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Oorlog in Oekraïne. Dagelijkse berichten. Dag 102-103 
Van Sofia Oliynyk en Maryana Zaviyska  
 
Aangevallen steden. Op 5 juni in de ochtend voerden Russische strijdkrachten zware raketaanvallen 
uit op Oekraïens grondgebied, waaronder de stad Kiev. Na een rustige maand werd Kiev weer 
getroffen door raketten, die een treinreparatiewerkplaats als doelwit hadden. Hoewel er slechts één 
persoon werd gewond, werd het geluid van de explosie duidelijk gehoord rond de linkeroever van Kiev 
en de rook was ook buiten de stad zichtbaar. Russische autoriteiten beweren dat ze de verborgen 
tankopslagplaats hebben vernietigd, terwijl Oekraïense spoorwegbeambten dit ontkennen. Zaterdag 
vuurde het Russische leger een raket af die een graansilo in de haven Nika-Tera bij Mykolajiv 
vernietigde. De explosies zijn ook maandagochtend in Mykolajiv waargenomen. Rusland terroriseert 
nog steeds de grensgebieden in de regio Soemy. Zaterdag werd de regio drie keer door de Russen 
beschoten, waaronder eenmaal met zes raketten. 
 
In de regio Loegansk duurt de strijd voort. Door het tegenoffensief van het Oekraïense leger is 50 
procent van Severodonetsk weer in handen van Oekraïne, zegt het hoofd van de regionale overheid 
van Loegansk, Sergej Haidai. In Lysytsjansk hadden de Russen een bakkerij die brood bakte voor de 
mensen die zich nog in de stad bevinden als doelwit. Behalve de bakkerij werden ook verschillende 
overheidsgebouwen en twee torengebouwen beschadigd. 
 
In het vermaarde grottenklooster van Sviatohirsk, in de regio Donetsk, raakte Russische artillerie de 
beroemde houten kerk van de skite van Allerheiligen. Het orthodoxe klooster uit het begin van de 17de 
eeuw werd al voor de tweede keer aangevallen. Op het moment van de aanval schuilden er 300 
mensen op het terrein. Alleen al in de regio Donetsk vernietigden de Russen in drie maanden oorlog 
43 kerkelijke gebouwen, waarvan de meeste tot de Oekraïens-orthodoxe Kerk onder patriarchaat van 
Moskou behoorden. 
 
De Oekraïense president, Volodymyr Zelensky, reisde naar Lysytsjansk en Soledar, steden in de 
frontlijn in Donbas. Beide steden liggen dicht bij het slagveld. Tijdens het bezoek ontmoette hij zowel 
militairen als burgers. Later ging hij naar Zaporizja, een gebied dat wordt aangevallen, maar tevens 
een plek is waar veel mensen naartoe vluchten. 
 
Bezette steden. In Marioepol sloopt het Russische leger beschadigde huizen zonder eerst lichamen 
onder het puin vandaan te halen. Zaterdag werden de eerste huizen gesloopt, onder zware bewaking 
waarbij 'staatsvrijwilligers' waren betrokken. Het is onmogelijk om gegevens over de lichamen onder 
het puin te verkrijgen doordat na het slopen alles naar een stortplaats in het district Levoberezjny is 
gebracht. 
 
De situatie wat betreft het drinkwater in Marioepol blijft kritiek. De mensen moeten bijna twee dagen in 
de rij staan. Dit komt door het lage waterniveau in de natuurlijke bronnen. Dit zal nog lager worden als 
de zomerse hittegolven eraan komen. Intussen verleent het Russische leger alleen humanitaire hulp 
aan mensen van de pensioenleeftijd. Voor het overige wordt voedsel gegeven in ruil voor publiek werk. 
 
