
Wat ons het meest bemoedigde de afgelopen tijd, is dat we er niet 
alleen voor staan. Dankzij onze donateurs en onze partners kunnen 
we het verschil maken. Want ieder mens in nood is een mens in 
nood. Samen met 200.545 donateurs heeft Stichting Vluchteling in 
23 landen meer dan een half miljoen vluchtelingen en ontheemden 
levensreddende noodhulp kunnen bieden. We zijn u daar zeer 
dankbaar voor

DONATEURS: HEEL
HARTELIJK BEDANKT!

Tijdens het jaarlijkse Goed Geld Gala ontving Stichting Vluchteling 
€2,7 miljoen van de Postcode Loterij om mensen op de vlucht op te 
vangen en te beschermen. Het Goed Geld Gala vond dit jaar plaats 
op 4 maart in Koninklijk Theater Carré. Dit jaar gaat een recordbe-
drag van ruim 370 miljoen euro naar 117 goede doelen. Dit dankzij 
de 3 miljoen deelnemers van de Postcode Loterij. In totaal heeft de 
loterij sinds 1989 ruim 5,8 miljard euro geschonken aan honderden 
goede doelen en maatschappelijke initiatieven

2,7 MILJOEN EURO VAN DE 
POSTCODE LOTERIJ
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Dit jaar is het 75 jaar geleden dat ons land werd bevrijd. In dit bijzondere 
jaar, waarin we vieren dat we 75 jaar in vrijheid leven, staan we stil bij 
het lot van vluchtelingen toen, in de oorlog en nu, in ons denken en 
doen. Wat betekent het eigenlijk, vrijheid, in 2020, voor onszelf en voor 
onze medemens?

 

  ‘Vrijheid lijkt vanzelfsprekend, maar is 
het allerminst. Vrijheid heeft onderhoud 
nodig, is hard werken.’ Lees de column 
van onze directeur op pagina 2

AFGELASTING NACHT VAN DE VLUCHTELING
COLOFON

2,7 MILJOEN VAN DE POSTCODE LOTERIJ 
DE STRIJD TEGEN HET CORONAVIRUS

Hoe kunnen we u helpen? Ons servicenummer voor donateurs 
070 346 89 46
Wilt u  op de hoogte blijven van actuele crises, onze evenementen 
en resultaten en hoe Stichting Vluchteling zich wereldwijd inzet 
voor vluchtelingen? Meld u dan aan op www.vluchteling.nl en blijf 
betrokken!

KINDEREN IN NIGER
TERUG NAAR DE
SCHOOLBANKJES
PAG 3

Stichting Vluchteling heeft half maart de moeilijke maar noodzakelijke 
beslissing genomen om de Nacht van de Vluchteling niet door te 
laten gaan om zo de verspreiding van het coronavirus zoveel moge-
lijk te helpen tegengaan.
Dit jaar gaan we in het weekend van 20-21 juni wel online wandelen. 
Instructies, wandeloefeningen en routebeschrijvingen volgen.
Hou www.nachtvandevluchteling.nl in de gaten! We maken er het 
beste van samen

VOORINSCHRIJVING VOOR 2021 NU AL OPEN
De editie van 2021 vindt plaats in het weekend van 19-20 juni. Ga naar 
www.nachtvandevluchteling.nl en laat uw emailadres achter. Zodra 
de inschrijving open is, krijgt u een seintje van ons

Corona heeft zich razendsnel over de wereld verspreid. Ook in 
Nederland zijn de gevolgen enorm. Maar het coronavirus heeft 
ook grote impact op vluchtelingen die onder moeilijke omstan-
digheden moeten zien te overleven. Corona-teams van 
Stichting Vluchteling hebben contact met verschillende partners 
en bekijken wat voor hulp er waar nodig is. Al direct na de 
uitbraak zagen we een groeiende behoefte aan voorlichting, 
bescherming van gezondheidsmedewerkers, het verbeteren 
van de hygiëne, sanitaire voorzieningen en basisgezondheids-
zorg. Op Lesbos, bijvoorbeeld, waar honderden mensen van 
dezelfde wc en douche gebruik moeten maken, zorgden we 
voor de aanleg van extra sanitaire voorzieningen en het 
inzamelen van afval

