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B
ij het betreden
van het Coren-
don Hotel in
Badhoevedorp
valt meteen op

dat de sfeer anders is. In
positieve zin. Waar de res-
tauratieruimte destijds vol
zat tijdens de lunch is het er
nu amper halfvol. Veel be-
woners zijn aan het werk. En
wie wel aanwezig is, oogt
ontspannen. 

Het was de bedoeling dat
de opgevangen vluchtelin-
gen snel zouden doorstro-
men naar een andere locatie,
maar de meesten zijn er nog
altijd.

Vera bijvoorbeeld. De 26-
jarige arriveerde in Noord-
Holland na een kort verblijf
in Duitsland, waar zij niet
kon aarden. Opgeleid als
fysiotherapeut poogde ze die
eerste weken na haar aan-
komst rust te vinden en te
geven door andere vluchte-
lingen massages aan te bie-
den. Ze hoopte in Nederland
ook als sportmasseur/fysio-
therapeut aan het werk te
kunnen gaan. Ze probeerde
dat ook, maar er kwamen te
weinig klanten. „Financieel
redde ik het niet.” Dat ze de
taal niet spreekt, hielp ook
niet. „Bovendien kende ik
niet alle wetten, nodig voor
het opzetten van een eigen
bedrijf.” Het hielp ook niet
dat in Nederland veel digi-
taal wordt afgehandeld. „In
Oekraïne worden dat soort
zaken bijna allemaal per-
soonlijk aan een loket gere-
geld.”

Uiteindelijk is ze aan het
werk gegaan bij Corendon,

in de keuken. „Het zorgt voor
afleiding, wat me helpt. En
het geeft me meer financiële
zekerheid.”

De oorlog speelt zich op
grote geografische afstand af.
Heeft dat haar beleving van
het geweld veranderd? „Zelf
ben ik tot rust gekomen, het
gevoel van dreiging is weg
voor mij. Toch houdt het me
nog bezig. Emotioneel ben ik
er niet klaar mee. Elke keer als
een raket inslaat in wijken die
ik ken en waar vrienden van
me wonen, of familie, dan
probeer ik meteen iedereen
die ik daar ken te bellen of ze
in orde zijn. En uiteraard
word ik geraakt door de ver-
halen van en over bekenden.
Een schoolkameraad is bij-
voorbeeld beide benen kwijt-
geraakt door een raketaanval.
Eerlijk gezegd kan ik nog
altijd niet geloven dat deze
oorlog er werkelijk is… Ik
hoop zo erg dat het snel stopt,
maar ik heb er weinig vertrou-
wen in.”

Grapjes

Dat is ook de reden dat ze
haar toekomst in Nederland
ziet. „Mijn zoontje Omar
heeft het hier enorm naar zijn
zin. Hij zat op voetbal, maar
werd steeds verkouden. Dus
sport hij nu binnen, hij doet
aan boksen. Alleen al voor
hem wil ik hier blijven. Hier
is hij veilig en Nederland is
een fijn land. Mensen zijn
vriendelijk, op straat groet
men elkaar of ze maken grap-
jes. Hier heeft Omar betere
kansen op een goed leven.”
Toch mist ze haar vaderland
nog altijd. „Oekraïne blijft een

deel van me. Ik woonde iets
buiten de stad, ik mis de
vogeltjes die ik ’s ochtends
hoorde fluiten. Maar ook het
eten, mijn huis, mijn spul-
len, alles wat altijd zo ge-
woon was om om me heen te
hebben. Maar hier ben ik
veilig.”

Ze is begonnen met een
thuisstudie Nederlands. „Ik
spreek nu alleen een beetje
Engels.” Toch voelt ze geen
afstand tot haar omgeving.
„Natuurlijk is het makkelij-
ker als je de taal spreekt.
Daarom leer ik het ook.
Maar met mimiek en geba-
ren kom je eigenlijk al een
heel eind.” Haar leven speelt

zich wel vaker buiten de
directe omgeving van het
hotel af. „Met werk gaan we
wel eens uit eten. En ik
maak wel eens een uitstapje.
Met Omar. Een dagje naar
Amsterdam, of naar Zand-
voort. Zandvoort is een fijne
plek.”

Vooruit

Amina had het aanvankelijk
moeilijk. De 15-jarige bevond
zich in het hotel vooral
tussen volwassenen en (jon-
ge) kinderen. Leeftijdsgeno-
ten waren er amper. Ze wilde
vooruit, wilde leren, maar
kon niet naar school. Nu
gaat het beter. Ze klinkt en
oogt vrolijker. „Het gaat ook
beter. Ik ga naar school, een
Nederlandse school. Ik leer
de Nederlandse taal, dat is
pittig, maar het gaat steeds
beter. En ik heb vrienden
leren kennen.” 