In Cherson verscheuren mensen Russische vlaggen, verspreiden ze nationale symbolen en hangen 
ze pro-Oekraïne-posters op als daad van verzet tegen de Russische bezetting. In de regio Cherson 
willen de Russische bezetters regionale pompstations aanwijzen om brandstof te verkopen die uit de 
bezette Krim wordt geïmporteerd. Over het geheel genomen is de situatie in de regio kritiek, aangezien 
er fysieke en online-communicatie, voorraden, medicijnen en contant geld ontbreken. Aan de kust 
liggen mijnen, vooral bij Lazurny, en drie plaatselijke bewoners kwamen om door een ontploffende 
mijn. 
 

https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/russia-strikes-kyiv-again-after-weeks-putin-warns-west-missile-supplies-2022-06-06/
https://youtu.be/2yBluvhCU3A
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/06/5/7350643/
https://twitter.com/agathaxgorski/status/1533060697382342657?s=20&t=ea-dpPPU4gxnPWP4oSB-Xg
http://t.me/otkachenkokyiv%20/1645
http://t.me/otkachenkokyiv%20/1645
https://t.me/pavlokyrylenko_donoda/3611?fbclid=IwAR0X79EjegNK1nJiLfd-O_3n6sGY5ReobOeayBxlC0cYSVMwh5R0OvKK7a0
https://www.reuters.com/world/europe/ukrainian-president-zelenskiy-visits-front-line-troops-statement-2022-06-05/
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/06/4/7350479/
https://t.me/ukrainenowenglish/10053
https://t.me/ukrainenowenglish/10031
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Bijna 60 procent van de regio Zaporizja wordt tijdelijk bezet door het Russische leger en er zal op 
meer plaatsen worden gevochten, zegt Oleksandr Staroech. Door de vijandelijkheden zijn 77 plaatsen 
in dit gebied afgesneden van elektriciteit. Het Russische leger verwoestte 2701 infrastructurele 
voorzieningen, waarvan er tot nu toe 700 zijn heropgebouwd. 
 
In Energodar, in de regio Zaporizja, stijgt het aantal ontvoeringen gestaag. De bezetter richt zich niet 
alleen op activisten en veteranen, maar ook op partizanen en mensen bij de doorlaatpost. De 
burgemeester van de stad zegt dat er geen logica in deze vrijheidsberovingen is te vinden. Ook nemen 
de gevallen van plundering toe, vooral van lege huizen waarvan de bewoners de stad verlaten hebben. 
De prijzen van goederen zijn verdubbeld. De voorkeur wordt gegeven aan degenen die contant kunnen 
betalen, doordat door de veelvuldige problemen met het internet het betalen met een bankpas lastig 
is. De stad heeft een tekort aan Oekraïense artsen doordat de Russen humanitaire hulp blokkeren en 
geen Russische artsen sturen. 
 
Mensenrechten. De uitwisseling van de lichamen van gesneuvelde militairen tussen Oekraïne en 
Rusland vond op 2 juni plaats. Aan de frontlijn bij Zaporizja werden 160 tegen 160 lichamen 
uitgewisseld. 
 
Tot nu toe zijn er in de regio Kiev meer dan 1300 lichamen opgegraven. Meer dan 200 burgers die in 
de regio Kiev door de Russen zijn gedood, moeten nog door de onderzoekers worden geïdentificeerd. 
 
Oekraïne heeft meer dan twintig rechtszaken betreffende gedwongen verplaatsing van Oekraïners 
naar Rusland en Wit-Rusland geopend. Het Oekraïense strafrecht bevat een artikel over genocide 
waarin duidelijk staat dat gedwongen verplaatsing van kinderen als genocide geldt, dus dit is de richting 
die we volgen bij ons onderzoek, zegt de openbare aanklager van Oekraïne. 
 
Buitenlandse politiek. Een officiële delegatie van de regeringspartij van Zuid-Korea bezocht Boetsja 
en Irpin. Volgens Lee Joon-seok zal hij, na wat hij in Oekraïne heeft gezien en gehoord, met president 
Joon Suk-yeol verschillende opties voor ondersteuning bespreken, waaronder wederopbouw na de 
oorlog. 
 
