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telingen. Wat stuk is, of erg versle-
ten, wordt weggegooid. “Rommel 
geven is gewoon niet aardig”, zegt 
Sandra Geerling, die druk bezig is 
dozen te vullen. Maar afgezien van 
een lok blonde haarextensions die 
uit een gedoneerde zak kleding op-
duikt, belandt er weinig in de prul-
lenbak. De meeste mensen die done-
ren, weten volgens Geerling goed 
wat ze wel en niet moeten geven. 
“Ze weten bijvoorbeeld dat het koud 
is daar nu.”

Een man die binnenkomt met 
spullen van een kinderkledingzaak, 
wil wel even checken of zijn waar 
goed terecht komt. Hij heeft een do-
cumentaire gezien over gedoneerde 
kleding in Afrika die niet bij mensen 
belandde. Smits van Oyen stelt hem 
gerust. Er gaan twee vrachtwagens 
en de stichting weet volgens haar 
wat ze doen. De man laat grote zak-
ken gesorteerde kinderkleding ach-
ter. “Superlief.”

el    goed wat ze moeten geven’

bij een parfumerie en komt informe-
ren of ze niet een krat geurtjes zal 
brengen. Dat is niet de eerste levens-
behoefte van een mens, aarzelt ze. 
Maar door de aanwezige vrijwilligers 

wordt ze juist aangemoedigd. “Het 
blijven mensen hè, het is toch hart-
stikke ijn om zoiets te hebben”, 
roept Smits van Oyen.

Niet alles gaat mee voor de vluch-
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‘Het voelt als een 
druppel op de hete 
plaat, maar het gaat 
erom dat je íets doet’

Denk aan wat je zelf op een dag 
nodig hebt, dat is een goede tip

“Ik ben nu in Moekatsjevo, een 
stadje bij de grens met Slowakije 
en Hongarije. De afgelopen dagen 
reisde ik samen met een groep 
kinderen uit Loegansk en fami-
lies uit Charkov, maar nu schei-
den onze wegen. De kinderen 
hebben we eerst naar Choest ge-
bracht, waar ze op een plek blij-
ven waar ze twee jaar geleden al 
eens waren, destijds om bij te ko-
men van de oorlog in het oosten. 
Ze zijn blij dat ze nu veilig zijn, 
maar ook bezorgd. Zo zitten hun 
ouders en grootouders nog in 
Vroebivka in Loegansk, waar in 
de buurt nu hevig gevochten 
wordt.

“Het was vreemd om iedereen 
gedag te zeggen. Het was niet 
makkelijk, maar het is hier veilig, 
en dat is het belangrijkste voor 
ons allemaal. Ik ben als journalist 
begonnen aan deze reis, maar ver-
volgens ben ik onderdeel van 
deze evacuatie geworden; zo 
moest ik ook rijden, want er wa-
ren te weinig chaufeurs. Het is 
natuurlijk een beetje een rare rol. 
Ik ben journalist maar ik ben ook 
aan het evacueren.

“Ik heb zelf een onderkomen 
gevonden in een huis waar een 
jongeman met zijn broer woont. 
Er is ook nog een gevlucht stel; 
begin dertig, geen kinderen. Zij 
waren een paar dagen geleden 
naar de grens gereden vanuit 
Kiev, in de hoop Slowakije te be-
reiken. Ze hebben een hele nacht 
voor de grens gewacht en toen ze 
eindelijk aan de beurt waren, 
mocht die man het land niet uit.

“Toen was de regel al ingegaan 
dat mannen van dienstplichtige 
leeftijd niet het land uit mogen. 
Dus zijn ze teruggegaan en nu 
zitten ze in Moekatsjevo. Ik heb 
aan die man gevraagd: wil je dan 
niet in het leger? Nou, zei hij, dat 

wilde hij wel, maar pas als zijn 
project is afgerond. Hij werkt aan 
een internationaal project – iets 
met IT – voor een groot bedrijf, 
dat moet vrijdag af zijn. Dan zal 
hij zich melden. Hij zegt: ‘Ik heb 
geen ervaring met schieten of 
wat dan ook, maar ik kan vast wel 
wat doen’. Maar eerst moet die 
klus dus af.

“Toen ik hier aankwam, is er 
tegen mij gezegd: laat het grote 
licht in je kamer uit. Ze willen 
niet dat ik licht maak, want ’s 
avonds wordt er nog weleens ge-
controleerd als er huizen zijn 
waar het licht volop brandt en 
waar pratende mannenstemmen 
te horen zijn; dan gaat de ronsel-
dienst van het leger langs om te 
kijken of er zich misschien man-
nen verbergen voor de mobilisa-
tie. Ze hebben hier kerstlampjes 
op de grond neergelegd, dus ik 
heb wel een beetje licht.

“Toen bekend werd dat Poetin 
de paraatheid van de Russische 
nucleaire eenheden heeft ver-
hoogd, zei een van de leden van 
het gezelschap waar ik mee reis-
de: ‘Nou, als dat gebeurt, dan zijn 
we er straks allemaal niet meer’. 
Men heeft hier met veel warmte 
gekeken naar de beelden van de 
demonstraties uit Amsterdam, en 
uit Berlijn en andere steden; dat 
er zo veel mensen de straat op 
gaan voor vrede, voor Oekraïne, 
dat komt hier heel erg aan, dat er-
vaart men echt als grote steun. 
Men weet dus dat de wereld so-
wieso bij dit conlict betrokken is. 
Maar goed, een nucleaire oorlog 
is voor Oekraïners net zo onvoor-
stelbaar als voor ons. Zoals het 
een week geleden ook onvoor-
stelbaar was dat er zo’n grote oor-
log zou komen.”

Isabel Bolle

‘Ik ben onderdeel van deze  
evacuatie geworden’

De vlucht uit Charkov

Toen de Russische inval in Oekraïne donderdag 
begon, zat correspondent Michiel Driebergen in de 
oostelijke stad Charkov. Na een lange vlucht is hij met 
een groep evacués veilig aangekomen in het westen.
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‘Na de pandemie 
hebben mensen  
echt behoefte aan 
saamhorigheid’
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