
København 16-03-2022 
” Den 24. februar klokken 04.00 lokal tid gik Rusland 
ind over grænsen til Ukraine. Siden har krigen 
medført krise, kaos og tab af menneskeliv.” 

Dette var indledningen på den mail fra Aiasound, 
som Drinx modtog med opfordring til at supplere 
med transportstøtte i form af lastbiler, chauffører 
og forsyninger. Mad, drikke og brændstof er blevet 
en mangelvare i de mest intense krigszoner og i de 
områder og korridorer, som de civile familier flygter  
ad, og der er brug for akut hjælp.  

Gennem Eagleshark Group kan Drinx nu bidrage til 
at fragte drikkevarer og varmt tøj ind i Ukraine til den 
stadigt stigende flygtningestrøm – ruten er cirka 1500 
km lang, og missionen forventes at vare 50-60 timer. 
Drinx donerer selv paller med vand og energidrik, og 
Les Deux donerer 10+ paller vintertøj. Dertil kommer 
at Drinx internt blandt medarbejderne har lavet en 
indsamling af varmt tøj, dyner, tæpper mv, som også 
kommer med på vognen.

Hos Drinx er der stor opbakning til at hjælpe de 
nødstedte i Ukraine. Transportstøtten sker i for- 
længelse af Drinx’ økonomiske støtte til Ukraine i 
forbindelse med landsindsamlingen lørdag 12. marts.

PRESSEMEDDELELSE

Eagleshark Group
Eagleshark Group samarbejder med lokale 
kontakter og de lokale myndigheder, som 
koordinerer indsatsen. Eagleshark Group har 
desuden med positiv respons rakt ud til OSCE, 
UNICEF og UNHCR med henblik på også at  
benytte deres distributionsmuligheder i Ukraine.

Yderligere information
Har du spørgsmål eller brug for yderligere 
oplysninger, er du velkommen til at kontakte 
direktør i Drinx,  Tommy Toft, på tlf. 40 59 84 77.
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Drinx kører proviant 
og tøj til Ukraine

I samarbejde med AiaSound Festival og Eagleshark Group sender 
Drinx torsdag 17. marts en lastbil af sted fra vores lager på Sjælland 
med direkte kurs mod Lviv i Ukraine. Bilen er bemandet med 2  
Drinx-chauffører og 20 paller med drikkevarer og vintertøj.


