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Ik ben de Kerstboom aan het optuigen…. 
 
Dat voelt heel dubbel omdat we net terug zijn uit de Oekraïne. 
Teruggekomen uit een land waar, door de oorlog, aan alles gebrek is. 
 
De boom stond de eerste dagen kaal in huis, nu heb ik alleen de lichtjes erin gedaan. 
Het valt me op dat de lampjes blijven branden en niet telkens uitgaan omdat de stroom uitvalt… 
Het versieren van de boom voelt als luxe en overdaad, daarom wacht ik daar nog mee. 
Buiten is het -3 graden, ouders en kinderen hebben plezier. 
Daar is het -20 graden en zie je geen kinderen. 
Kijkend naar die boom realiseer ik me dat wat ik schrijf een gevoel is. Maar moeten we juist nu niet eens meer 
handelen vanuit dat gevoel of moeten we zakelijk en realistisch blijven? 
 
Wij, Jolande Cornelissen en Hans Saris zijn voor onze stichting 4WDCARE onlangs naar Oekraïne geweest. 
Ongeveer 200 km ten zuiden van Lviv hebben we mensen ontmoet die ongelofelijk veerkrachtig zijn, geloven in 
hun doel maar het zeker alleen niet gaan redden. In een ziekenhuis wat we bezochten staan 5 huishoudelijke 
wasmachines, waarvan er twee stuk zijn, te draaien om het complete ziekenhuis linnengoed schoon te krijgen. 
Mensen in de omgeving maken voedsel en medische pakketten voor de soldaten aan het front. 
Dat terwijl ze zelf weinig hebben. Wij moéten en gáán deze mensen helpen. 
 
1 februari 2023 gaat er, georganiseerd door stichting 4WDCARE, een humanitair konvooi rijden naar de 
Oekraïne. Dit bestaat uit een vrachtwagen ondersteund door 4x4 auto’s en bestelauto’s met volle trailers 
hulpgoederen. De 4x4 auto’s kunnen ter plaatse hulpgoederen distribueren. Wij kiezen voor een professioneel 
transportbedrijf met ervaring en contacten in Oekraïne, waarschijnlijk Himex Transport uit Almelo, onderdeel 
van E. van Wijk Logistics Giessen. De kosten daarvan bedragen incl. tol, douane en grensfaciliteiten ongeveer 
3600,- euro. 
De 4x4 rijders die meegaan betalen, evenals wij, alles zelf. U moet denken aan € 1000 euro p/p 
 
Door onze aanpak, zelf meegaan en zorgen dat de goederen op de goede plaats terecht komen, bieden wij de 
zekerheid dat uw financiële inspanning voor het juiste doel gebruikt wordt.  
 
Wilt u ons financieel of met hulpgoederen ondersteunen?  
Neem dan contact met ons op via: 
De mail: info@stichting4wdcare.nl  
Telefoon: 06 53 88 53 61 Hans Saris 
 
Met vriendelijke groet 
Dagelijks bestuur stichting 4WDCARE 
Hans Saris 
Jolande Cornelissen 
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