
Oekraïne is 1. 

Wat is "Oekraïne is 1."? 

Het is een project.  

Het is een project over één “territorium”.  

Het is een project over het ene territorium dat het belangrijkste is voor ons.  

Waarom "Oekraïne is 1."?  

Oekraïne is dagelijks in het nieuws.  

Grote delen van onze bevolking geraken nu pas enigszins vertrouwd met Oekraïne.  

Vragen worden gesteld:  

1. Zal Oekraïne uit elkaar vallen?  

2. Is er een burgeroorlog gaande tussen Oost en West? (moet worden begrepen als: 

“zal die oorlog invloed hebben op ons?”)  

Andriy Boytsun (http://disqus.com/aboytsun/), Visiting Professor UA & Hlib Vyshlinsky (@hlib), Deputy 

Managing Director @ GfK Ukraine (http://www.gfk.ua):  

1. nood aan gefundeerde informatie, 

2. “Oekraïne is géén verdeeld land” (http://www.deredactie.be/permalink/1.1957422.). 

Wanneer de Kamers van Koophandel voor Oekraïne in Vlaanderen, België en de Benelux meer dan 22 

jaar geleden werden opgericht, werd in de statuten als doelstelling bepaald dat toegevoegde waarde zou 

worden nagestreefd in de economische en verbonden relaties met bedrijven in "het territorium van 

Oekraïne".  

Wat is "het territorium" nu?  

Waar de leden/bedrijven van de bilaterale Oekraïense Kamers van Koophandel zijn gevestigd!  

 

Donetsk: ISD (staalconglomeraat, 40.000 werknemers, Belgische fundamenten, Russische klanten) 

Loehansk: internationale wegtransportbedrijven, voortkomende uit Sovtransavto (Oekraïne = “grensland”) 

Odessa: Kaalbye Shipping & Logistics, Plaske, TGL Ukraine, Triton Service & (Russische) NCC 

Mykolajiv: Black Sea Shipyard (Russische marineschepen) 

Kherson: Kherson Shipyard (Russische marineschepen) 

Zelfs de Krim:  

Simferopol: Soyuz-Victan (wereldgrootste, Russische vodkaproducent, distill. Krim, zetel Kiev) 
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Oekraïne is 1. 

De bilaterale Oekraïne Handelskamers zijn geloofwaardiger bij het vasthouden 

aan “het volledige territorium van Oekraïne ”, wanneer ze kunnen: 

1. aanbieden wat Oost en West uitdrukkelijk vragen: wondverzorgingsproducten 

en -uitrusting, 

2. bedrijven uit West- én Oost-Oekraïne samenbrengen in Brussel. 

Binnen de rol van de gemengde, bilaterale Oekraïne Handelskamers: 

1. net- & (maatwerk) clusterwerking, 

2. informatie & routekaarten, en 

3. belangenbehartiging & gelobby. 

Programma “Oekraïne is 1.”  

1. Humanitair luik: Belgische producenten en distributeurs doneren wondverzorgings- en andere 

medische producten en -apparatuur voor de oproerslachtoffers, van welke kant ook, in de gemeentelijke, 

provincie(“oblast”)-, politie- en militaire ziekenhuizen in Kiev (“Maidan”),  

Odessa (“brand vakbondsgebouw”) en Donetsk (“Slavjansk”, “Kramatorsk”, “Prokofiev internationale 

luchthaven”). Privéklinieken zijn minder een probleem.  

2. Sportief luik: vertegenwoordigers van de Voetbalfederatie van Oekraïne (FFU) en Oekraïense 1
ste

 

klasse voetbalclubs ontmoeten in Brussel KBVB, Belgische 1
ste

 klasse voetbalclubs en Belgische 

toeleveringsbedrijven (opvolging UEFA EURO 2012). 

3. Industrieel luik: Voorzitters/CEO's van grote bedrijven uit het westen, midden én zuiden én oosten van 

Oekraïne komen in Brussel bijeen met de Voorzitters/CEO's van grote Belgische bedrijven met belangen 

in Oekraïne. 

