
HOPE projekt Ukraine   

Støtte til befolkningen og de væbnede styrker i Ukraine
HOPE projektet har til formål at sende materiel, udstyr og fødevarer til de krigsramte områder i Ukraine, til 
fordeling og brug til bl.a. børnehjem, flygtningelejre, lokale hjælpeorganisationer og  lokale militser i Ukraine. 
Projektet er drevet af den frivillige organisation KOLO Nordic.

KOLO Nordic har siden krigens udbrud opbygget et netværk af organisationer i Ukraine, der hjælper med at 
løse de praktiske opgaver i lokalområderne, blandt andet den livsvigtige sikring af distributionen af nødhjælp 
til områderne i og omkring krigszonerne. 

KOLO Nordic har siden foråret 2022 haft månedlige afgange til Ukraine, hvor frivillige fra Danmark kører 
afsted med nødhjælp som, med mellemstation i den ukrainske grænseby Lviv, bliver distribueret videre til 
primært de østlige og sydlige regioner i Ukraine, som er dem der er hårdest ramt af kamphandlinger.
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Ruten går via Tyskland, Poznan i Polen og knudepunktet Lviv i Ukraine til endestationen 
Odessa i det sydlige krigshærgede Ukraine.

Næste transport af nødhjælp til Odessa starter fra Danmark fredag d. 7. oktober 2022.

Følgende virksomheder har bidraget til HOPE projektet:

Forskellige varianter 
af cerealier

Peugot Partner 
servicevogn inkl. 
diverse værktøj, 

reservehjul og 
værkstedsudstyr. 

Stiller en lastbil samt 
chauffør til rådighed 

til transport af 
nødhjælpen.

Engangsklude til 
desinfektion af 
overflader og 

medicinsk udstyr. 

Donation af en lastbil 
til militsen

 i Odessa og 
facilitering af 

projektet.



HOPE projekt Ukraine

Ca. 70 paller med forskellige 
varianter af cerealier.
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En Scania lastbil lastes  med cerealier til 
levering i Ukraine. Efter leverering doneres 
lastbilen til den lokale milits i Odessa. 

En Peugot Partner servicevogn  
inkl. værktøj, reservedele, 

arbejdsbænk og diverse udstyr  til 
anvendelse som mobilt værksted.

En ekstra lastbil samt chauffør stilles 
til rådighed, således at alt udstyr og 
madvarer kan leveres i en og samme 
transport.

Donationer:

Syv paller med engangsklude 
der anvendes til desinfektion af 
overflader og medicinsk udstyr.



KOLO Nordic er en registreret humanitær organisation med 
base i Danmark. Vi arbejder for at støtte ofrene for den 
russiske krig i Ukraine. Alle donerede ressourcer går 
direkte til at hjælpe mennesker og projekter i Ukraine, da 
alt arbejde i KOLO Nordic er frivilligt baseret og udgifter til 
administration, transport og andre udgifter betales af de 
frivillige selv.

KOLO Nordic tog sin første tur til Ukraine i april 2022. At se 
ødelæggelserne fra den russiske krig og møde de mange 
hårdtkæmpende ukrainere gjorde et enormt indtryk, og vi 
besluttede at gøre alt, hvad vi kunne for at støtte Ukraine i 
dets kamp for et frit og sikkert Land. Vi håber, du har lyst 
til at være med i vores indsats.

Hver måned kører vi til Ukraine med hjælp til flygtninge, 
hospitaler og militæret. Vi støtter også projekter i Ukraine 
og driver vores egne projekter i samarbejde med lokale 
partnere

Kontakt os, hvis du ønsker at deltage i vores arbejde 

eller har ressourcer, du vil donere. Vi deler også 

gerne vores viden og netværk med dig, så du kan 

planlægge din egen støtte til det ukrainske folk. 



Militær 

KOLO Nordic støtter en frivillig bataljon fra 
Lutsk med tøj og udstyr, og sammen med en 
lokal NGO producerer vi feltrationer til hæren. 
Hver måned sendes udstyr til fronten, hvor 
end det er nødvendigt.

Flygtninge 
Vi støtter to flygtningelejre i Lutsk. KOLO 
Nordic hjælper dem med opvarmning, tøj og 
mad. Vi støtter også flere børnehjem i Lviv, 
hvor børn, der har mistet deres hjem og 
familie, finder husly og hjælp. 

Hospitaler 

KOLO Nordic støtter et hospital for psykisk 
handicappede og har leveret tøj og udstyr til 
hospitaler i Lutsk og Vinitsya. Vi vil løbende 
udvide dette arbejde for at støtte den hårdt 
ramte sundhedssektor.

� info@kolonordic.dk � +45 50 52 41 42 
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