Yasmina trekt naar Oekraïense
grens met hulpgoederen en brengt
vluchtelingen naar ons land: “Hun
leed raakt me heel hard”
DENDERMONDE

Yasmina El Boubkari uit Dendermonde trekt met enkele andere
vrijwilligers en niet minder dan drie volgeladen bestelwagens naar
de grens van Oekraïne met Polen. Daar zal ze hulpgoederen
bezorgen en vluchtelingen oppikken om naar België mee te nemen.
“Ik ben bang voor de schrijnende taferelen die me daar wachten”,
zegt ze.
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Net zoals veel andere mensen bleef ook Yasmina El Boubkari niet
onberoerd bij het nieuws over de oorlog in Oekraïne. “Het menselijke leed
dat dit met zich meebrengt, raakt me heel hard”, vertelt Yasmina. “Al
verschillende keren zat ik met tranen in de ogen naar het nieuws te kijken.
Ik word ook opstandig van zo’n mensonwaardige situatie. En denken dat
we hier machteloos tegenover staan, is het laatste wat ik wil. We kunnen
wél helpen, ons steentje bijdragen voor de vele slachtoffers. Iedereen hoopt
dat de oorlog in Oekraïne snel stopt. Tot het zover is, moeten we de
getroffen bevolking gewoonweg zoveel mogelijk helpen.”
En dus lanceerde Yasmina een oproep om materiaal in te zamelen voor de
oorlogsslachtoffers. “Een kleine actie, die een groot verschil kan
betekenen”, zegt ze. In een paar dagen tijd werd zoveel materiaal
ingezameld dat er drie bestelwagens mee volgestouwd konden worden. Het
gaat om medisch materiaal, hygiënische producten, babyvoeding en
kinderkleding. Daar komt nog eens 13.900 euro bovenop. Samen met nog
twee andere vrijwilligers rijdt Yasmina zelf met de bestelwagens naar
Medyka, pal op de grens van Polen met Oekraïne.
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“Daar stromen ze met duizenden toe, de oorlogsvluchtelingen. Vrouwen en
kinderen zijn immers massaal op de vlucht. Ze leven in erg precaire
omstandigheden”, zegt Yasmina. “Het is het enige waar ik bang voor ben:
dat de schrijnende beelden die ik er te zien ga krijgen me uit mijn lood gaan
slaan. Want ik wil natuurlijk het liefst sterk blijven om deze mensen te
helpen. Het is sowieso de bedoeling van na dit transport er nog enkele te
organiseren.”
Vijftien personen
Na elke trip naar de Oekraïense grens met hulpgoederen wil Yasmina ook
telkens enkele Oekraïense vluchtelingen mee naar België brengen. “Met
onze drie bestelwagens gaat het om vijftien personen in totaal”, zegt ze.
“We zorgen er dan voor dat ze in Brussel geregistreerd worden en
onderdak vinden. Extra materiaal is dus welkom voor als we terug naar
daar rijden. Er is vooral grote nood aan onder andere verbanden,
pijnstillers, isobetadine, antibiotica, melkpoeder, maandverband, kaarsen,
pampers, warme kledij en mutsen en kousen, rugzakken, slaapzakken en
voedsel.”
Yasmina hoopt om tegen maandagavond aan de Pools-Oekraïnse grens
aan te komen en tegen woensdagavond terug te zijn in België. Wie wil
helpen, kan contact opnemen via www.vergeetdekinderenniet.be.

