UZ Brussel en partners springen
opnieuw in de bres voor
vluchtelingen uit Oekraïne:
“Mensonterende taferelen wennen
niet”
JETTEVrijdag

zijn aan het UZ Brussel in Jette negentien vluchtelingen
uit Oekraïne verwelkomd. Een hulpkonvooi van het Brussels
ziekenhuis en verschillende partners bracht de vluchtelingen deze
week mee vanuit de grens tussen Oekraïne en Polen. Op de
heenweg nam het team medisch materiaal en hulpmiddelen mee.
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Het hulpkonvooi vertrok zondag richting de Pools-Oekraïense grens en
kwam woensdag veilig en wel aan in ons land, mét negentien vluchtelingen
aan boord. “Het was intussen de vierde keer dat we naar daar getrokken
zijn”, vertelt Yasmina El Boubkari, coördinator bij deMens.nu, een van de
organisaties waarmee het UZ Brussel de humanitaire missie op touw zette.
“Ik wist dus al een beetje hoe de tocht zou gaan verlopen, maar ik moet wel
zeggen dat het registratiecentrum ter plekke ondertussen efficiënter
verloopt.”
Wat niet went, zijn de mensonterende oorlogstaferelen. “De mensen die
aan de grens aankomen, zijn compleet ontredderd. Ze komen stil en
verward over. Het zijn vooral vrouwen en kinderen die hun echtgenoot,
vader, zoon of broer hebben moeten achterlaten. Ze komen in het begin
wat afwachtend over - logisch natuurlijk. Maar het helpt wel dat ik ook een
vrouw ben.”
(lees verder onder de foto)
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Aan het grensgebied leverde het hulpkonvooi vier bestelwagens met
medisch materiaal en hulpmiddelen af. “Het gaat vooral om basismateriaal
zoals ontsmettingsmiddelen, antibiotica, verband, baxters en pijnstillers",
duidt UZ Brussel-CEO Marc Noppen. “Maar er zijn ook babyvoeding,
pampers en huisverzorgingsproducten voor baby’s meegenomen.” Veel van
dat materiaal wordt in het westen van Oekraïne ingezet, waar heel wat
oorlogsslachtoffers uit het zwaar getroffen (zuid)oosten van het land
worden opgevangen.
Op adem komen
Vanuit de grens tussen Polen en Oekraïne reed het hulpkonvooi dinsdag
opnieuw naar België. “De eerste uren bleef het heel stil”, herinnert El
Boubkari zich. “De mensen waren natuurlijk uitgeput. Na de overnachting
aan de Pools-Duitse grens en de nodige rust en opfrissing kwamen de
verhalen stilaan naar boven. Wat je dan te horen krijgt, blijft moeilijk te
vatten.”

Voor ons zijn de nazorg en opvolging
ontzettend belangrijk. Vorige week nog
vierden we samen de verjaardag van een
jonge vluchteling die net 12 geworden was
en met een vorig konvooi van ons was
meegekomen naar België
Yasmina El Boubkari, coördinator bij deMens.nu

Vrijdag hebben de vluchtelingen de nodige psychologische ondersteuning
gekregen in Villa Veerkracht, waar in normale omstandigheden
medewerkers van het UZ Brussel terecht kunnen voor psychologische
steun. Vandaag konden de vluchtelingen uit Oekraïne er rekenen op
trauma-experten en tolken. Daarna gebeurde de registratie bij Fedasil.
“En nu hebben ze nood aan rust, warmte, even op adem komen. Ze zijn
ondergebracht bij gastgezinnen verspreid in Vlaanderen, mensen die we
goed kennen. We weten dus dat de Oekraïense mensen terechtkomen in
een warme en ondersteunende omgeving. Voor ons zijn de nazorg en
opvolging ontzettend belangrijk. Vorige week nog vierden we bijvoorbeeld
samen de verjaardag van een jonge vluchteling die net 12 geworden was
en met een vorig konvooi van ons was meegekomen naar België.”
(lees verder onder de foto)
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De gezinnen kunnen bovendien een beroep doen op laptops, zodat
kinderen hun lessen kunnen volgen en contact kunnen houden met familie
en vrienden. Er wordt ook onderzocht of we lessen Engels en begeleiding
op de jobmarkt kunnen aanbieden.
Vervolg
Noppen geeft aan dat er nog konvooien zullen volgen. “Helaas zal de
oorlog morgen niet gedaan zijn. We zullen dus hulp blijven sturen.
Ondertussen worden alle vluchtelingen die hier via het UZ Brussel en onze
partners zijn opgevangen, ondersteund worden. Zo kunnen ze ook de
komende dagen en weken langskomen voor psychologische
ondersteuning. We kunnen trouwens zelf ook rekenen op
ziekenhuismedewerkers met Oekraïense roots die meehelpen aan het
project.”

