
DUITSE WERKGROEP “HANDICAP” EVACUEERT UIT OEKRAÏNE.    Martina in Duitsl 1 

Op donderdag 24 februari 2022 waren we allemaal 

geschokt door de  oorlog die was uitgebroken in 

Europa. Ik ontmoette onze partners en vrienden 

Sergej en Natascha Bolchuk uit Oekraïne voor het 

eerst in Kiev in 2010, toen zij onze bijeenkomst van 

het Europees Gehandicaptennetwerk bijwoonden. 

We hadden veel gemeen. 

Op vrijdag 25 februari 2022 schreef Pete Malkin 

(UK), die normaal zeer betrokken is bij de hulp aan 

mensen met een handicap in Roemenië, mij dat hij 

graag met zijn busje een paar mensen met een 

handicap uit Oekraïne zou willen evacueren.  Dit gaf 

mij de impuls om onder mijn contacten meer 

vervoerders en chauffeurs te zoeken. Dus, op de derde dag na het begin van de oorlog, vertrokken vijf 

transporteurs naar de Oekraïense grens. Officiële brieven met namenlijsten van de Oekraïeners werden 

voorbereid door de Europese Evangelische Alliantie en de Evangelische Alliantie Duitsland om het vertrek aan 

de grenzen te vergemakkelijken. 

Terwijl iedereen onderweg was, coördineerde ik van thuis uit met Thomas Schmutzler, een gepensioneerde 

diaken, waar de evacuees in Duitsland konden worden ondergebracht. Toen hoorden we dat de grens met 

Hongarije gesloten was voor Oekraïners.  Nu moesten we snel de plannen veranderen en de chauffeurs via 

Polen sturen. Het lastigste deel van de reis was Oekraïne binnen te komen met de hulp van een politiekonvooi 

dat door onze Oekraïense vrienden was georganiseerd. De wachtenden moesten achter de grens worden 

opgepikt. 

Ook het verlaten van Oekraïne was bijzonder moeilijk. Urenlang heen en weer onderhandelen, tot uiteindelijk 

het nieuws kwam dat ze allemaal mochten vertrekken. God zij dank! 

Nu moesten ze nog door Polen om in Zuid-Duitsland een rustplaats te vinden. 

Met zwaar gehandicapten duurt de reis nogal lang; je hebt veel pauzes nodig 

en twee overnachtingen. De chauffeurs konden om beurten rijden, maar ook zij 

waren uitgeput na de grote spanning. 

 Pete  schreef me: "Na een vermoeiende dag voor iedereen, was het een zegen 

om velen om 22.00 uur ons hotel te zien verlaten in rolstoelen en dergelijke, om 

de lichten van de stad Lublin in Polen te zien. Ik voelde me bijna schuldig dat ik 

met onze voertuigen voor een lange rij mensen reed die geduldig in de kou stonden te wachten. Elke persoon 

heeft een verhaal te vertellen." 

Oekraïne heeft meer dan 44 miljoen inwoners, 35 geredde mensen zijn niets vergeleken daarmee, maar voor 

deze 35 mensen maakt het een enorm verschil om uit het oorlogsgebied te zijn, dus we willen ons niet laten 

misleiden en plannen verdere reizen om mensen naar buiten te krijgen. 

 Martina Köninger van de werkgroep PerspektivForum Behinderung van de Duitse Evangelische Alliantie. 

https://perspektivforum-behinderung.ead.de 

  

https://perspektivforum-behinderung.ead.de/
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Uwe Heimowski is met Martina Köninger en 3 anderen bij Evangelische Allianz - Bad Blankenburg, Duitsland  

Beste vrienden van de Evangelische Alliantie, 

Beelden van vlucht en ontheemding bereiken ons vanuit Oekraïne. Er zijn talrijke hulpprojecten gestart en veel 

mensen raken erbij betrokken. Gehandicapten uit Oekraïne zijn bijna volledig vergeten.  

Via onze werkgroep PerspektivForum Behinderung (in actie voor mensen met een handicap) ontvingen wij de 

informatie dat er dringend hulp nodig is. Intussen hebben we al 35 mensen met een handicap in een eerste 

konvooi uit Oekraïne kunnen halen. Een tweede konvooi wordt momenteel georganiseerd. Meer transporten 

zullen volgen... 

Wij als EAD hebben besloten om gratis kamers en bedden ter beschikking te stellen voor deze mensen in het 

Evangelische Alliantiehuis in Bad Blankenburg. Maar we zullen ook extern kamers moeten huren voor 

ongeveer 40 euro. Wij helpen snel, zonder complicaties en met een hoge mate van vrijwillige inzet. Vooral voor 

de mensen die anders geen mogelijkheid zouden hebben om de oorlog te ontvluchten vanwege hun handicap. 

Mag ik u vragen om uw gebeden en ook om uw donatie? Bid dat Gods Geest de mensen die tot deze oorlog 

hebben aangezet zal bereiken en hen tot bekering zal brengen. Doneer alstublieft, zodat we diegenen kunnen 

helpen die zo wanhopig hulp nodig hebben. 

Dank u voor al uw steun  

Dr. Reinhardt Schink 

Doneer nu alsjeblieft! 

Bankgegevens Deutsche Evangelische Allianz e.V. | Bank: Evangelische Bank eG 
IBAN: DE87 5206 0410 0000 4168 00 | BIC: GENODEF1EK1 
 

U kan ook op de rekening van Gemeenten en Gehandicapten vzw 
Peperhofstraat 58 - 3600 Genk      contact@ geng-info.be    www.geng-info.be 

Bankrekeningnummer:  BE68 3631 4681 8634  SWIFT: BBRU BE BB met vermelding van:  
hulp via Duitsland 

  
Wij sturen het dan graag voor u door. Hartelijk bedankt voor uw betrokkenheid en gebeden.  

Thérèse  

http://geng-info.be/
http://www.geng-info.be/

