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De oorlog in Oekraïne brengt niets dan leed voor mens en dier. Overal in ons land 

zijn spontaan hulpacties op touw gezet. Ook door dierenartsen en dierenbescher-

mers. Drie van hen vertellen. 

IN ACTIE VOOR 
MENS EN DIER 
IN OORLOG

Hulpacties voor Oekraïne

D e Russische inval in Oekraïne heeft 

wereldwijd voor woede en verontwaar-

diging gezorgd. De Oekraïense bevol-

king lijdt, en hun dieren lijden met hen. Velen 

in ons land konden dit niet aanzien en hebben 

actie ondernomen om de Oekraïners te hulp te 

schieten. Onder hen ook dierenwelzijnsorganisa-

ties en dierenartsen. Met veel bijval verzamelen 

ze dierenvoer, medische benodigdheden en nog 

veel meer om mens en dier te helpen waar ze 

kunnen. We spraken met drie van hen: dierenbe-

schermer Karen Soeters en dierenartsen Jacques 

Jenniskens en Bernd Hietberg. 

Karen Soeters
Karen Soeters is oprichter van House of Animals, 

een dierenwelzijnsorganisatie die onder meer 

onderzoek doet naar dierenmisstanden. Tot 

afgelopen december was ze directeur van het 

wetenschappelijk bureau van de Partij voor de 

Dieren, maar inmiddels weidt ze zich volledig aan 

haar eigen organisatie. Daarnaast is ze kinder-

boekenschrijfster: Rotbeest! gaat over dieren 

met een slecht imago, die toch ook veel goede 

kanten blijken te hebben. “Met House of Ani-

mals onderzoeken we allerlei malversaties met 

dieren in binnen- en buitenland. Denk aan de 

hondenfokkerij, paardenhandel of stroperij. We 

doen gedegen onderzoek, bouwen op die manier 

dossiers op en publiceren hierover om aandacht 

te genereren bij het grote publiek. Soms leidt 

dit tot Kamervragen, vaak tot aangiften bij de 

politie. Daarmee boeken we geregeld grote en 

kleinere successen.”

Lang geleden is Karen al eens in Oekraïne ge-

weest. “Daar heb ik toen veel asielen en dieren-

beschermers gesproken. Meteen nadat Rusland 

Oekraïne binnenviel, heb ik contact opgenomen 

met de grootste dierenopvang van het land, waar 

3.400 honden zitten. Vanuit mijn hart heb ik daar 

een blog over geschreven op onze website en 

daar het bankrekeningnummer van de opvang 

bij gezet. Daar kwamen enorm veel reacties op. 
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Daarop zijn we meer donaties gaan werven en 

dat liep meteen als een trein: van de opbrengst 

heb ik 25 duizend kilo hondenbrokken kun-

nen kopen. Die zijn naar depots in Lviv en Kiev 

gebracht en door een lokale dierenwelzijnsorga-

nisatie verder verdeeld naar die grote opvang en 

enkele andere.” 

Inmiddels heeft House of Animals al een half 

miljoen euro ingezameld. “We werken samen 

met Help Urkainan Pets dat in Nederland twaalf 

inzamelpunten heeft opgezet waar mensen voer 

kunnen doneren. Inmiddels zijn er al vijftien 

volle vrachtwagens naar Oekraïne gegaan. Een 

boerin bood balen hooi aan, die hebben we naar 

een Oekraïense manege kunnen brengen – ook 

dat is voer.” Om het voer en andere goederen 

op locatie te krijgen, moeten veel voornamelijk 

logistieke problemen worden overwonnen. “Alles 

moet worden ingeklaard, het papierwerk is een 

hoop gedoe en daar hebben we veel gezeur 

mee gehad. Inmiddels weten we hoe het werkt 

en verzorgen we ook het transport van Finse 

hulpgoederen, omdat de Finnen dat zelf niet 

voor elkaar kregen. We brengen alles tot in Lviv 

in Oekraine, vanwaar onze partnerorganisatie 

Animals ID het transport en de verdeling van de 

goederen overneemt. Inmiddels hebben we op 

deze manier meer dan 300.000 kilo voer kunnen 

verspreiden.”

Hoewel ze dat misschien wel zou willen, haalt 

Karen geen dieren uit Oekraïne naar Nederland. 

“De reden daarvan is heel simpel: het mag niet. 

