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Twente voor Oekraïne lanceert stichting om hulp te
blijven bieden
Enschede, 9 maart 2022
The Enschedese startup Open Social, die de succesvolle inzamelingsactie
Twente voor Oekraïne vorige week heeft geïnitieerd, lanceert een stichting
om op een duurzame manier hulp te blijven bieden.
Open Social co-founder & CEO Taco Potze zegt in een verklaring:
“We willen de 250 vrijwilligers en alle donateurs bedankten voor alles wat we
samen in de afgelopen 10 dagen voor mekaar hebben gekregen. De respons was
ongelofelijk en we erg zijn dankbaar voor deze ervaring. We hebben een grote
impact op de mensen in Oekraïne kunnen maken en hebben onderweg vrienden
voor het leven gemaakt!
Dit project is in een paar dagen uit de grond gestampt. Om het op een meer
duurzame manier voor langere termijn te organiseren zullen we komende vrijdag
officieel onze stichting “Twente voor Oekraïne” lanceren. Op deze manier kunnen
we ons werk blijven doen.
Met de stichting blijven we de eerste weken de nadruk leggen op crisishulp. Tot
en met zaterdag 12 maart kan iedereen nog spullen doneren op de gebruikelijke
locaties. Daarna openen we alleen nog op donderdagen, vrijdagen en zaterdagen
voor fysieke donaties. Vanaf donderdag 17 maart zijn we dan drie dagen in de
week open van 12:00 tot 20:00 uur.
Ook gaan we ons meer focussen op financiële donaties. Dit geld zal gebruikt
worden om goederen van de lijst met urgente spullen aan te schaffen.
Op langere termijn zal de stichting zich richten op hulp bij de wederopbouw en
het versterken van de culturele band tussen Twente en Oekraine.”

Groot succes
De inzamelingsactie is een groot succes. Binnen een week zijn er meer dan 10
volle vrachtwagens meer dan 150.000 kg aan meest urgente hulpmiddelen naar
Lviv in Oekraïne gebracht. Van daaruit zijn de spullen gedistribueerd tot aan
ziekenhuizen in Kyiv. Daarnaast is er meer dan EUR 85,000 aan financiële
donaties opgehaald om hulpmiddelen mee te financieren.
Ga naar https://twentevooroekraine.nl voor meer informatie. Volg “Twente voor
Oekraine” op Instagram en LinkedIn voor foto’s en updates.
—-------------------------------------------------------------------------------------------------------Zie ook:
28 feb: Enschedese startup initieert “Twente voor Oekraïne”
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