
“Filoptochos Brugge” 
 

HULP AAN DE OORLOGSVLUCHTELINGEN 
VAN OEKRAÏNE 

 
 
De situatie in Oekraïne maakt ons enorm bezorgd. Alle hulp is nu belangrijk voor 
de Oekraïense mensen. 

“Filoptochos Brugge”: namens de Orthodoxe parochie van Brugge, de 
Sint-Michielsbeweging en de Sint-Donatianusparochie van Brugge hebben we een 
hulpgroep samengesteld op vraag van Iulia en Viktoriia, beide van Oekraïne en 
wonend in Brugge, om steun te bieden aan de vluchtelingen uit het door oorlog 
geteisterde Oekraïne.  
 
 

HOE KUNNEN WIJ HULP BIEDEN? 
 
Volgende inzamelingspunten in Brugge zijn voorzien voor het schenken van 
hulpgoederen:  
 

 Orthodoxe Parochie HH. Konstantijn en Helena: 
Ezelstraat 85, 8000 Brugge  
elke donderdag (van 13.30 tot 15.00 uur) en zaterdag 
                                                                                (van 15.00 tot 17.30 uur) 
 

 Sint-Michielsbeweging en de Sint-Donatianusparochie: 
        Sint-Jakobskerk, Sint-Jakobsplein 2, 8000 Brugge  
        elke vrijdag, zaterdag, zondag of maandag (van 14.00 tot 16.00 uur) 

 

 Er zullen ook goederen ingezameld worden in het Technisch Instituut Heilige 
Familie (Maricolen) te Brugge. U kunt dus ook producten meegeven met 
leerlingen of leerkrachten van deze school. 

 
Alle goederen worden naar de Oekraïense grens op opvangplaatsen 
getransporteerd door vrijwilligers met konvooien, georganiseerd vanuit Brugge. 



 
Breng a.u.b. zoveel mogelijk ordelijk in een kartonnen doos, niet gesloten. Ook 
lege kartonnen dozen zijn welkom. Dat vergemakkelijkt het sorteren en 
verpakken. 
 
 

WELKE GOEDEREN? 
 
Houdbaar voedsel:  

• vis/vlees groenten in blik 
• verschillende soorten pasta, rijst, granen zoals boekweit, havermout  
• alles wat lang bewaart 

 
Persoonlijke verzorgingsmiddelen (allerhande) 
 
Voor baby’s: 

• babyvoeding, formule melk 
• aardappelpureevlokken 
• pampers 
• warme dekens 

 
De volledige medische lijst (met voorziene updates) is te vinden op:  

https://move-tm.be/humanitairehulp 
 
 

FINANCIELE STEUN 

 
U kunt de vluchtelingen ook financieel steunen op naam van: 
 

“Orthodoxe Parochie Brugge” 

IBAN:  BE77 7480 3838 6542 

mededeling: “Hulp aan vluchtelingen Oekraïne” 
 
De ontvangen gelden gebruiken wij samen om voedsel-, verzorgingsproducten en 
EHBO-middelen in te kopen en om de humanitaire dienst van de Orthodoxe Kerk 
van Polen te steunen. Deze staat vooraan bij het opvangen van de vele 
vluchtelingen die nu Europa binnenkomen.  
 
 

https://move-tm.be/humanitairehulp


 

OPVANG VAN VLUCHTELINGEN 

 
Voorlopig hebben nog maar weinig vluchtelingen België bereikt, die in de meeste 
gevallen op weg zijn naar vrienden en bekenden. Maar wij weten niet wat er 
morgen gebeurt… 
 
Mocht je bereid zijn om vluchtelingen te helpen, kan je je registreren via  
www.brugge.be/opvangoekraine (of #plekvrij). 
 
Graag zo concreet mogelijk opgeven welke hulp je kunt bieden:  
onderdak (hoeveel personen, hoe lang), begeleiding bij dagelijkse zaken, tolk- en 
vertaaldiensten, enz.  
Ook graag je contactgegevens en de talen die je spreekt. Alle gegevens worden 
vertrouwelijk behandeld. 
 
Wij hopen op deze manier als geloofsgemeenschap onze bescheiden bijdrage te 
kunnen leveren, mede dankzij jouw hulp!  
 
 

Namens de hulpgroep “Filoptochos Brugge”  
Hulp voor de oorlogsvluchtelingen in Oekraïne 
 
Julia en Victoriia uit Oekraïne 
Aartspriester Bernard Peckstadt, Orthodoxe parochie Brugge 
Priester Lode Vandeputte, Sint-Michielsbeweging  
Priesters Lieven Soetaert en Stijn Vanhee, parochieassistent Hans Schilders 

Sint-Donatianusparochie Brugge 
       
 

    

   

http://www.brugge.be/opvangoekraine