De NVWA speurt hier actief naar en kan die 

dieren in beslag nemen. Een dier via de legale 

weg naar Nederland halen duurt zeven maanden, 

dat is geen optie voor zo’n acuut probleem. In 

sommige andere landen kan dat veel sneller, in 

Polen bijvoorbeeld in een maand.” 

Inmiddels ziet Karen de donaties en het enthou-

siasme langzaam afnemen. “Daar maak ik me wel 

zorgen over. De oorlog duurt nog voort, het geld 

vliegt er uit, maar we zien dat er steeds minder 

binnenkomt. De aandacht verslapt. Als onze 

spullen straks op zijn, is er niks meer. Terwijl de 

situatie in Oekraïne al vóór de oorlog vrij triest 

was, met bijvoorbeeld een groot zwerfhonden-

probleem. Mensen hebben er nu hun huizen 

Karen Soeters (r) met 
beheerder Alexandra van de 
grootste hondenopvang van 
Oekraïne.
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vanuit de donaties ingekocht bij onder andere 

Covetrus,  waarbij Covetrus nog een flinke eigen 

donatie deed. Via een contact op het ministe-

rie van volksgezondheid in Oekraïne kregen we 

lijsten met benodigdheden. Die stuurde ik door 

naar Covetrus, zodat zij precies wisten waar 

behoefte aan was.”

Militaire begeleiding
Voor de distributie kon de actie ook rekenen 

op hulp van de plaatselijke Rotary-leden. “Een 

van de leden heeft een houtbedrijf in Oekraïne. 

Omdat die handel compleet was drooggevallen 

had hij hier in Nederland tien vrachtwagens 

werkeloos staan. En ander Rotary-lid heeft een 

agrarisch logistiek handelsbedrijf, waar we de 

spullen verzamelen en klaar maken voor trans-

port. Inmiddels is de tiende vrachtwagen richting 

Oekraïne vertrokken, met weer 26 pallets aan 

spullen. Het transport gaat naar Polen, waar het 

wordt overgeladen voor verder vervoer naar 

Zjytomyr in Oekraïne. Vanaf daar wordt het on-

der militaire begeleiding gedistribueerd naar de 

ziekenhuizen en andere eindbestemmingen.”

Jacques is geraakt door de bereidwilligheid van 

iedereen die aan de actie meewerkt. “Dat is echt 

hartverwarmend. Een modehuis uit Venlo dat 

voor duizenden euro’s aan kleren doneert, een 

ouderenbond die hun ingezamelde spullen bij 

ons afleveren en al die mensen die belangeloos 

hun bijdrage leveren; dat is prachtig om te zien.” 

Al ziet hij ook dat het enthousiasme langzaam 

afneemt. “De verontwaardiging over de oorlog 

is nog steeds groot, maar de donaties worden 

inmiddels minder. We hebben nu nog zo’n 15 

duizend euro te besteden, daar gaan we nog 

spullen voor inkopen. Alles moet op.”

Bernd Hietberg
Elders in het land is ook rundveedierenarts Bernd 

Hietberg van dierenartsenpraktijk Het Drentse 

Hart in Beilen in actie gekomen. Hij vertelt: “Het 

uitbreken van de oorlog heeft me verbaasd, ik 

was er erg van geschrokken. En ik vroeg me af 

wat we zelf konden doen, ook al is het ver weg. 

Al snel werd ik gebeld door een veehouder die 

samen met een aantal collega’s van de Farmers 

Defense Force (FDF) ook iets wilde doen en vroeg 

of we vanuit de praktijk producten wilden do-

neren. Ad-hoc spullen inzamelen leek mij alleen 

verlaten en daarbij hun honden achtergelaten, 

wat de situatie nog veel erger maakt.” Om dit 

probleem het hoofd te bieden zoekt Karen naar 

nieuwe manieren om voer in te zamelen. “Vanuit 

de voerindustrie en groothandels krijgen we al af 

en toe pallets met voer. We kijken nu vooral hoe 

we dit structureel kunnen maken. Ook voor als 

de oorlog voorbij is, want ook dan zal hulp nog 

lang nodig zijn.”

Jacques Jenniskens
Ook vanuit dierenartsen zijn spontaan hulpinitia-

tieven voor Oekraïne ontstaan. Bijvoorbeeld door 

Jacques Jenniskens, clinical director van Evidensia 

Dierenartsenpraktijk Horst. “Ik ben altijd erg ge-

interesseerd geweest in geschiedenis en geopo-

litiek en de oorlog in Oekraïne greep me echt bij 

mijn strot”, vertelt hij. Samen met de leden van 

zijn Rotary-afdeling besloot hij in actie te komen. 

