
Van: Mathieu Peeters (43) en 
Magdalena Peeters (31) 

uit TILBURG. 

Wat:  hebben geld ingezameld 
en EHBO materiaal naar 

Kiev gebracht. 

Tekst Liesbeth de Moor
Foto eigen foto

KRACHT!KRACHT!

In het dagelijks leven zijn ze 
softwareontwikkelaar en juriste 
en de trotse ouders van een jong 
dochtertje: Mia. En ze zitten veel 
op kantoor. Maar de afgelopen tijd 
even wat minder.

Magdalena heeft vrienden in 
Oekraïne, al te veel daarover zeggen 
willen beiden niet. Volgens Mathieu 
hebben ze daar enorme behoefte 
aan speciaal EHBO-materiaal voor 
zwaargewonden. Zogenoemde ‘Cat 
Tourniquets,’ speciaal voor heftige 
verwondingen zoals na een explosie 
of zoals nu in oorlogstijd, het zijn 
noodverbanden om een ledemaat af 
te binden en het bloeden te stoppen. 

Mathieu: ‘onze vrienden in Oekraïne 
zijn bezig met eerstehulpvoorraden. 
Wij zijn gaan zoeken naar wat er 
beschikbaar was we hebben in 
minder dan twaalf uur 3000 euro 
opgehaald, via familie, vrienden 
en bekenden. Wij hebben een 
rekeningnummer geopend en zijn 
als een gek gaan bellen door heel 
Nederland om te zien wat er nog aan 
voorraad was in Nederland. Familie, 

vrienden, iedereen deed mee. 
Twee ladingen hebben we via de 
Grieks Katholieke kerk in Nederland 
naar Oost Polen kunnen sturen, 
naar bekenden van de vrienden. 
Intussen is alles naar Lviv gebracht 
en doorgestuurd naar Kiev. Er is 
in Nederland momenteel ook een 
tekort maar de leveranciers waren 
zeer behulpzaam en zijn druk bezig 
ons te bevoorraden.

Naar Lviv is het transport nog redelijk 
goed te doen, het is daar -op dit 
moment-nog redelijk veilig. Pastor 
Mykola van de Oekraïens Grieks 
katholieke kerk -zie artikel elders- 
heeft onze voorraad meegenomen 
naar Antwerpen via en ja het is 
inderdaad spannend of de tweede 
lading aankomt. We zitten nu ietsje 
minder in spanning, we hebben 
tenminste iets kunnen doen. Nu 
kunnen we ook weer bezig zijn met 
ons normale werk. 
Voor meer informatie: 
mathieu@mathieupeeters.nl
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