
andere voor acute noodhulp, medische zorg en onderwijs.  
Uw steun is onmisbaar voor levensreddende hulp aan 
vluchtelingen, dank u wel!

Mede dankzij uw steun kunnen we mensen op de vlucht 
voor oorlog, geweld en onderdrukking in veiligheid brengen 
en concrete hulp bieden. Met uw bijdrage zorgen wij onder 

HARTELIJK WELKOM!
HOE KUNNEN 
WIJ U HELPEN? 
PAG. 8



Het aantal vluchtelingen wereldwijd is het hoogste aantal ooit; bijna 80 
miljoen mensen zijn op de vlucht voor oorlog, geweld en onderdrukking. 
Stichting Vluchteling biedt als noodhulporganisatie sinds 1976 hulp aan 
vluchtelingen en ontheemden in conflictgebieden. Bij acute nood bieden 
we levensreddende noodhulp als medische zorg, voedsel en schoon water. 
Maar ook bij langdurige humanitaire crises kunnen mensen op ons rekenen, 
bijvoorbeeld met onderwijs.

ONZE AMBASSADEURS
Stichting Vluchteling kan rekenen op de steun van verschillende bekende 
Nederlanders. Zij zetten hun bekendheid, netwerk en expertise in om 
aandacht te vragen voor het lot van mensen op de vlucht. Presentatrice 
Pernille La Lau is al twintig jaar nauw betrokken bij Stichting Vluchteling. 
Haar grootvader Gerrit Jan van Heuven Goedhart was de eerste Hoge 
Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN en stond aan de wieg van 
Stichting Vluchteling. 

Ook presentator Art Rooijakkers, acteur Waldemar Torenstra, 
zangeres Hadewych Minis, actrice Melissa Drost, zangeres Anneke van 
Giersbergen en journalist Bahram Sadeghi zijn betrokken bij het werk
van Stichting Vluchteling.

Lees hier waarom zij zich belangeloos inzetten voor onze hulpverlening.

WIE ZIJN WIJ?
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BEDANKT VOOR 
UW STEUN!
Er wordt regelmatig een beroep 
gedaan op de solidariteit van 
Nederlanders. Ik ben er trots op dat 
ons land steeds weer royaal en loyaal 
geeft. Ook ben ik trots dat wij bij 
Stichting Vluchteling, dankzij de steun 
van mensen als u, de afgelopen jaren 
steeds meer hulp kunnen bieden.  
Fijn dat we op u kunnen rekenen.

‘Een Nederlands hart is altijd een 
warm hart geweest, bereid wat 
te doen voor de vluchteling’, zei 
Gerrit Jan van Heuven Goedhart, 
oud-verzetsheld, oud-minister en 
grondlegger van Stichting Vluchteling. 
En zo is het gelukkig nog steeds. 

Met uw steun kunnen we bijvoorbeeld 
verder met onze medische hulp aan 
Syrische vluchtelingen. Bestrijden 
we de honger onder vluchtelingen 
in Ethiopië en Zuid-Soedan. En 
kan gynaecoloog en winnaar van 
de Nobelprijs Denis Mukwege 
vrouwen die het slachtoffer zijn van 
gewelddadige verkrachtingen in zijn 
Panzi-ziekenhuis in Oost-Congo 
blijven behandelen.

Welkom bij Stichting Vluchteling.

Tineke Ceelen
Directeur Stichting Vluchteling

https://www.vluchteling.nl/over-ons/bekende-supporters


DE HULP DIE WIJ BIEDEN
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Dankzij u kunnen onze teams 
wereldwijd levensreddende noodhulp 
verlenen in tientallen landen in Afrika, 
Azië, het Midden-Oosten, Europa en 
Zuid-Amerika.  

Hier vindt u een greep uit alle soorten 
hulp die wij bieden aan vluchtelingen 
in crisissituaties:

SCHOON 
DRINKWATER

VOEDSELHULP

DISTRIBUTIE VAN 
HULPPAKKETTEN

Mobiele kliniek in Irak voor medische zorg 
in afgelegen gebieden aan Jezidi's. Dit is in 
samenwerking met onze Iraakse partner Yazda.

MEDICIJNEN EN 
MEDISCHE ZORG

HULP AAN 
SLACHTOFFERS 
SEKSUEEL GEWELD

PSYCHOSOCIALE 
ZORG

ONDERWIJS

CASHHULP
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We versterken de stem van mensen We versterken de stem van mensen 
op de vlucht door ons uit te spreken op de vlucht door ons uit te spreken 
voor hun belangen. Schendingen voor hun belangen. Schendingen 
van mensenrechten, misstanden van mensenrechten, misstanden 
en onmenselijke situaties, waar en onmenselijke situaties, waar 
ook ter wereld, stellen we aan de ook ter wereld, stellen we aan de 
kaak. Daarnaast geven we eerlijke kaak. Daarnaast geven we eerlijke 
voorlichting aan het Nederlandse voorlichting aan het Nederlandse 
publiek. Soms vragen we het hen  publiek. Soms vragen we het hen  
een actie te ondersteunen of zich uit een actie te ondersteunen of zich uit 
te spreken door het ondertekenen  te spreken door het ondertekenen  
van een petitie.van een petitie.

