
#StandWithUkraine

Wie zijn wij?

MitOst e.V. is een non-profit organisatie uit Berlijn. We zetten ons 
in voor culturele uitwisseling, actief burgerschap, sociale cohesie 
en duurzame ontwikkeling, zowel in de steden als daarbuiten. We 
gaan verder dan culturele, sectorale en linguïstische grenzen. We 
hebben meer dan 1500 leden in 40 landen, in Duitsland, Rusland, 
Oekraïne en de omliggende landen. Ons team van 35 mensen werkt 
vanuit Berlijn met lokale en regionale partnerorganisaties door 
heel Europa, Noord Afrika en West-, Centraal-, en Oost Azië aan 
verschillende projecten en programma’s. Deze projecten worden 
gefinancierd door private fondsen (oa. Bosch Foundation, European 
Cultural Foundation, Stiftung Mercator) en overheidsinstanties (oa. 
de Europese Commissie, het Duitse ministerie voor buitenlandse 
zaken). Ons jaarbudget is ongeveer 5 miljoen euro.

Doneer nu!

https://www.mitost.org/ukraine/donate/

https://www.mitost.org/
https://www.mitost.org/ukraine/donate/
https://www.mitost.org/ukraine/donate/


Wat doen wij in Oekraïne?

MitOst is al meer dan 20 jaar actief in Oekraïne en maakt deel uit 
van een sterk en gedecentraliseerd netwerk van onafhankelijke 
initiatieven, toegewijde professionals en belanghebbenden vanuit 
meerdere sectoren die werken ter bevordering van democratie en 
mensenrechten, kunst en cultuur, (informele) educatie, media enz. 
Op dit moment zijn er meer dan 80 organisaties en 400 individuen 
actief in dit netwerk. Het gaat om politici, ambtenaren, activisten, 
artiesten, onderwijzers, bemiddelaars, journalisten en zakenmensen.

 
Steun MitOst’s internationale ondersteuning 
actie!

MitOst werkt op dit moment op twee fronten, direct en door middel 
van onze partners in Oekraïne en omliggende landen.

We gaan door met het activeren van het internationale MitOst 
netwerk om vraag en aanbod aan elkaar te koppelen en ontheemde 
Oekraïners een plek te geven, waar dan ook in Europa. We 
ondersteunen de leden van onze gemeenschap in het klaarmaken 
van transporten met humanitaire hulp. We kopen in waar het meest 
om wordt gevraagd door onze partners in Oekraïne, medische 
benodigdheden als verband, pijnstillers en eerste hulp kits, technisch 
materiaal als powerbanks op zonne energie en walkie talkies 
maar ook beschermingsmiddelen als helmen en kogelwerende 
vesten voor burgers die doorgaan met het bieden van noodhulp in 
oorlogsgebieden. Er is ook grote behoefte aan kampeeruitrusting; 
slaapzakken, tenten en dekens en er is vraag naar droog voedsel.

https://www.mitost.org/ukraine/


Tegelijkertijd proberen wij zo snel mogelijk onze partners in 
Oekraïne te voorzien van financiële en materiële ondersteuning, 
Insha Osvita, proto produkciia en Asortymentna kimnata,  
werken op locatie aan evacuatie en tijdelijke onderkomen. We 
werken nauw samen met partners en leden in omliggende landen 
- Polen, Slowakije, Hongarije, Roemenië en Litouwen om te leren 
wat de behoeften zijn van de gemeenschappen die hen opvangen 
en te doneren wat zij nodig hebben. We hebben al gedoneerd aan 
de noodopvang in Moldavië die wordt aangeboden door Ecovisio 
en werken op het moment van schrijven aan de voorbereiding  
van meer donaties.s

Doneer nu!

Doneer nu aan ons Oekraine 
Solidariteits Fonds! 

Onze campagne heeft al 300.000 euro opgehaald om het 
bovenstaande te financieren. Maar meer is nodig. Iedere dag 
vluchten meer mensen uit de oorlogsgebieden en trekken over de 
Oekraïense grens. Samen met onze partners streven wij ernaar 
om noodopvang, transport en psychologische steun te bieden 
aan vluchtelingen en ter plaatse hulp te bieden aan mensen die 
vastzitten in onveilige gebieden. Ook moeten we naar de toekomst 
kijken, dit conflict en de implicaties ervan zullen nog voor een lange 
tijd met ons zijn.

https://www.facebook.com/inshaosvita
https://www.facebook.com/protoprodukciia
https://www.facebook.com/asortymentna.kimnata
https://www.ecovisio.org
https://www.mitost.org/ukraine/donate/
https://www.mitost.org/ukraine/donate/