Gevoelsmatig zou ze wel
terug willen naar Oekraïne,
maar rationeel heeft ze al
besloten dat ze in Nederland
wil blijven. „Er is daar nie-
mand die op me wacht. Het
contact met mijn vrienden is
verwaterd, ik spreek ze niet
meer. Ik moest hier opnieuw
beginnen en áls ik terug zou
gaan, zou ik weer helemaal
opnieuw moeten beginnen.
Ik ben zestien, ik wil voor-
uit. Daarom wil ik hier blij-
ven. Ik wil studeren, ik denk
iets richting ict. Maar daar-
voor moet ik beter Neder-
lands leren.”

Ze vertelt hoe een meisje
dat ze kende een boek had
gemaakt met foto’s van haar
thuisstad. „Het was zo gek

om dat door te bladeren. Ik
zag foto’s van een winkel-
centrum waar ik vaak kwam,
ik herkende zelfs vrienden
en bekenden op die foto’s.
Maar wist ook dat het er
allemaal niet meer is. De
stad is verwoest, de mensen
zijn vertrokken.”

Mentaal gaat het goed met
haar. „Ik probeer me aan te
passen aan het leven hier en
dat gaat steeds beter.” Ze
lacht: „Het wordt gelukkig
ook weer warmer en het
blijft langer licht, dat alleen
scheelt al.” Ze heeft als tie-
ner meer moeite met het
verblijf in een hotel op één
kamer met haar ouders.
„Thuis kon ik meer mijn
eigen gang gaan. Hier heb ik
minder privacy. Dat is wel
eens moeilijk. Maar het
komt goed. Dat zou ik ook
iedereen die het moeilijk
heeft, om wat voor reden
dan ook, willen meegeven.
Ga door, blijf proberen. Het
wordt beter, het komt goed.”

Doof

Konstantin en zijn vrouw
Victoria vertelden mei vorig
jaar over hun (bijna) dove
dochtertje Dominika. In
Oekraïne waren ze kort voor
het uitbreken van de oorlog
bezig met onderzoeken of
een medische ingreep de
doofheid van hun dochtertje
zou kunnen verhelpen. Door
het uitbreken van de oorlog
werd dat proces in de kiem
gesmoord. Naar aanleiding
van het verhaal in deze krant
meldde het AMC zich en
bood aan te helpen. Helaas
bleek een medische ingreep

geen optie, vertelt Konstan-
tin. „Haar doofheid is niet
medisch omkeerbaar. Wel
zijn er andere methodes die
kunnen helpen: een Cochle-
ar implantaat of hoortoestel-
len. Binnenkort hebben we
een afspraak staan waarin we
een besluit zullen nemen.”

Ook zij verblijven nog
altijd in het Corendon Hotel.
Konstantin is al langere tijd
aan het werk bij Flora Hol-
land. „Dat gaat goed en het
bevalt me ook uitstekend. Ik
heb al promotie gemaakt.
Ook de onderlinge sfeer is
goed. Ik kan het prima vin-
den met mijn collega’s.”

,,Een paar weken geleden

hebben we een voetbaltoer-
nooi gehad. Dat was ont-
spannend. Daardoor was ik
even helemaal vrij in mijn
hoofd.” 

Nadeel was wel dat hij ook
die dag zijn been brak, waar-
van hij nu herstelt. Lachend:
„Maar het was zo’n fijne
dag, dat het me dat waard
was.”

Bombardement

Het verblijf in het Corendon
hotel bevalt ze nog altijd,
ondanks dat ze naar een wat
kleinere kamer zijn ver-
huisd. Victoria werkt niet, zij
volgt Engelse les. Ze hopen
op een toekomst in Neder-
land. „We missen Oekraïne,
onze ouders en vrienden
wonen er nog. Maar nie-
mand weet of en wanneer de
oorlog eindigt. De situatie is
nog niet beter geworden.
Mijn vrouw is eenmaal terug
geweest om familie te bezoe-
ken. Ze voelde er weer de
angst, helemaal toen ze er
een bombardement mee-
maakte. Daar is ze enorm
van geschrokken. Alleen al
voor Dominika willen we
alles doen om hier een toe-
komst op te bouwen. Omdat
we nog vluchteling zijn is
het moeilijk om concrete
plannen te maken. Te veel is
nog onzeker. Maar we hopen
dat we in Nederland kunnen
blijven. We vinden het een
prachtig land. En het be-
langrijkst voor ons is dat we
zeker weten dat Dominika
hier betere kansen heeft op
een goed en veilig leven.”

