
 
Zie ook: 
Impressie/verslag UA-reis (I en II) 
Website: www.gjbmedia.com. Of via eerdere FB-linken. 
 

 
 
EXIT SCENARIO MOLDAVIË 

• De Embassy of the Kingdom of the Netherlands in 
Ukraine komt elke dag met dezelfde boodschap voor 
Nederlanders – vrij vertaald: verlaat Oekraïne nu meteen 
of, als dat niet zonder gevaar kan, zoek een veilige 
schuilplaats.  

• Ministerie van Buitenlandse Zaken: permanent voor 
iedereen beschikbaar via telefoonnummer +31 247 247 
247. Paar keer overlegd met deze professionals – de 
kalmte zelf, een en al geduld, goed geïnformeerd.  

• Het laatste contact: beter niet reizen over Moldavië – 
reisadvies oranje/rood. Moldavische overheid is niet 
volledig de baas in eigen land. Plus – mijn eigen 
woorden: roversnest, veel lokale maffia.  

• Van de baan dus, onze primaire vluchtroute met weinig 
verkeer (Oekraïne, Moldavië, Roemenië). Geen ‘veilig’ 
noodscenario meer via twee kleine overgangen naar 
onze EU.  



• We richten ons nu op een langere route. Twee komen 
nog in aanmerking als alternatief scenario (relatief veilig 
en rustig).  
 

• De hoop blijft echter op een (tijdelijk?) machtsevenwicht 
dat Dima, Sonja en Olga toestaat om (tijdelijk?) veilig te 
blijven leven in UA. In hun eigen huis. Met hun eigen 
familie. 

• Zon, geen wolken – goed voor een bombardement aan 
satellietfoto’s. Het viel te raden: het monster rukt op. 
Verstevigt posities. Langzaam. Maar zeker.  
De moeder neemt nog geen beslissing. 

 
 

PERSONAL NOTE 
• Een terugkerend moment: Dima (8) stuift mijn kamer 

binnen. Blik op mij gericht. Niet te peilen. Geen woord. 
Geen blijdschap, geen verdriet, lees of voel ik. Misschien 
een vraagteken. Ik denk dan maar dat het een soort 
controle is. Of ik er nog ben. Weet niet of hij daar dan 
blij om is. Hij wil het liefste thuisblijven, weten we al. Na 
een paar seconden rent hij weer weg.  

• Ik zou Dima, Olga en Sonja graag even Nederland laten 
zien. En dan weer snel terugbrengen naar een veilig huis. 
In dat prachtig land Oekraïne.  

• De zon schijnt vandaag. Hoe surrealistisch kan zoiets 
normaals lekker aanvoelen… 

 
• Digital UA-flag: designed by Sonja. 

 


