
10 Israëlbode september 2015

Ziekenhuisapparatuur voor Oekraïne

De noodzaak tot hulp wordt alleen maar groter.

Zo kunnen we de indrukken van het bezoek van enkele 

bestuursleden eind mei aan Zhitomir samenvatten.

GIFTEN T.B.V. SOEGG kunnen worden overgemaakt op het bankrekeningnummer: NL28RABO0171575091

Graag verzorgen wij voor u een presentatie. U kunt daarvoor contact opnemen met onze voorzitter: dhr. L.J. Luchtenburg, 

tel. 06-53749651 of met onze secretaris: dhr. A.M. van Steensel, tel. 0180-518913; e-mail secretariaatsoegg@gmail.com. 

Zuurtegraadmeter, laboratorium - 
2 stuks, prijs per 
stuk: € 300,-

ZuurteZuu

In de provincie Zhitomir zijn bijna 9000 vluchtelingen uit het oosten van Oekraïne terechtgeko-

men, gevlucht voor het oorlogsgeweld. Het merendeel van deze mensen heeft geen huisvesting 

en inkomen. De kleine gemeente van ds. Margulis heeft met steun uit Nederland, Duitsland, 

Slowakije en Polen 23 gaarkeukens ingericht, waar 850 mensen elke dag een warme maaltijd 

krijgen.

Het militaire hospitaal in Zhitomir heeft een capaciteit van 200 bedden. Momenteel liggen er 

300 patiënten. Op zalen waar normaal 6 bedden staan, staan er nu 11; verschillende bedden 

heeft SOEGG geschonken.

De Oekraïense munt, de grivna, was twee jaar geleden 10 eurocent waard; nu nog slechts 4 

eurocent. Producten uit het buitenland zijn hierdoor bijna onbetaalbaar geworden. De gas-

prijzen zijn de laatste twee maanden zeven maal zo hoog geworden. Veel mensen installeren 

daarom een houtkachel.

De gezondheidszorg moet het doen met veel lagere budgetten dan voorheen.  Patiënten moe-

ten vooraf verbandmiddelen en medicijnen betalen, anders worden ze niet geholpen. De sala-

rissen van het personeel zijn tot 1 november gegarandeerd; voor de laatste twee maanden van 

dit kalenderjaar is er nog geen geld. Geld om te investeren is er al helemaal niet.

In deze noodsituatie probeert SOEGG te doen wat zij kan. In maart konden wij met een trans-

port duizenden stuks ziekenhuiskleding meegeven, geschonken door het Ikaziaziekenhuis in 

Rotterdam. In verschillende ziekenhuizen in Zhitomir loopt het personeel nu in kleding met het 

Ikazialogo. Aan Stadsziekenhuis 1 konden wij een mobiel röntgenapparaat ter beschikking stel-

len. Op de polikliniek van de kraamafdeling is een geavanceerd echoapparaat geïnstalleerd.

Tot onze verwondering stelde het Van Weel-Bethesda-

ziekenhuis uit Dirksland een week na ons bezoek twee 

operatietafels ter beschikking, waarvan één nog nauwe-

lijks gebruikt. 

Op verschillende afdelingen van de ziekenhuizen is er 

nog grote behoefte aan verschillende apparaten. Lang 

niet alles wordt in Nederland geschonken. Wij probe-

ren ook tweedehands gerenoveerde materialen aan te 

schaffen.

Op dit moment hebben we er geen middelen voor. Zou 

u ons met een gift kunnen ondersteunen? 

Van harte hopen we dat u het noodlijdende Oekraïne 

in uw voorbede wilt gedenken.

Afzuigpomp 
operatiekamer - 
5 stuks, prijs per 
stuk: € 600,-

Laboratorium-

centrifuge - 5 

stuks, per stuk: 

€ 600,-

Inhalatieapparaat 
- 5 stuks, prijs per 
stuk: € 100,-

Wie doneert . . . ?

Tussen het verschijnen van de Israëlbode en het moment van installeren van de materialen in Oekraïne zit helaas zo’n 
lange tijd, dat in die tijd soms gevraagde artikelen al worden gedoneerd. Hierdoor is een andere bestemming nodig 
van gedoneerde gelden dan in eerste instantie door ons is gevraagd.


