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Schenke Licht: Geld für Dieselgeneratoren, Powerbanks,
tragbare Powerstationen

40% der Energieinfrastruktur der Ukraine wurden durch Drohnenattacken beschädigt, was zu erzwungenen
Stromausfällen im ganzen Land führt. Die Bevölkerung wurde aufgerufen von 7 bis 22 Uhr möglichst wenig
Strom zu verbrauchen. So haben die Ukrainer neben Militäroffensiven und Luftangriffen nun auch mit Kälte
und Dunkelheit zu kämpfen. Zudem sind neben der Infrastruktur teilweise auch Wohnhäuser zerstört.
Daher bitten wir um Ihre Mithilfe!
Strom wird benötigt für Wärme, Licht, Wasserversorgung, Kochen, Bildung, Waschen, Kommunikation mit
Angehörigen, Arbeit, Straßenbeleuchtung, ...
•
•

Beispielsweise kamen Bewohner von vier Nachbardörfern in befreiten Gebieten zur mobilen
Stromquelle, um ihre Telefone aufzuladen und Informationen zu erhalten
Eine Kleinstadt braucht einen 10-kW-Generator, um Wasser in die Häuser zu pumpen.

Seit 8 Monate liefern wir Ihre Hilfe über verlässliche gemeinnützige Organisationen an die Bedürftigen in
der Ukraine und diese kommt an.
Was wir bisher schon durch Ihre Unterstützung erreichen konnten, finden Sie auf unsere Webseite unter
https://ukrainer-in-karlsruhe.org/wie-setzen-wir-ihre-spenden-ein/
Bitte helfen Sie uns, die Not durch die zerstörte Energieinfrastruktur zu lindern.
Überweisung:
Zahlungsempfänger: Ukrainer in Karlsruhe. Deutsch-Ukrainischer Verein e.V.
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АКЦІЯ „ПОДАРУЙ СВІТЛО“
ЗБІР КОШТІВ НА ГЕНЕРАТОРИ, ПОВЕРБАНКИ, ПОТУЖНІ ЗАРЯДНІ СТАНЦІЇ
40% енергетичної інфраструктури України було пошкоджено через атаки дронів-камікадзе, що призвело до
вимушених відключень електроенергії по всій країні. Уряд закликав населення мінімізувати використання
електроенергії. Тож на додачу до війскових атак і ракетних обстрілів, пошкодження інфраструктурних і
приватиних будинків, українці тепер мають боротися з холодом і темрявою.
Електроенергія необхідна для постачання тепла, зв´язку, світла, водопостачання, приготування їжі, навчання,
прання, роботи, вуличного освітлення, ...
•
•

Наприклад, завдяки одному такому генератору жителі чотирьох деокупованих сіл Харківщини змогли
заряджати телефони, щоб залишатися на зв´язку
звільнене селище Гороховатка потребує дизельний генератор на 10 кВт для забезпечення роботи
водопостачальної станції

Протягом 8 місяців ми доставляємо ваші пожертви за допомогою надійних і самовідданих благодійників в
Україні, див. тут:
https://ukrainer-in-karlsruhe.org/uk/wie-setzen-wir-ihre-spenden-ein/

Ми просимо вашої фінансової підтримки на вказаний рахунок, щоб допомогти вистояти нашим
співвітчизникам!
•
•
•
•
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