Medische behoeften  

1 . Producten (lagere kost) 

- gaas , verband, spuiten, hechtingsmaterialen, naalden, …; 

- oplossingen voor intraveneuze injecties; 

- antibiotica voor topische toepassingen, wondverzorging, intramusculaire/intraveneuze inbreng en de 

verzorging van gegeneraliseerde infecties; 

- chirurgische instrumenten voor wondoperaties (duurdere producten, vooral duurzame ter vernieuwing 

van voorradige maar vrij oude); 

- fixatiematerialen voor traumabehandeling met botonderzoek (bij de intensieve behandeling van 

slachtoffers tijdens de oproer in de tweede helft van februari werd in de opslagkamer van een militair 

ziekenhuis in Kiev fixatiegerief uit de periode van de Tweede Wereldoorlog gevonden...). 

2 .  Apparatuur (duurder) 

- moderne multifunctionele narcosetoestellen (in de meeste ziekenhuizen alleen beschikbaar voor meer 

dan tien operatiekamers). Een voorbeeld van gepaste humanitaire hulp was het narcosetoestel dat werd 

overgemaakt aan het hospitaal nr. 17 in Kiev, dat polytraumapatiënten en -slachtoffers behandelt 

(uitvoerig in de media in februari, wat ook een voorbeeld was); 

- chirurgische tafels voor operatiekamers zijn zijn meer dan nodig voor staats- of gemeentelijke 

ziekenhuizen; 

- operatiekamerapparatuur, een elektrochirurgische eenheid is noodzakelijk in elke operatiekamer om de 

operatietijd in te korten. 
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Oekraïne is 1 . 

De lancering van de humanitaire actie gebeurde tijdens 

De Profronde van Deurne (www.profrondevandeurne.be) op 

zondag 8 juni 2014  (Pinksteren) , om 17.00 uur, 
voor het voetbalstadion van FC Antwerp, op de Bosuil, in aanwezigheid van 

1 . Belgische donateurs van wondverzorgings- en andere medische producten en 

apparatuur, 

2 . vertegenwoordigers van de hoofdgeneesheren  van de Oekraïense openbare "crisis"-ziekenhuizen, en 

3 . lokale politici. 

   

Waarom een humanitair project lanceren tijdens een wielerevenement ? 

Fietsen is de meest populaire sport in België: het beweegt massa's uit brede lagen van de gemeenschap. 

Dit project gaat over bewustmaking (de informatierol van de Oekraïne Handelskamers) en het beroeren van 

mensen die bezorgd zijn over wat ze zien en horen. 

Waarom zouden sporters kijken en luisteren naar de behoeften van Oekraïne? 

    

1 . Oekraïense beroepsrenners worden geïntroduceerd met hun achtergrond en nemen deel aan de wedstrijd, 

bijv. Denys Karnulin. Hij is etnisch Russisch, hij is geboren in de Krim en hij heeft de Oekraïense 

nationaliteit. Hij is een van de twee deelnemers van het ISD Continental Team uit Donetsk (Oost-Oekraïne), 

naast de neoprof Illya Klepikov. Twee andere, bekende renners van Oekraïense nationaliteit, Yaroslav 

Popovych (Trek), geboren in de buurt van Lviv (West-Oekraïne) en  Andrij Hryvko (Astana), geboren in 

Simferopol (de Krim), spreken in skypeinterviews op YouTube hun steun uit voor het “unitaire” hulpproject en 

excuseren zich voor het toch niet kunnen deelnemen aan de Profronde, door hun verplichte aanwezigheid in 

het Critérium du Dauphine Libéré. 

2 . Visuele communicatie is direct en terplekke door op schermen in het VIP-café en langs het circuit 

continu rechtstreekse en beelden van wat in Oekraïne gebeurt en wat experten en renners hierover getuigen te 

laten zien. 

3. Een tombola met rennerstruitjes en andere gewilde sportprijzen betrekt de meer dan 5.000 sportliefhebbers 

in de Oekraïneboodschap en maakt  hen bewust  van de noden die moeten geledigd worden. 
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