
Het was een van de grootste aanvallen sinds het 
begin van de oorlog in februari 2022. Vooral 
de hoofdstad Kiev en de steden Lviv en Dnipro 
zijn beschoten. Daarbij zijn veel elektriciteits-
kabels geraakt. Heel veel steden en dorpen zaten 
uren zonder stroom. Het gebeurt niet vaak dat 
er ’s ochtends grote aanvallen zijn. Veel mensen 
gingen naar hun werk. Daardoor zijn er veel 
doden en gewonden. Vooral in Kiev was de 
Rus-sische aanval een verrassing. De hoofdstad 
was al maanden niet meer aangevallen.  

Wraakactie voor kapotte brug
Maandagnamiddag zei de Russische president 
Poetin dat de aanvallen een wraakactie waren 
voor de Oekraïense aanval op de Krim-brug. 
Die brug verbond sinds 2018 Rusland met het 
schiereiland Krim. Rusland vond dat het 
Oekraïense schiereiland bij Rusland moest 
horen, maar daar was Oekraïne het niet mee 
eens. De Krim-brug is nu deels onbruikbaar. 
Daardoor kunnen vrachtwagens met allerlei 
voorraden de Russische soldaten moeilijk 
bereiken. De vrachtwagens worden nu op 
veerboten gezet of ze moeten een grote 
omweg maken. 

Reacties uit de hele wereld
De hele wereld is geschokt door de raket-
aanvallen op inwoners van Oekraïne. Zo goed 
als alle landen keuren de aanvallen af. De 
Amerikaanse president Biden wil nog meer 
luchtafweersystemen geven aan Oekraïne. Die 
systemen hebben bij de voorbije aanvallen de 
helft van de Russische raketten uitgeschakeld. 
De Turkse president Erdogan liet weten dat hij 
opnieuw gaat praten met de Russische president 
Poetin. Hij heeft een goed contact met zowel 
Poetin als Zelensky, de president van Oekraïne, 
en hij wil hen bij elkaar brengen. 

Russische aanvallen op 
inwoners van Oekraïne
In de oorlog tussen Oekraïne en Rusland wordt weer 
harder gevochten. Zaterdag was er een grote explosie op 
de Russische Krim-brug. Maandagochtend vuurde Rusland 
tientallen raketten af op een aantal Oekraïense steden. 
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>>> Op deze plek in Kiev sloeg een raket in.
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