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ACUPUNCTURISTEN ZONDER GRENZEN ORGANISEERT IN NEDERLAND 

Acupuncturisten Zonder Grenzen (AWB) organiseert actief steun voor mensen die 
noodgedwongen Oekraïne moeten ontvluchten, waaronder Oekraïense burgers, studenten en 
migranten uit andere landen, en vluchtelingen uit Afrika en het Midden-Oosten die opnieuw een 
veilige haven moeten vinden.

Momenteel zijn we in Nederland:

* Het identificeren en beveiligen van locaties voor pop-upklinieken, om vluchtelingen te 
behandelen. Pop-upklinieken moeten schone, veilige ruimtes zijn. Wij gaan auriculaire 
behandelingen geven, daarom hebben wij geen behandeltafels nodig! Patiënten hebben 
alleen comfortabele zitplaatsen nodig. Idealiter zouden we een tijdsblok van 4 uur hebben 
voor opbouw/afbraak en om behandelingen op voortschrijdende basis toe te dienen. 
Afhankelijk van de beschikbare ruimte en vrijwillige beoefenaars, kunnen we locaties opzetten 
op meerdere locaties, met een minimale frequentie van om de twee weken. We willen er ook 
voor zorgen dat de locaties zo dicht mogelijk bij de vluchtelingen zijn, zodat ze niet ver hoeven 
te gaan. Als u aanwijzingen heeft op potentiële klinieksites, laat het ons dan zo snel 
mogelijk weten;

* Het organiseren van benodigdheden en donaties. We hebben stoelen, naalden, 
alcoholdoekjes, naaldencontainers, mondkapjes en al het andere dat u maar kunt bedenken 
nodig;

* Begonnen met het screenen van geïnteresseerde vrijwilligers. Alle beoefenaars zijn 
welkom. We zouden vooral graag samenwerken met lokale acupunctuurscholen, om student-
acupuncturisten de kans te geven klinische ervaring op te doen door inkomende 
vluchtelingen te behandelen.

Hoewel we de interesse van veel mensen waarderen om directe diensten te verlenen, 
moeten we eerst een werkbare service-infrastructuur opzetten. Dit kost tijd, geld, 
planning en hulp bij administratie, logistiek, publieksbereik en het mobiliseren van 
middelen ter plaatse. Laat het ons weten als je een van deze vaardigheden/acties hieraan 
kunt bijdragen! Informatie wordt om de paar dagen bijgewerkt op onze website: https://
acuwithoutborders.org/ukraine. Controleer hier regelmatig op updates.

Als je hier in Nederland wilt helpen, neem dan contact op met:

Annette Tapia-Cornet 
Email: annette@freespiritacu.com
WhatsApp: 6 15 41 59 30

en/of

Marianne Ten Westenend
Email: info@mariannetenwestenend.nl
WhatsApp: 6 53 72 82 97

mailto:annette@freespiritacu.com


Wij danken u bij voorbaat voor uw steun!
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