De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zal vergaderen over de situatie in Oekraïne en vooral het 
conflictgerelateerde seksuele geweld en de mensenhandel. Charles Michel, voorzitter van de 
Europese Raad, zal deelnemen aan het werk van de Veiligheidsraad. 
 
De minister van Buitenlandse Zaken van Oekraïne reageerde op de oproep van de Franse president 
Macron om 'Rusland niet te vernederen, zodat wanneer de oorlog voorbij is, we een diplomatieke 
uitweg kunnen bieden'. Minister Koeleba twitterde: 'Oproepen vernedering van Rusland te vermijden, 
kan alleen Frankrijk vernederen, evenals elk ander land dat dit doet. Het is namelijk Rusland dat 
zichzelf vernedert. We kunnen ons allen beter richten op hoe we Rusland zijn plaats wijzen. Dat zal 
vrede brengen en levens redden'. 
 
Energie. Rusland gaat door met nucleair terrorisme. 5 Juni vloog een Russische kruisraket, 
vergelijkbaar met het Kalibr-type, op kritieke hoogte boven een kerncentrale in Zuid-Oekraïne. 
Waarschijnlijk vloog de raket richting Kiev. 
 
De Oekraïense ministerraad meldt dat ongeveer 723 plaatsen en in totaal ongeveer 652.300 
consumenten in Oekraïne zonder elektriciteit zitten door de door de vijandelijkheden veroorzaakte 
schade. Deze bevinden zich vooral in de regio Donetsk (358.100), Loegansk (meer dan 128.200) en 
Charkov (ongeveer 72.400). 164.000 Consumenten zitten zonder gas. 
 

https://www.president.gov.ua/en/news/glava-derzhavi-proviv-naradu-shodo-potochnoyi-situaciyi-v-za-75613
https://t.me/orlovdmytroEn/524
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/06/4/7350529/
https://www.ukrinform.net/rubric-polytics/3500462-south-korea-parliamentary-delegation-visits-bucha-irpin.html
https://www.nytimes.com/2022/06/04/world/europe/ukraine-macron-russia-izium.html
https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1533073469570789377?s=20&t=syy7jyg_InJepD9AXootBQ
https://youtu.be/_rj97oafKsY
https://www.kmu.gov.ua/en/news/robota-energosistemi-ukrayini-na-5-chervnya-2022-roku
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Steun aan Oekraïne. De Verenigde Staten is veruit de grootste ondersteuner van Oekraïne met zijn 
laatste hulptoezeggingen, op financieel, humanitair en militair gebied. In de zin van bruto binnenlands 
product zijn Estland, Letland en Polen de grootste. De Europese steuntoezeggingen zijn recentelijk 
bescheidener gegroeid, volgens de gegevens van de Ukraine Support Tracker. 
 
Digitale frontlijn. In beide landen vinden nog steeds cyberaanvallen plaats. De website van het 
Russische ministerie dat onder andere over huisvesting gaat, schijnt te zijn gehackt; als er naar de site 
wordt gezocht, verschijnt er 'Leve Oekraïne' in het Oekraïens. Ook de Oekraïense website OLL.TV, 
die de voetbalwedstrijd Oekraïne-Wales streamde, werd tijdelijk gehackt. 
 
Leeshoekje.  

● A Farmer Holds On, a Fraying Lifeline for a Besieged Corner of Ukraine | The New York Times 

(nytimes.com) – Het verhaal van Oleksandr Chaplik, 55, een vee- en zuivelboer bij 

Severodonetsk, die zijn bedrijf in oorlogstijd runt om de plaatselijke bevolking van voedsel en 

werk te voorzien.  

● Ukraine: Why does Russia want to capture Severodonetsk? | The Washington Post – Enkele 

van de hevigste gevechten vinden plaats in het gebied bij Severodonetsk. Dit is een van de 

laatste steden die de beheersing van het gebied door de Russen in de weg staan en het is een 

bestuurlijk centrum in de regio Loegansk.  

