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A Csilla von Boeselager Stiftung Osteuropahilfe e.V. beszámolója

Sikeres segélyhíd természetbeni és pénzadományokkal az ukrajnai rászoruló emberek számára
Zaporizzsja / Kijev – Az ukrajnai háború kezdete óta a Csilla von Boeselager Kelet-Európai Segélyszervezet Alapítvány 680
ezer euró értékben szállított élelmiszert, járműveket, gyógyszereket, cipőket, áramfejlesztőket és pénzbeli adományokat az
Oroszország által megtámadott országba. Ez derül ki az aktuális jelentésből, amelyet a segélyszervezet most tett közzé.
Az alapítvány köszönetet mond minden adományozónak nagylelkűségűért, egyúttal további pénzbeli és természetbeni
adományokat kér a háborús áldozatok javára.
Az alapítvány jelenleg három témára fókuszál: természetbeni adománygyűjtésre a háború által közvetlenül érintettek számára, és ezen segélyszállítmányok elszállítására a válságövezetbe; emellett a betegek, gyenge, rokkant és idős emberek
evakuálására Ukrajnából. Harmadszor pedig az ukrajnai humanitárius projektjei fenntartására, amelyek közül néhány már
több mint 20 éve létezik. „Jelenleg hetente több teherautót küldünk segélyszállítmányokkal Ukrajnába”, mondja el Raphael
Hoensbroech, az alapítvány elnöke. „Segélyeink főként Kárpátaljára irányulnak, de kisebb részekre osztva, eljutnak Kijevbe,
Zaporizzsjába és Mariupolba is.” Az ukrajnai projektpartnerek kérésére ezek elsősorban kötszerek, fertőtlenítőszerek és
fehérjedús élelmiszerek. Hoensbroech szerint összesen 126 tonna élelmiszer és gyógyászati anyag érkezett mostanig az
alapítvány három ukrajnai telephelyére. „Sajnos nem tudunk feldolgozni egyéni tárgyi adományokat“ - mondja Valentina
Hornkamp, az alapítvány ügyvezető igazgatója. „Eur-raklapokon pakolt, homogén árukra koncentrálunk, mivel helyi partnereink az ilyen nagyobb arányú adományokat tudják a legjobban újraosztani” – mondja.
Amikor embereket kell kimenteni a háborús övezetből, a Csilla von Boeselager Alapítvány az „EvacuAid Kyiv“ magánkezdeményezéssel működik együtt. „Jelenleg hihetetlenül sok menekült van, akik saját kezükbe veszik sorsukat. Az Ukrajnában
maradók főként kiszolgáltatott emberek, akik nem tudnak elmenekülni segítség nélkül. Buszokkal, rendőri védelemmel
és katonailag kiképzett sofőrökkel viszünk ki Ukrajnából betegeket, gyengéket, fogyatékkal élőket és idős embereket. Ez
csak nagylelkű adományozóinknak köszönhetően lehetséges” – számol be az alapítvány elnöke, Raphael Hoensbroech.
Elmondása szerint a mentési munkálatok fejenként 150-200 euróba kerülnek. Április végéig az alapítvány az „EvacuAid
Kijevvel“ együttműködve összesen több mint 1000 kiszolgáltatott embert evakuált Kijevből, és buszokkal vitte őket többek
közt Hoyerswerdába, Münchenbe, Salzburgba, Castellbe (Alsó-Frankföld) és Bécsbe.
Az alapítvány Ukrajna-segélyének harmadik fókusza a meglévő, sikeres segélyprojektek folytatása. „Több mint 20 éve
támogatunk olyan létesítményeket Ukrajnában, ahol szegények és hajléktalanok, valamint utcagyerekek élelmet, ruhát és
alvóhelyet kapnak“ - mondta Hoensbroech. Három helyszínük van: Beregszász, Zaporizzsja Délkelet-Ukrajnában, és Lviv
(Lemberg). Az Albertiner szerzetesek zaporizzsjai és lvivi szeretetkonyháin például napi 400 adag levest, kenyeret és édes
teát adnak a legszegényebbeknek. Zuhanyzós mosdók állnak rendelkezésre, és ruhaadományokat osztanak ki szekrényből.