Frenk Klein Arfman

Oekraïners die het
oorlogsgeweld in
hun thuisland wa-
ren ontvlucht en
onderdak vonden
in het Corendon
Hotel, vertelden
vorig jaar in deze
krant hun verhaal.
Hoe is het Amina,
Vera, Omar, Kon-
stantin, Victoria en
Dominika in dat
jaar vergaan?

Oorlog is ver weg maar spookt altijd
❜❜Ik ben 

tot rust
gekomen,

maar
emotioneel

ben ik er niet
klaar mee

Vera

interview Een jaar nadat vluchtelingen onderdak  vonden in het Corendon Hotel in Badhoevedorp 

❜❜Ik zou
iedereen

willen
meegeven:
het wordt
beter, het

komt goed

Amina

Vera werkt in de hotelkeuken, Omar bokst. Konstantin, Victoria en hun dochter die voor haar doofheid geholpen wordt. Amina, 16 jaar nu, wil vooruit. FOTO’S UNITED PHOTOS/TOUSSAINT KLUITERS
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Egor Panchenko is amateur-
wielrenner en fietscoach in
Kiev. Kort na de Russische
invasie besloot hij zijn fiets te
gebruiken om mensen te
helpen. Hij zamelde geld in,
deed boodschappen en kocht
medicijnen en bezorgde die
vervolgens op zijn racefiets bij
mensen die hulp nodig had-
den. Anderen sloten zich bij
hem aan. Na enkele weken
waren er zo’n twintig mensen
die hem hielpen.

In maart maakte deze krant
een verhaal over Panchenko’s
koerierswerk. Hoe is het nú
met hem? Het goede nieuws
is: hij leeft nog. Het slechte
nieuws: hij brak in het najaar
twee rugwervels bij een val
met zijn fiets en heeft drie
maanden lang vooral op bed
gelegen. Daarnaast liep zijn
relatie stuk. Na de invasie
besloten hij en zijn vrouw dat
zij beter tijdelijk naar het
veilige buitenland kon gaan.
Naarmate de tijd verstreek,
wilde ze niet meer terug –
ook niet toen het in Kiev
inmiddels veiliger was. „Ik
denk dat meer huwelijken in
Oekraïne helaas daarmee te
maken hebben”, zegt Egor.
„Al met al heb ik moeilijke
maanden achter de rug, zowel
fysiek als mentaal. Veel stress,
veel zorgen. Depressieve ge-
voelens. Ik begin me nu ein-
delijk weer wat beter te voe-
len.”

Met het rondbrengen van
boodschappen en medicijnen
stopte hij in juni. „Het was
niet meer nodig. De stad was
weer ’open’. Openbaar vervoer
reed weer, apotheken en win-
kels waren open, de check-
points en barricades waren
weg en de bruggen weer toe-
gankelijk. Mensen konden
zelf de straat op en zichzelf
redden.”

De stad pakte het leven
opnieuw op. Panchenko kon
weer wielrenners gaan co-
achen, al had hij minder
’klanten’ dan voor de invasie.

Daarnaast bleef hij geld inza-
melen. „Dat geld wordt ge-
bruikt om medicijnen en
medische apparaten te kopen
voor ziekenhuizen en veld-
hospitalen waar soldaten
worden geholpen. Een vriend
van me werkt daar. Hij weet
precies wat er nodig is. Zo
weet ik dat het op de goede
plek terechtkomt.”

Hij is trots op zijn koeriers-
werk van vorig voorjaar.
„Honderden mensen hebben
we geholpen. Ja, daar ben ik
trots op.” 

Het bleef niet onopgemerkt.
Na het verhaal in deze krant
schreven ook andere buiten-
landse kranten en tijdschrif-
ten over hem.

Het heeft Egor zelfs een
onderscheiding van de Ver-
enigde Naties opgeleverd. De
prijs hoort bij de World Bicy-
cle Day en gaat naar mensen
die zich op een bijzondere
manier hebben ingezet voor
het fietsen. Helaas kon hij
niet bij de uitreiking in Polen
aanwezig zijn. Hij heeft het
glazen kunstwerk per post
gekregen. „Die onderschei-
ding betekent veel voor me. Ik
heb niet eerder zó’n waarde-
ring gekregen. Ze vonden dat
ik de wereld een beetje heb
veranderd met mijn fiets.
Mooi.”

Theo Brinkman

Stress en gebroken

wervels, maar ook een

onderscheiding van de VN 

Egor Panchenko met zijn onderscheiding en zijn moeder. PRIVÉFOTO

❜❜Ze vonden
dat ik de

wereld een
beetje heb
veranderd
met mijn

fiets