DE STRIJD TEGEN
HET CORONAVIRUS

Stichting Vluchteling
Laan van Nieuw Oost-Indië 131M, 2593 BM Den Haag
Bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur  
Telefoon: 070 346 89 46  Mail: info@vluchteling.nl
     Stichting Vluchteling      StVluchteling      @StVluchteling
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De Nederlandse journalist Gerrit Jan van Heuven Goedhart werd in 1951 de eerste Hoge 
Commissaris voor de Vluchtelingen en bleef in functie tot zijn vroege dood in 1956. Tijdens de 
oorlog ging hij bij het verzet en en moest hij uiteindelijk zelf vluchten. Na de Tweede Wereldoor-
log waren er enorm veel vluchtelingen en Van Heuven Goedhart werd hun voorvechter. Hij 
stond samen met verzetsheld Cees Brouwer aan de wieg van Stichting Vluchteling.

EXCLUSIEF INTERVIEW
Zijn dochter Bergliot La Lau-Van Heuven Goedhart en zijn kleindochter, tv-presentatrice en 
Stichting Vluchteling-ambassadeur Pernille La Lau, vertellen hoe hij hen tot op de dag van 
vandaag inspireert. “Hij vond dat je niet kon weg duiken voor je verantwoordelijkheid als mens.”

Het bijzondere interview tussen moeder en dochter vindt u in zijn geheel terug op onze 
website. Ga naar: www.vluchteling.nl/75jaarvrijheid

VAN VERZETSMAN TOT
 ‘WERELDBEDELAAR’

De vrijheid zélf te bepalen waar je gaat en 
staat. De vrijheid te denken en te zeggen 
wat je wilt, te geloven wat je gelooft, lief te 
hebben van wie je houdt. De vrijheid je eigen 
leven in te richten, je eigen keuzes te 
maken. We vinden het heel gewoon. 
75 Jaar geleden werd ons land weer vrij, na 
5 jaar oorlog. Sindsdien herdenken we elke 
4 mei de mensen die de onvrijheid niet 
overleefden, die ervoor vochten dat wij wél 
weer vrij werden. Elk jaar sta ik op de Dam 
en luister klokslag 8 uur naar de stilte, 2 
minuten dankbaarheid, voor onze vrijheid. 

Vrijheid lijkt vanzelfsprekend, maar is het 
allerminst. Vrijheid heeft onderhoud nodig, is 
hard werken. Vrijheid moeten we koesteren. 
Het aantal vluchtelingen wereldwijd groeit, 
meer dan 70 miljoen mensen zijn op de 
vlucht voor oorlog en geweld. Mensen op 
zoek naar een toekomst waarin zij zélf 
mogen kiezen hoe hun leven eruit gaat zien. 
Ik sprak hen, zag hoe zij overleven, vaak 
met de moed der wanhoop. In Kameroen, 
Colombia, Congo, Irak, Syrië, op de Griekse 
eilanden, in Nigeria. Straatarm, mishandeld, 
misbruikt, verjaagd, radeloos. 

De oprichters van Stichting Vluchteling 
waren verzetshelden. Wij zijn het hen 
verschuldigd niet alleen hard te werken voor 
ónze vrijheid, maar ook voor die van al die 
mensen op de vlucht. Wij stropen de 
mouwen op, tot ook zij hun vrijheid kunnen 
vieren, en met ons luisteren, naar de stilte 
op de Dam, op 4 mei, klokslag 8 uur

 

TINEKE CEELEN

Tineke Ceelen
Directeur Stichting Vluchteling
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TERUG NAAR
DE SCHOOLBANKJES

CHRIS DE BODE 
A MIND OF THEIR OWN

KINDEREN IN NIGER
TERUG NAAR DE
SCHOOLBANKJES 
Niger is een van de armste landen ter wereld. In de regio Diffa liggen 
ondervoeding en besmettelijke ziekten constant op de loer. In dit kwetsba-
re gebied is een aanhoudende stroom vluchtelingen uit Nigeria die opvang 
en bescherming zoeken. En juist in dit gebied zorgen we dat duizenden 
kinderen weer kunnen naar school.

