
 
 

  



Wat doen we in Oekraïne en hoe 
kun je helpen 
Geplaatst op: 3 maart 2022  

Veel mensen maken zich zorgen over de veiligheid van de mensen in Oekraïne. 
En dat is logisch! Hieronder antwoord op tien veelgestelde vragen over hoe het 
Rode Kruis helpt en wat je zelf kunt doen om een steentje bij te dragen. 

Doneer aan Giro 555 
1. Hoe helpt het Rode Kruis de mensen in Oekraïne?  
Onze hulpverleners in Oekraïne staan dag en nacht klaar om te helpen. Een greep uit de dingen 
die zij doen:  
 
● Eerste Hulp verlenen op plekken waar mensen geen goede toegang hebben tot de 
gezondheidszorg 
● Medische hulpgoederen leveren aan ziekenhuizen en gezondheidscentra 
● Simkaarten uitdelen, zodat mensen op de vlucht beter contact met hun dierbaren kunnen 
houden 
● Mensen evacueren uit plekken waar veel beschietingen plaatsvinden 
● Eten, drinken en hygiëneproducten uitdelen 

 
2. Wat is het verschil tussen Giro 5125 en Giro 555?  
Het was al snel duidelijk: hulp is hard nodig. Daarom activeerde het Rode Kruis Giro 5125 voor 
humanitaire hulp, zoals eten, drinken en medische zorg. Maar de nood werd alleen maar hoger 
en hoger. De Samenwerkende Hulporganisaties – waar het Rode Kruis onderdeel van uitmaakt – 
besloten toen om de handen ineen te slaan en op 28 februari Giro 555 te openen. Samen sta je 
immers sterker! Via allebei de gironummers komt de donatie dus op de goede plek terecht, 
namelijk bij de mensen uit Oekraïne die onze hulp nu zo dringend nodig hebben. 
 
Doneren op Giro 5125 kon tot en met 28 februari en doneren via Giro 555 kon vanaf 1 maart.  

 
3. Ik wil graag geld ophalen voor Giro 555, hoe kan ik dat het beste doen?  
Dat kan zeker! Via de site van Giro 555 maak je heel eenvoudig een online collectebus aan. Het 
enige wat je daarna nog hoeft te doen, is je vrienden, collega’s en kennissen uitnodigen om te 
doneren. Wie weet wil je netwerk, naast het doen van een donatie, ook zelf een collectebus 
aanmaken. Samen maken we het verschil! 
 
4. Kan ik ook nog op een andere manier in actie komen voor Giro 555?  
Absoluut! Ben jij een fanatiek hardloper, bijvoorbeeld? Laat je dan sponsoren voor het goede 
doel! En zo zijn er nog veel meer creatieve sponsoracties te bedenken. Via de site van Giro 
555 maak je makkelijk en snel een eigen actiepagina aan. Dat kan als individueel, maar ook als 
team.  
 
5. Komt er ook een landelijke actiedag van Giro 555? 
Ja, maandag 7 maart organiseert Giro 555 een landelijke actiedag en wordt er via verschillende 
mediakanalen extra aandacht gevraagd voor Oekraïne. Zo presenteren radiodj’s van 
verschillende radiostations die dag een speciale uitzending onder de naam ‘Radio555’. Natuurlijk 
hopen we aan het einde van die dag een heel mooi bedrag bekend te maken. Op woensdag 3 
maart (dag 3) stond de teller al op 9,8 miljoen! 
Heb je een andere vraag over Giro 555? Grote kans dat je het antwoord vindt op deze pagina!  

 

https://geef-nu.giro555.nl/oekraine?dm_pv=1&dm_cp=GV22019&utm_source=RodeKruis&utm_medium=referral&utm_campaign=Oekraine
https://giro555.digicollect.nl/aanmelden/email
https://www.inactievoorgiro555.nl/participate/how-to-participate
https://www.inactievoorgiro555.nl/participate/how-to-participate
https://giro555.nl/over-sho/

