
Donderdag 12 mei
De laatste voorbereidingen. Broodjes, beleg en fruit ophalen. 
De bus even lekker opruimen, wassen en controleren. 
Verschillende mensen nog even snel informeren en op tijd 
naar bed.

Vrijdag 13 mei
Om 3.00 uur ging de wekker. De laatste dingen werden 
ingepakt. Om 4 uur waren we met de bus op het Fortuijn-
plein en daar stonden de Oekraïners met hun gastfamilie 
uit Nieuw-Lekkerland al klaar. Er wordt emotioneel afscheid 
genomen van elkaar. In de bus stappen moeder, dochter, 
kleinzoon en kleindochter in. In het Achterland hebben we 
nog een vrouw opgehaald. We zijn begonnen aan een lange 
reis (ongeveer 1.500 km) vanuit Groot-Ammers, door 
Duitsland heen naar Polen vlakbij de Oekraïense grens. 
Deze transfer gaat naar de shelter van Stichting Christian 
Refugee Relief in Kraczkowa.
Vooraf hadden de medereizigers een brief ontvangen met 
informatie in het Oekraïens. In deze brief beschrijven we wie 
de chauffeurs zijn en gaven we informatie over de reis. 
Hierdoor wilden we duidelijkheid en vertrouwen geven.

Soms dacht je bij jezelf, heeft dit wel zin wat we doen? 
Maar dan zie ik weer al die gezichtjes voor mij en dan denk 
ik, het kan een druppel zijn, maar deze mensen zijn er wel 
erg mee geholpen. 

Tijdens de reis was het lastig communiceren. Het gaat vaak 
met handen en voeten. Ook gebruikten we de vertaal-app, 
maar dat leidde soms tot hilarische woorden en zinnen. 
Om de 2,5 uur hadden we een beetje hetzelfde ‘riedeltje’. 
Even een sanitaire stop, soms tanken, beentjes strekken, 
koffie met eventueel een broodje of wat fruit. Bij ieder 
vertrek, voordat we weer de snelweg opreden, vroegen we 
in gebed om kracht en bescherming voor de rest van de 
reis. Dat gaf ons rust en vertrouwen.
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In Duitsland en Polen hebben we zeker 3 uur vertraging 
gehad door files (wegwerkzaamheden/ongelukken). Rond 
22:00 uur kwamen we aan in de Shelter. We werden buiten 
al opgewacht door Eliana en Joost. Al snel werd besloten 
om de 4 medereizigers uit Nieuw-Lekkerland verder te 
brengen naar de grens. Bij de grens werden ze namelijk 
opgewacht door hun familie. Wij hebben nog even kort 
kennis gemaakt met de Oekraïners in de Shelter.
Rond 23:00 uur waren we in ons hotelletje. 

Zaterdag 14 mei
Om 6:00 uur ging weer de wekker. Even onder de douche, 
aankleden en lekker ontbijten. Het ontbijt was voor ons best 
vreemd. Soep, braadworsten, pannenkoeken, wraps, gevulde 
eieren, spek en nog meer. Het leek wel of men het ontbijt 
had verward met het avond eten.
Korte tijd later waren we in de shelter. Even wat broodjes 
voor onderweg gesmeerd en er werd weer emotioneel 
afscheid genomen. 
We reden om 8.00 uur weg met een moeder en haar zoon, 
een moeder met haar dochter en nog een vrouw alleen. 
Onderweg kon je wel merken dat de Oekraïners al een tijdje 
met elkaar hadden opgetrokken. Er werd onderweg flink 
gekwebbeld. In vergelijking met vrijdag was het rustig op 
de weg. We konden flink opschieten. Weer hetzelfde ‘riedeltje’ 
als op de heenreis. Om de 2,5 uur stoppen en wisselen van 
chauffeur. 
Om ca. 22.00 uur waren we in Hasselt waar de vluchtelingen 
gastvrij werden ontvangen. Daar hebben we gezellig met 
elkaar verse tomatensoep met broodjes gegeten. 2,5 uur 
later waren we weer in Groot-Ammers. Een mooie ervaring.

Hulptransport

Hartelijke groet van,
Vluchtelingen Werkgroep Groot-Ammers
Arjan de Bruijn, Jonathan Erkelens & Wil Jongeneel

Effe beentjes strekken

Soep met broodjes inopvang ‘Hart van Hasselt’

CRR Shelter

Broodjes smeren in

de CRR shelter

Voedsel ingepakt doorvrijwilligers in Nieuw-Lekkerland

EERSTE REIS
PieterJan Stolk & Jonathan den Hartigh

TWEEDE REIS
Richard den Hartog & Wil Jongeneel


