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Oekraïners kookten voor Hattem 
Dagenlang hebben de Oekraïense vrouwen in 
Hattem in de keuken gestaan. Ze waren 
enthousiast bezig om een maaltijd voor te 
bereiden. Een Oekraïense maaltijd wel te 
verstaan! Op zaterdag 30 april mochten ze 
stralen met hun werk. Zij waren aan zet. Zij 
konden iets teruggeven voor de warme 
ontvangst die ze in Hattem hebben gekregen. 
De verwachtingen waren hoog gespannen. Hoe 
zal het gaan, hoe zal het smaken, zal het niet te 
scherp of te laf zijn? Ook zij waren gespannen. 
Lusten die Nederlanders onze baksels wel en zal 
er genoeg zijn? 
U kunt gerust zijn, het was heerlijk en ze vertelden met trots wat er allemaal in zat. Echter het grootste geheim 
hebben ze niet verteld: Op welke manier het allemaal bereid is.  
 
Voedselhulp Swalyava 

De spullen die vorige 
week verstuurd zijn 
met het transport zijn 
veilig aangekomen in 
Swalyava. Het had wat 
voeten in de aarde, 
maar het is gelukt. De 
transportkosten van 
het totale transport 
(€3000,-) waren 
gedoneerd. Naast 
voedsel is ook kleding met het transport vervoerd. Geweldig 
dat dat gelukt is en dat de spullen op zo korte termijn geleverd 
konden worden in Nederland. Normaal zou zo’n bestelling bij 

de supermarkt zeker 2 weken in beslag nemen, nu was het er in 2 dagen.  
We zijn in overleg met Slavik en de stichting Oekraïne projecten of en op welke manier er een vervolg moet komen.  
Voor nu zegt Slavic in antwoord op de hulp: “Thank you very much for your help.” 
 
Interview met vluchtelingen: Jongeren op de vlucht 
Afgelopen zaterdag mochten we zonder vertaal app of tolk een paar vragen aan een jongere uit Oekraïne stellen. Ze 
beheerst het Engels zo goed dat we vlot konden praten. 
1. Wat is je naam en hoe oud ben je? 

Ik ben Sonja, 15 jaar oud en gevlucht uit het zuiden van Oekraïne. 
2. Hoe ben je naar Nederland gekomen?  

Eerst met een grote bus en later met minibusjes naar Hattem 
3. Waar is de plek waar je het liefste bent? 

Dat is thuis in Oekraïne, maar nu even niet. Ik ben blij dat ik nu in Hattem ben, hier voel ik me veilig. De opvang 
hier is geweldig en ik ben zo blij met alles wat jullie hier voor ons doen. 



4. Wat voor onderwijs volgde je in Oekraïne? 
Ik zit in het eerste jaar van een medische opleiding. Het is nu nog heel algemeen, maar later wil ik me 
specialiseren om tandarts te worden. 

5. Je spreekt heel goed Engels, hoe komt dat? 
Wanneer Oekraïne bij Europa wil horen, zullen we als eerste elkaar moeten verstaan en begrijpen. Daarom heb 
ik op school veel aandacht aan het leren van Engels gegeven. 

6. Volg je nu ook nog lessen en hoe gaat dat dan? 
Ik volg de lessen online vanuit Oekraïne en dat lukt aardig. 
Daarnaast volg ik hier Nederlandse les, om me hier goed verstaanbaar te kunnen maken. En wie weet ben ik 
genoodzaakt om hier in Nederland verder te studeren en dan is het beheersen van de taal een must. 

Sonja sluit het interview af in goed verstaanbaar Nederlands met: Prettige avond 
 
Dankbaarheid en gebed   
Gebed, het machtigste wapen.  
Blijf bidden voor: 

• Hen die in onzekerheid verkeren over het lot van geliefden in de oorlog  
• Hen die op de vlucht zijn en (nog) geen veilige plek hebben 
• Wijsheid voor allen die zich inzetten voor de vluchtelingen 
• Een einde aan de oorlog 

Laten we danken voor: 
• De gezellige en verbindende maaltijd die we samen hadden 
• De veilige plek die de vluchtelingen hier mogen vinden 
• De veerkracht van de mensen en vooral ook de jongeren 
• Het slagen van het voedseltransport 