„Az élelmiszerek beszerzése kihívássá vált, mert a kínálat visszaesett, és az árak drámaian emelkedtek“ - mondta Hoens-
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broech. Összesen 133 ezer euró érkezett a helyszínre hajléktalanok, utcagyerekek és újabban belső menekültek ellátására
is. Három járművet vásároltak és egyet finanszíroztak annak érdekében, hogy az EU-országokból származó természetbeni
adományok és segítők Ukrajnába való szállítását hatékonyan és fenntarthatóan meg lehessen szervezni.
A Csilla von Boeselager Stiftung Osteuropahilfe e.V.-nek a jövőben raklapos homogén tárgyi adományokra lesz szüksége,
például élelmiszerre vagy gyógyszerre, középtávon pedig logisztikusokra és tárolókapacitásra, vagy pénzre, raktárok megvásárlásához és bérléséhez. Emellett szükség lesz további evakuációs utak finanszírozására, valamint 60 fős vagy annál
nagyobb csoportok elhelyezésére Németországban és Ausztriában. Az évek óta fennálló segélyprojektekhez az alapítvány
adományokat kér a napi munka fenntartásához és az újabb kiadások, például a túlárazott benzin fedezéséhez. Valentina
Hornkamp ügyvezető így foglalja össze: „A válságnak még évekig fognak tartani a következményei, ezért kellenek források
az újjáépítéshez is. Munkánkba való hosszú távú befektetést jelent az alapítványunk közvetlen támogatása, amiért kiemelten
hálásak vagyunk” – mondja. E cél eléréséhez elegendő, ha az átutaláson a „Zustiftung” megjegyzés szerepel.
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Háttér
A Csilla von Boeselager Alapítvány önkéntes segítőivel, természetbeni és pénzbeli adományaival 1991-től (alapítás éve)
tevékenykedik Kelet-Európában. A segélynyújtást még 1987-ben Csilla von Boeselager (+1994) kezdte el Magyarországon.
1989 nyarán a keletnémet menekültekért indított nagyszabású akció révén vált Európa-szerte ismertté. Az alapítvány elve
Csilla asszony halála után továbbra is a személyes segítségnyújtásra alapul. Ez azt jelenti, hogy az alapítvány mindig csak
a helyi lakosság térbeli kezdeményezéseit támogatja saját honfitársaik érdekében. Önkéntes referenseink szoros kapcsolatot tartanak fent projektjeikkel, ez garantálja, hogy a pénz kerülőút nélkül eljut Ukrajna lakosságához. A referensek évente
legalább egyszer helyszíni látogatást tesznek Ukrajnában, és jelenleg kiemelten gyakori, közvetlen kapcsolatban állnak a
projektekkel.
Az EvacuAid Kijev mögött a következő személyek állnak: Dr. Janine von Wolfersdorff adótanácsadó (általános koordináció),
Adrian Rauko (biztonsági és vezetői bevetés), Dr. Bertram Kloss (logisztika) és barátaik, szoros együttműködésben a Csilla
von Boeselager Stiftung Osteuropahilfe e.V.-vel és Kijev városával.
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Sürgősségi segély ukrán emberek számára!
A dél-ukrajnai Zaporizzsjában szeretetkonyhánk előtt állnak és várnak egy meleg levesre.
A felhalmozáscélú vásárlás, az infláció és az ellátási torlódások miatt az élelmiszer egyre drágább.
Kérjük, adományozzon Ön is, hogy ottani önkéntes partnereink továbbra is tudjanak osztani meleg
levest!
Ukrajnában körülbelül 20 éve nyújtunk gyorssegélyt. Három helyen vagyunk aktívak: Lembergben,
Beregszászon és a délkeleti, Donyeck közelében fekvő Zaporizzsjában. Projektpartnereink helyben
akarnak maradni, hogy gondoskodjanak a szegények legszegényeibbről, úgymint a belső menekültekről, akik most érkeznek. Gondoskodni szeretnénk a Lengyelországba és Magyarországra érkező
menekültekről is.

Segítsen, hogy segíthessünk!
Segélyezésünk: felekezetfeletti, politikamentes, személyre szóló, közvetlen, és mindig hangsúlyt
helyez arra, hogy felébressze és kifejlessze a polgári elkötelezettséget.
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