Nog steeds wonen er rond het stadje Diffa honderdduizenden vluchtelin-
gen onder de meest verschrikkelijke omstandigheden. Kinderen willen 
niets liever dan naar school, zodat ze kunnen ontsnappen aan de dagelijk-
se realiteit. En dat is precies waar we voor zorgen.

EEN HOOPVOLLE TOEKOMST
We verbeteren het onderwijs en de lesprogramma’s. We geven cursus-
sen aan juffen en meesters, zodat ze goed voorbereid voor de klas 
staan. En we zorgen voor renovatie van klaslokalen en schoolgebou-
wen. Zo kunnen 16.000 vluchtelingenkinderen met een leerachterstand 
weer naar school

Stichting Vluchteling heeft
van de Postcode Loterij een
extra toekenning gekregen
van € 2,4 miljoen voor dit
onderwijsproject in Niger.

Voor de serie ‘A mind of their own’ vroeg fotograaf Chris de 
Bode kinderen in moeilijke omstandigheden in Niger na

te denken over de vraag: “Hoe ziet vrede er voor jou uit?” 
Chris vroeg ook wat vrijheid en vriendschap precies voor hen 
betekent en legde het denken over deze vraag vast in beeld. 

Waar gaan hun gedachten heen?
Wat voelen zij? Kun je iets van hun gezichten aflezen?

Tv-presentator Pernille La Lau (links) en haar moeder. Foto: Mona van den Berg

Midden in de nacht werd het dorp in de buurt van Maidiguru overval-
len door strijders van Boko Haram. Ali Abdallah was net negen 
geworden toen hij halsoverkop zijn huis en zijn vrienden moest 
verlaten.

Na een lange tocht vond het gezin onderdak net over de grens in 
Diffa, Niger. Ali gaat daar sinds een paar jaar naar school. Hij vindt 
het zelfs zo leuk dat hij later schooldirecteur wil worden. 

Vraag: Moet je altijd eerlijk zijn? 
“Ja” antwoordt Ali. “Een mens moet altijd eerlijk zijn. De waarheid is 
altijd het beste.”

Alio is geboren in Diffa. Al jong kreeg hij te maken met aanvallen van 
Boko Haram. Op die momenten moest hij thuis blijven en hopen dat de 
aanval niet te lang duurde. Het gebeurt vaak dat er middenin de nacht 
geschoten wordt. Het is moeilijk voor Alio om daarna weer in slaap te 
vallen. Het liefst word Alio later militair, doum-doum noemt hij dat. Alio 
heeft meer vrienden die gevlucht zijn uit Nigeria of andere plekken in 
Niger die te gevaarlijk bleken om er te blijven. De meesten zitten bij 
hem in de klas.

Vraag: Wat betekent vriendschap voor jou?
“Ik heb geleerd dat geweld tussen mensen altijd leidt tot narigheid en 
verdriet. Vriendschap betekent voor mij vrede hebben met elkaar.”

Hassana sloeg met haar familie op de vlucht voor het geweld van Boko 
Haram. Ook zij raakte haar huis en beste vriendin kwijt. Het was ieder 
voor zich. Uiteindelijk kwam Hassana in Diffa terecht. Al gauw ging ze 
naar school. Het was niet altijd makkelijk. Middenin het schooljaar kwam 
ze in de klas. Ze kende niemand. Inmiddels heeft ze een nieuwe beste 
vriendin. Hassana wil later graag onderwijzeres worden.

Vraag: Wat heb je nodig om gelukkig te zijn? 
“Het allerbelangrijkste voor mij is een thuis hebben. Ik weet hoe het voelt 
om dat kwijt te raken. Het gelukkigst word ik van school. Want daar voel 
ik me veilig tussen mijn vrienden.” 

ALI ABDALLAH (12 JAAR) ALIO ABDOULAYE (12 JAAR) HASSANA AMADOU (13 JAAR)