 

Statistics. 
● De generale staf van het Oekraïense leger becijferde de geschatte Russische verliezen (4 juni 

2022, 10.00 uur): personen ongeveer 31.250, tanks 1386, pantservechtwagens 3400, 
artilleriesystemen 690, meervoudige raketwerpers 207, luchtafweersystemen 96, vliegtuigen 
211, helikopters 176, drones 551, kruisraketten 125, boten en lichte speedboten 13, 
ongepantserde voertuigen en tankwagens 2395, speciale apparatuur 53. 

 
Elke actie, hoe klein ook, doet er toe!! 

● Steun Kryivka Vilnych – een liefdadigheidsorganisatie die helpt met humanitaire steun in 
de regio's Kiev en Tsjernihiv en die zich momenteel richt op steun aan Oost-Oekraïne. 
Hier staan hun bankgegevens.  

● Verspreid actuele informatie over de toestand in Oekraïne, op sociale media, via lokale 
media of door deze berichten te delen. 

● Schrijf je in op onze dagelijkse updates op Twitter en onze website.  
● Je kunt ons project steunen met een donatie via PayPal. Hier vind je meer informatie. 

 
Bedankt voor het steunen van Oekraïne! Slava Ukraini! 

 

https://www.ifw-kiel.de/publications/media-information/2022/ukraine-support-tracker-us-support-for-ukraine-dwarfs-aid-from-other-governments/
https://www.reuters.com/world/europe/russian-ministry-website-appears-hacked-ria-reports-users-data-protected-2022-06-06/
https://www.nytimes.com/2022/06/04/world/europe/ukraine-farmer-sievierodonetsk.html?unlocked_article_code=AAAAAAAAAAAAAAAACEIPuomT1JKd6J17Vw1cRCfTTMQmqxCdw_PIxftm3iWka3DLDm4eiPsSGYyMvErQf617apwu3C6SRdlMdbEmXvl_1KpEPkFzSgSypZeDnpkZOCZzqZ62Wil--aPxao0C0G2gaHileqA4zaejvhmCPX_hUfTUgnYrIRIz9JI2aV3-2iAXz6mRQvpwjtMp3qpwA559FTkQdWLd6amTfhZ9PtSAaR7f7QgkCaoOCXyIw4nqu_9Xex5SCFnGUHp7_W86jdtcM98cN6_8RAUyLIu82f5CTzw1c_r6QsE5VIPWlL51sLDSqBHqyMG-w_U-Fa08r6qWWCdzzRAqFVUDe18T5gl9&smid=tel-nytimes
https://www.nytimes.com/2022/06/04/world/europe/ukraine-farmer-sievierodonetsk.html?unlocked_article_code=AAAAAAAAAAAAAAAACEIPuomT1JKd6J17Vw1cRCfTTMQmqxCdw_PIxftm3iWka3DLDm4eiPsSGYyMvErQf617apwu3C6SRdlMdbEmXvl_1KpEPkFzSgSypZeDnpkZOCZzqZ62Wil--aPxao0C0G2gaHileqA4zaejvhmCPX_hUfTUgnYrIRIz9JI2aV3-2iAXz6mRQvpwjtMp3qpwA559FTkQdWLd6amTfhZ9PtSAaR7f7QgkCaoOCXyIw4nqu_9Xex5SCFnGUHp7_W86jdtcM98cN6_8RAUyLIu82f5CTzw1c_r6QsE5VIPWlL51sLDSqBHqyMG-w_U-Fa08r6qWWCdzzRAqFVUDe18T5gl9&smid=tel-nytimes
https://www.washingtonpost.com/world/2022/06/04/ukraine-russia-severodonetsk-donbas/?utm_campaign=wp_main&utm_medium=social&utm_source=telegram
https://www.facebook.com/KryivkaVilnykh
https://www.facebook.com/KryivkaVilnykh/posts/3189833007913482
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/
https://sharethetruths.org/about/

