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Wat adviseren we onze deelnemers voor noodhulp in Oekraïne
Als platform willen we betekenisvol zijn in deze tijd van oorlog in Oekraïne en de noodhulp
die op gang komt. In afstemming met ervaren organisaties geven we een aantal adviezen
die relevant zijn in het geven van noodhulp.
Wat is noodhulp?
Noodhulp is opvang, voedsel, drinken, dekens, bedden en psychosociale en traumazorg voor mensen
die voor oorlogsgeweld op de vlucht zijn en een veilige plek zoeken in het westen van Oekraïne of in
omliggende landen.
In de context van het geven van noodhulp is het raadzaam de volgende adviezen mee te nemen:
1. Zoek en blijf in contact met de lokale overheid om noodhulp af te stemmen. Zij zijn op de
hoogte van de lokale opvanglocaties en weten wat er nodig is. Sluit aan op lokale behoeftes
en bij wat er lokaal aanwezig is. Laat medische zorg over aan lokale/ingezette medische staf.
2. Gebruik je lokale netwerk (lokale kerk, organisatie, vrijwilligers) en zoek samen met/via hen
contact met de lokale overheid en vraag welke andere hulpinitiatieven er zijn om daarmee af
te kunnen stemmen.
3. Verwijs naar/schakel organisaties in die psychosociale en traumazorg kunnen geven. Basale
pastorale zorg door lokale kerken is een goed begin.
4. Overleg met je lokale contacten: in geval er gegevens van mensen genoteerd moeten
worden, maak duidelijk waar het voor bedoeld is en vraag geen onnodige gegevens op. Zorg
dat de gegevens digitaal beveiligd zijn.
5. Overleg met je lokale contacten: vraag de mensen toestemming voor het maken van foto's
en in geval van interviews maak duidelijk voor welk medium dit bedoeld is. Als mensen niet
gefotografeerd willen worden of niet met hun echte naam genoemd willen worden,
respecteer dit.
6. Als mensen noodhulp ontvangen via jouw lokale contacten, maak duidelijk waar mensen met
vragen terecht kunnen.
7. Heb oog voor kwetsbare groepen en hun specifieke benodigde hulp (denk aan voorzieningen
voor mensen met een beperking, menstruatie hygiëne kits, zorg via verloskundigen voor
zwangere etc.).
8. We horen helaas over mensenhandel in deze omstandigheden. Zij maken gebruik van deze
situatie om mensen onder valse voorwendselen mee te nemen. Waarschuw je lokale
contacten hiervoor.
9. Als na overleg duidelijk is welke humanitaire hulp nodig is en aangekocht moet worden, doe
dit vooral lokaal. Betrek hierbij lokale mensen. Zorg in geval van groot volume voor de juiste
inkoop procedures en dat je facturen/bonnen hebt/krijgt.
10. In het geval er in Nederland hulpgoederen worden ingezameld en verstuurd: Verzamel alleen
waarvan bekend is dat het nodig is en waar om gevraagd wordt en check dit bij lokale
instanties.
Lokale initiatieven (zowel in NL als in Oost-Europa t.b.v. Oekraïne) kunnen in het netwerk van CPOE
gedeeld worden door ze op de Facebook pagina te zetten. Op dit moment wordt nog gekeken welk
medium het meest geschikt is. Informatie/updates kunnen ook naar info@cpoe.nl gestuurd worden.
We pretenderen niet dat deze adviezen volledig zijn. Ook zijn ze voor breed basaal gebruik
gecontextualiseerd voor deelnemers van het CPOE. Voor vragen: info@cpoe.nl

