Stichting geeft medische
apparatuur een tweede leven
Afgeschreven apparatuur
uit ziekenhuizen kan
in Oekraïne nog goed
dienst doen. De Stichting
Oost-Europahulp
Gereformeerde Gezindte
(SOEGG) knapt de
apparatuur op en geeft ze
een tweede leven in de
stad Zjitomir.
door Arco van der Lee
REGIO - Het contact van de

stichting met het ziekenhuis
in de West-Oekraïnse stad
Zjitomir ontstond enkele
jaren geleden toen daar een
gaarkeuken werd geholpen
waar arme mensen voedsel konden krijgen. “We
ontdekten een erbarmelijke
toestand in het plaatselijke
ziekenhuis. Er werken daar
hele gewillige mensen, ook
wel bekwaam. Maar ze
werkten zonder goed materiaal”, vertelt Arie van
Steensel. De gepensioneerde
leraar is secretaris van de
SOEGG.
Er kwam contact tot stand
met ziekenhuizen die toestellen na vijf jaar afschrijven. Er is vooral contact met
het Ikazia Ziekenhuis in
Rotterdam, het Spijkenisse
Medisch Centrum en het

Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland.
De SOEGG zorgt voor de revisie, opslag en transport.
Voor dat laatste stellen twee
transportbedrijven vrachtwagens beschikbaar. De
chauffeurs nemen voor een
transport verlof op.
Aanvankelijk stuitte de

SOEGG heeft
contact met
ziekenhuis in
Oekraïne
hulp op bureaucratische
hindernissen aan de grens
van Oekraïne. “Onder de
vorige president was het
aannemen van spullen uit
het Westen not done. Daarom duurden de procedures
maandenlang. Dat is nu aan
het veranderen”, zegt Van
Steensel. De SOEGG hebben
onlangs overleg gehad op
het ministerie van Sociale
Zaken in Kiev. De procedure
is nu verkort tot drie weken.
Van Steensel: “De overheid
daar wil de vinger aan de
pols houden, om te voorkomen dat commerciële partijen hier gebruik van maken.
Maar zodra vaststaat dat het
een humanitair transport
is, vervallen de invoerrechten.” De SOEGG zorgt er ook
zelf voor dat de hulpgoede-

Bedden
In september kwamen in
het ziekenhuis in Spijkenisse 110 hoog-laag bedden
beschikbaar. Ze konden
door de SOEGG overgedragen worden aan de ziekenhuizen in Zjitomir. Naast
het stadsziekenhuis is daar
een militair ziekenhuis, dat
soldaten verpleegt die in
het Oosten van Oekraïne
gewond zijn geraakt. Zij lagen tot nu toe op lage houten
bedden. “Zulke hoog-laag
bedden staan in heel Oekraïne niet. De mensen kregen
tranen in hun ogen”, herinnert Van Steensel zich.

Vluchtelingen

Het laden van een transport met medische hulpgoederen voor de stad Zjitomir in Oekraïne.
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ren niet verhandeld worden.
Alle afgeleverde toestellen
worden geregistreerd.
Vorig jaar werden op deze
manier
echoapparatuur,
operatietafels en digitale
K NO -d iag noseappa ratuur aan het ziekenhuis in
Zjitomir geschonken. De
stichting schafte twee tweedehands ambulances aan
die werden ingericht met
nieuwe apparatuur. Ook
werden er drie gereviseerde
wasmachines geleverd aan

het ziekenhuis. Van de acht
wasmachines uit de Sovjettijd waren er al zes kapot.
De SOEGG werkt met vrijwilligers. Er is in Oekraïne
één Nederlandse medewer-

ker in dienst. Hij treedt op
als tolk en zorgt voor het onderhoud van de apparatuur.
Er wordt een Oekraïense assistent opgeleid om dit werk
over te nemen.

De SOEGG komt voort vanuit de Gereformeerde Gemeenten maar heeft tegenwoordig een achterban in zes
kerkgenootschappen. Het geld wordt onder meer bijeen
gebracht met acties op scholen, presentaties, giften van
kerkenraden in het hele land en donaties. Omdat de
stichting steeds meer bekendheid krijgt, komen gebruikte spullen inmiddels ook van buiten de regio.

Op initiatief van de stichting is geld bijeen gebracht
om de vijfduizend vluchtelingen die vanuit het Oosten
van Oekraïne naar Zjitomir
zijn gekomen, twee maanden lang een voedselpakket
te geven. De inhoud daarvan
wordt ter plaatse gekocht,
zodat de plaatselijke economie er van profiteert.
Voor deze actie moest op
korte termijn 10.000 euro
beschikbaar komen. Vanuit
de achterban van de SOEGG
werd 42.000 euro geschonken.

Contact
Voor meer informatie over
de SOEGG kan men terecht
bij voorzitter L.J. Luchtenburg: 06 - 53749651. Of kijk
op de website van de stichting.



www.soegg.nl