“Twee van onze leden hebben bedrijven in Oe-

kraïne, waar we als club ook weleens op bezoek 

zijn geweest. Zij raakten daardoor direct betrok-

ken bij de oorlog, want hun bedrijven kwamen 

helemaal stil te liggen. Met hun contacten in het 

land zijn we een hulpactie gaan opzetten. Vanuit 

onze Rotary werd een inzamelpunt opgezet. We 

hebben een bankrekening geopend, waarop al 

snel om en nabij de 40 duizend euro binnen-

kwam. Doordat de actie regionaal al snel bekend 

raakte, kregen we ook enorme hoeveelheden 

spullen binnen: kleren, speelgoed, voedingsmid-

delen, medische benodigdheden, medicijnen, 

van alles. Mij werd gevraagd medische produc-

ten voor humaan gebruik te regelen. Die heb ik 

Het inzamelpunt voor de actie van 
Jacques Jenniskens.

Bij een noodopvang aan de 
Poolse grens.

Bernd Hietberg tevreden met een 
nieuwe lading hulpgoederen.
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is geen beginnen aan en bovendien ook lang 

niet altijd behoefte aan. Ik zou altijd gaan voor 

geld inzamelen, en dat nuttig besteden bij een 

groothandel. Wijzelf hebben het volledige bedrag 

aan nuttige, medische hulpgoederen kunnen 

besteden. En vraag je af wat je kunt doen, sla 

de handen daarbij ineen, stap over onderlinge 

concurrentie heen en vraag je af hoe je iets kunt 

betekenen voor je medemens.”

niet zo’n heel goed idee, want ik vreesde dat dat 

een grote chaos zou worden. Mijn idee was om 

onze leveranciers te benaderen, om zo iets meer 

gestructureerds proberen op te zetten. En het 

moest snel, voordat Oekraïne wellicht onbereik-

baar zou worden. We besloten ons te richten op 

humane hulp. We hebben spoedartsen en chirur-

gen benaderd, met de vraag waaraan in een oor-

logssituatie het meest behoefte zal zijn. Aan de 

hand van hun tips stelden we lijsten samen met 

spullen die we wilden inzamelen. Daarmee zijn 

we naar de groothandels waaronder Covetrus 

gestapt, met de vraag of zij ons wilden helpen. 

Zij bleken bereid de gewenste spullen voor ons 

te regelen, als wij intussen geld zouden inzame-

len. Dat hebben we opgestart en dat leverde een 

flink bedrag op. Daarvan gaven we de deelne-

mende groothandels een gelijk deel, waarna die 

uitzochten wat ze daar voor konden leveren. 

Daarbovenop hebben ze elk het totaalbedrag 

nog meer dan verdubbeld, waardoor we uitein-

delijk veertien tjokvolle pallets bijeen hadden, 

met kwaliteitsspullen om heel veel gewonden te 

kunnen hechten, wonden te behandelen en ook 

duizenden pijnstillers.” 

Logistiek
Ook voor Bernd vormde de logistiek een hele 

uitdaging. “Daar heeft de FDF enorm mee gehol-

pen, inclusief al het papierwerk voor de douane. 

Via-via kwamen we zo in contact met Oekraïense 

vrachtwagenchauffeurs, die graag met een volle 

auto terug naar huis wilden gaan, om te gaan 

vechten. Alle spullen zijn naar onze praktijk in 

Beilen gebracht en vervolgens naar een lege 

boerderij in de buurt. Daar hebben de chauffeurs 

het ingeladen en zijn ze op weg gegaan naar 

Polen. En passant hebben we ook nog een partij 

babyvoeding kunnen meenemen, afkomstig 

van een initiatief in Frankfurt. Vanuit Polen is de 

lading met behulp van Nederlandse boeren uit 

Oekraïne het land in gegaan. Binnen een week na 

het uitbreken van de oorlog waren alle spullen 

op hun bestemming in de ziekenhuizen.”

Tips
Voor collega’s die ook een inzameling voor Oek-

raïne willen organiseren heeft Bernd als erva-

ringsdeskundige advies: “Ik zou geen losse spul-

len vragen, want dan krijg je echt van alles en 

nog wat – kleren, eten, speelgoed, knuffels.. daar 

Links: Goederen op plaats 
bestemming: een ziekenhuis 
in Oekraïne.

Onder: Ook de dieren zijn 
de dupe.


