
Om alle hulp goed te stroomlijnen zoeken we
teamleden die zich willen inzetten voor Oekraïne
vanuit Groningen. Het gaat om mensen die kunnen
coördineren en organiseren. Focuspunten zijn: 
- contact met noodhulporganisaties in en buiten
Oekraïne 
- coördineren van noodhulp en transport 
- gastgezinnen aanbod coördineren 
- communicatie 

Mail ons terug! 

Facebook YouTube Soundcloud

Groningen voor Oekraïne Bekijk de webversie

 

Benefietavond (ook livestream)
Masaal zijn Oekraïnse vrouwen en kinderen op de vlucht geslagen. Ook talloze
mensen zitten vast in Oekraïne een hebben onze hulp nodig. Dit willen we
kanaliseren zodat we aan de actuele vraag voldoen. 

Deze weken zijn veel mensen op zoek hoe ze hulp kunnen bieden aan de
slachtoffers van de situatie in Oekraïne. Missie 050 helpt mee in het coördineren
initiatieven en organiseert een benefietavond! Je hoort verhalen uit eerste hand en
maken kennis met goede doelen die we gaan steunen. 

Datum, tijd: zaterdag 5 maart 2022, 19:30 uur 
Locatie: De Stadskerk, Friesestraatweg 221, 9743 AE Groningen 
Livestream via de website 

Teamleden gezocht

Help mee!

Vanuit de kerken van Groningen, o.a. Evangelische gemeente De Rank en vanuit
onze partner Kringloop Plus krijgen we hulpvragen om Oekraïne te steunen. Een
grote kerk in Lutsk (nabij Lviv) vangt een grote stroom vluchtelingen op aangezien
het daar nog relatief rustig is. De kerk in Lutsk heeft gevraagd of we kunnen helpen
met humanitaire middelen.

U kunt hierbij helpen, Kringloop Plus zamelt de volgende spullen in:
Zeep
Shampo
Tandenborstels
Tandpasta
Maandverband
Luiers
Flessen water
Billendoekjes
Wc papier
Eten in blik 
Houdbaar eten (geseald) 
Eten in blik 
Groenten in blik
Pasta
Rijst 
Aardappelen 
Soep in blik
Knakworst 
Rookworst 
Bak olie 
Pijnstillers 
Hechtmateriaal 
Pleisters 
Verband

De komende dagen staan er bij Kringloop+ (aan de Diamantlaan 1 te Groningen)
speciale rolcontainers klaar om spullen voor dit doel in te zamelen. Stichting
Immanuël rijdt vrijdag de eerste 2 vrachtwagens de eerste spullen uit. Helpt u mee?

Bekijk onze website

Deze e-mail is verstuurd aan evert@quartermasters.org.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.

U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u contact@missie050.nl toe aan uw adresboek.

https://www.facebook.com/Groningen-steunt-Oekra%C3%AFne-100923322549144
https://evertsulman.email-provider.nl/link/nbbzoqq3kz/krykes4tb3/ahewacijuo/tptnnemho5/yr1zpipaps
https://evertsulman.email-provider.nl/link/nbbzoqq3kz/krykes4tb3/3ob200f2ow/tptnnemho5/yr1zpipaps
https://evertsulman.email-provider.nl/link/nbbzoqq3kz/krykes4tb3/vjggzblszz/tptnnemho5/yr1zpipaps
https://evertsulman.email-provider.nl/link/nbbzoqq3kz/krykes4tb3/byktwixvti/tptnnemho5/yr1zpipaps

