
   

1. Goederen aanmelden  

Om het logistieke proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, zijn er 

enkele voorwaarden verbonden aan de goederen die kunnen gedoneerd 

worden. Met uitzondering van generatoren, moet het gaan over nieuwe 

goederen én over een minimaal aanbod van één pallet. Indien u zich 

hiertoe kan en wil engageren, kan u een foto en bijkomende 
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detailinformatie bezorgen aan Rode Kruis-Vlaanderen via 

Oekraine@rodekruis.be. 

  

2. Kwaliteitscontrole  

Door Rode Kruis-Vlaanderen zal op basis van deze informatie een 

kwaliteitscontrole gebeuren. Eens zij groen licht hebben gegeven, zullen 

zij contact met u opnemen over het effectieve inzamelen van de 

goederen. 

  

3. Inzameling  

Hierbij zijn er twee opties. Ofwel zal Rode Kruis-Vlaanderen u vragen om 

deze goederen te bezorgen in hun centraal depot. Ofwel, wanneer het 

aanbod in de regio dit toelaat, zal Rode Kruis-Vlaanderen een 

vrachtwagen langs sturen om de goederen op te pikken. Vervolgens 

zorgen zij voor het transport richting Oekraïne. 

  

 

Alvast heel erg bedankt voor uw medewerking en solidariteit. 

Jan Jambon  

Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van 

Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management 

Bart Somers  

Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van 

Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen 

Ann Wurman  

Directeur essenscia vlaanderen 
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