WE 
SPREKEN 
ONS U IT



WAT GEBEURT 
ER MET UW 
DONATIE? 

* Hulp aan vluchtelingen bestaat uit    
  noodhulp, lobby en voorlichting.
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‘‘MIJN TWEE JONGSTE KINDEREN 
WORDEN GEHOLPEN IN DE 
ONDERVOEDINGSKLINIEK.  
BINNENKORT ONTVANG IK 
ZELFS OOK VOUCHERS OM ETEN 
MEE TE KOPEN. DAT GEEFT ME 
VEEL RUST.’’

- AHOK DUT (27) 
   VLUCHTELING IN ZUID-SOEDAN 

Samen met onze donateurs komen 
wij in actie voor vluchtelingen en 
ontheemden over de hele wereld. 
Van elke euro die binnenkomt, gaat 
85 cent rechtstreeks naar hulp aan 
vluchtelingen*.

De overige 15 cent wordt besteed  
aan begeleiding en administratie van 
de hulpprojecten vanuit ons kantoor  
in Den Haag en aan fondsenwerving.

85%

15%

HULP AAN VLUCHTELINGEN

BEGELEIDING EN ADMINISTRATIE



Huiveringwekkende beelden gingen de wereld rond. 
Grote delen van Afghanistan zijn onveilig en veel 
Afghanen zijn hun land ontvlucht. Wij zijn ter plekke 
en helpen tienduizenden Afghanen in nood. Met onze 
hulp proberen we het ergste te voorkomen. Zo zorgen 
we in Kandahar voor traumahulp, medische zorg 
en psychosociale hulp. We herstellen en repareren 
ziekenhuizen en gezondheidsposten. En in Kabul geven 
we mensen financiële steun zodat ze eten of medische 
zorg kunnen kopen.

ACUTE HULP 
VOOR AFGHANEN 
IN NOOD

Miljoenen kinderen in onder andere Jemen, Somalië, 
Syrië en Ethiopië zijn ondervoed. Plumpy’ Nut is een 
speciale, voedzame pindapasta voor ondervoede 
kinderen. Het is goedkoop, lang houdbaar, 
eenvoudig toe te dienen en makkelijk te verteren. 
In de door Stichting Vluchteling ondersteunde 
klinieken blijven we ondervoede kinderen net zo lang 
verzorgen, totdat ze voldoende zijn aangesterkt om 
naar huis te gaan. Meestal is dat na een behandeling 
van vier tot acht weken.

SAMEN TEGEN 
ONDERVOEDING
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Elk jaar organiseert Stichting Vluchteling in juni de  Elk jaar organiseert Stichting Vluchteling in juni de  
Nacht van de Vluchteling. Duizenden deelnemers lopen in Nacht van de Vluchteling. Duizenden deelnemers lopen in 
het holst van de nacht om met elkaar geld op te halen voor het holst van de nacht om met elkaar geld op te halen voor 
hulp voor mensen wereldwijd op de vlucht voor oorlog  hulp voor mensen wereldwijd op de vlucht voor oorlog  
en conflict.en conflict.

Of je nou 20 of 40 kilometer loopt, het is een pittige maar Of je nou 20 of 40 kilometer loopt, het is een pittige maar 
onvergetelijke ervaring. Het startschot klinkt om precies onvergetelijke ervaring. Het startschot klinkt om precies 
00:00 uur middernacht. In de vooravond zijn ook korte 00:00 uur middernacht. In de vooravond zijn ook korte 
routes van 10 en 20 kilometer.  routes van 10 en 20 kilometer.  
  
Klik hierKlik hier om de aftermovie van 2021 te zien!  om de aftermovie van 2021 te zien! 
 

LOOP DE 
NACHT VAN DE 
VLUCHTELING

WWW.NACHTVANDEVLUCHTELING.NL
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https://youtu.be/Rwr9reDej8g
www.nachtvandevluchteling.nl


We vinden het belangrijk om met u in contact te komen  
en te zijn. Heeft u een vraag, klacht of wilt u een wijziging 
doorgeven? Dan horen we dat graag.

Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 
9:00 en 17:00 uur op telefoonnummer 070 – 219 92 00.

Mailen kan natuurlijk ook. Vermeld bij uw vraag of 
opmerking graag zoveel mogelijk gegevens, zodat 
we u direct kunnen helpen. U bereikt ons via 
info@vluchteling.nl.

Stichting Vluchteling 
Laan van Nieuw Oost-Indië 131-M
2593 BM Den Haag

CONTACT? 

We houden u graag op de hoogte van al onze projecten, 
nieuwtjes en ontwikkelingen. Via onze 999 Update, de 
digitale nieuwsbrief en via ons jaarverslag. Hierin vindt 
u alles wat we samen mogelijk hebben gemaakt. 

Volg ons ook op Twitter, Facebook, Instagram en 
Youtube en mis niets.

BLIJF OP 
DE HOOGTE

VLUCHTELING.NL

https://www.facebook.com/StichtingVluchteling/
https://www.instagram.com/stvluchteling/
https://twitter.com/stvluchteling
https://www.youtube.com/user/Stichtingvluchteling
vluchteling.nl
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