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Elly de Jonge en Jan Timmerman bij het inzamelpunt voor hulpgoederen voor Oekraïne in Zwartsluis.

Kerk in Zwartsluis levert ladingen hulp aan
Oekraïners. ‘U heeft een auto vol?’

De Gereformeerde Kerk Zwartsluis zamelde zaterdag een vrachtwagen vol

hulpgoederen in voor de oorlogsslachtoffers in Oekraïne. ‘We zijn hier niet van

het achterover leunen’, meldt initiatiefnemer Jan Timmerman.

 ZWARTSLUIS 

Op de parkeerplaats voor de bouwmarkt Alles onder één dak in

Zwartsluis tilt Wim Hessels uit Zwolle maandagmiddag een

paar uitpuilende tassen uit zijn volgepakte auto. Een A3-tje op
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het raam van de doehetzelfzaak meldt dat hier een

inzamelpunt is voor hulpgoederen voor de slachtoffers van de

oorlog in Oekraïne. 

Artikel gaat verder onder de advertentie

‘Ik sprak dit weekend met mijn vrouw over de oorlog en

besloot dat we wat móeten doen voor Oekraïne’, vertelt

Hessels in de bouwmarkt, als hij de tassen in de opvangbak

dropt. De situatie raakt hem en bezorgt hem een gevoel van

onmacht. ‘Het zijn mensen als jij en ik hè? We moeten daarom

naar elkaar omkijken, vind ik.’ Via een zusterbedrijf van zijn

werk lopen er lijntjes met Oekraïne. Zo hoorde hij waar er

behoefte aan was: voedsel, medicijnen, schoeisel en kleding.

‘Ik deed een oproep in de buurtapp en gistermiddag stond

mijn garage vol spullen, die ik nu hier kom brengen.’ 

succes

Het inzamelpunt is de overloop van het succes van de

inzamelingsactie die Gereformeerde Kerk Zwartsluis zaterdag

hield. Na een oproep via kerkleden en in de media werd in één

dag een twaalf meter lange vrachtwagen vol hulpgoederen

verzameld. ‘Wij zijn hier van het snelle handelen’, vertelt

initiatiefnemer en diaconaal werker Jan Timmerman met een

grijns, vanachter een tafel in De Poort, een gebouw naast de

kerk. 

Via het initiatief De Open Poort proberen maatschappelijk

betrokken ondernemers en kerk samen iets voor anderen te te

betekenen. ‘Bijvoorbeeld als iemand financiële problemen

heeft, of als het thuis niet lekker loopt. We helpen iedereen,
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Inzamelen van goederen zaterdag. - beeld Gereformeerde Kerk Zwartsluis

gelovig of niet’, legt Timmerman uit. Hij werkt er als diaconaal

werker. Op zijn hoofd prijkt een leesbril, voor hem staat de

laptop opengeklapt. Met de regelmaat van de klok wordt het

gesprek onderbroken door telefoontjes vanuit het hele land.

‘Als je ziet en ruikt in wat voor armoedige omstandigheden

deze mensen leven, raakt dat je hart.’

Vanuit de kerk, waar hij in het bestuur zit, liggen er al jaren

lijntjes met landen uit het voormalige Oostblok. Ook hierin

speelt Timmerman een rol, met stichting Dorotty Oekraïne,

die hij met zijn vrouw en zijn drie zussen en zwagers opzette

in 2005. ‘Als je ziet en ruikt in wat voor armoedige

omstandigheden deze mensen leven, raakt dat je hart’,

merkte hij destijds na een bezoek. ‘Via de stichting

financieren we er noodhulp in Asztély en omgeving, nabij de

Hongaarse grens. We hebben bijvoorbeeld een gaarkeuken

opgezet en ondersteunen drie keer per week zo’n vijfentwintig

gezinnen. Vanuit onze kerk gaat jaarlijks een groep

jongvolwassenen naar het gebied toe om een waterleiding of

vloer te leggen. Zelf ben ik inmiddels vijfentwintig keer in

Oekraïne geweest. Dan komt dat nieuws over de oorlog wel

binnen bij je. Je kent immers de mensen daar.’ 



Kort na het vernemen van het nieuws over de oorlog hoorde

hij dat stichting Kinderen in Nood, waarmee hij via de kerk en

zijn eigen stichting contacten heeft, een voor komende

zaterdag gepland hulptransport voor Roemenië omzette in een

noodhulptransport voor getroffen Oekraïners. Timmerman

stelde daarom voor de inzamelingsactie te houden. De actie

overtrof zijn stoutste verwachtingen. ‘’s Ochtends dacht ik

nog: die vrachtwagen krijgen we niet vol.’ Wel dus, bleek aan

het eind van de middag, toen mensen massaal kleding,

pannen, voedsel en dekens hadden ingeleverd. 

dozen

Gemeentelid Elly de Jonge was erbij om te helpen. ‘We hebben

alles in de hal neergezet en gesorteerd en in dozen naar de

vrachtwagen gebracht’, vertelt ze. De Jonge is overweldigd

door alle hulp: ‘Je voelt je iets minder machteloos.’ De sfeer

was goed zaterdag, vertelt ze. ‘Ik merk dat deze hulpactie

mensen samenbindt. Een mevrouw vertelde dat ze vol

schaamte haar kasten had leeggehaald en bedacht had: nu kan

ik zoveel weggeven, zonder mezelf tekort te doen.’ 

‘Als er straks ruimte is voor aardappels, kan ik zo achthonderd

kilo regelen.’

De hulpstroom houdt intussen niet op. Met hulp van

bouwmarkteigenaar en kerkrentmeester Roel van den Berg is

maandag in zijn winkel een nieuw inzamelingspunt geopend.

‘Putin heeft geen idee hoeveel leed hij veroorzaakt’, zegt Van

den Berg. ‘Ik ben een doener en wil helpen. Als er straks in de

vrachtwagen ruimte is voor aardappels, kan ik zo achthonderd

kilo regelen. Je moet je netwerk benutten in zulke situaties.’

Intussen stromen bij de diaconie van de kerk giften binnen,

zodat onder meer het transport kan worden betaald.

Timmerman denkt dat de transporten nog wel even zullen

doorgaan. ‘Er is vooral behoefte aan slaapzakken, dekens en

houdbaar eten: pasta, rijst, vlees en vis in blik, shampoo en

tandpasta: dat soort dingen zijn meer dan welkom.’

De telefoon gaat weer. ‘U heeft een auto vol?’, noteert

Timmerman.



Lees ook

Dit kun je doen om Oekraïners te helpen.

Bewust inkopen doen bijvoorbeeld


