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Weer een winter in de kou. Voor duizenden vluchtelingen in landen als 
Syrië, Afghanistan, Libanon, Irak en Griekenland is dit opnieuw de 
ijskoude werkelijkheid. Mannen, vrouwen en kinderen moeten de 
komende wintermaanden onder barre omstandigheden zien te overle-
ven. Vaak in armzalige tentenkampen met beperkte of zelfs helemaal 
geen voorzieningen. Zoals op de Griekse eilanden Lesbos en Samos  
waar de omstandigheden heel schrijnend zijn. Bij gebrek aan ruimte in 
de officiële opvangkampen wonen duizenden vluchtelingen – zelfs hele 
gezinnen – op stukken karton in koepeltentjes, tussen vuilcontainers. 
Tentjes die niet bestand zijn tegen regen en winterkou.  

Deze mensonwaardige levensomstandigheden zijn onacceptabel! Stichting 
Vluchteling laat deze vluchtelingen niet in de kou staan. Dat is hard nodig, 

WARMTE VOOR
VLUCHTELINGEN

want elk jaar zijn er weer kwetsbare vluchtelingen die de winter niet 
overleven. Daarom zorgen wij bijvoorbeeld op Lesbos en Samos voor 
materialen om de kou te weerstaan. Vluchtelingen krijgen slaapzakken, 
slaapmatten, zeilen om zich te kunnen beschermen tegen wind en 
regen, houten pallets als ondergrond voor de tentjes en we zorgen voor 
elektriciteit voor mensen in zo’n tweeduizend tenten. Daarmee kunnen 
we zo’n twee- duizend mensen voorzien van elektriciteit. Deze hulp 
kunnen wij alleen bieden dankzij uw trouwe steun. Hartelijk dank!
 

KIJK OP PAGINA 3 EN 4
WAAR WIJ IN 2019 MET UW STEUN
ALLEMAAL HULP HEBBEN
KUNNEN BIEDEN

Wilt u graag iets concreets doen voor Stichting Vluchteling?
Neem dan zitting in ons nieuwe donateurspanel. Samen met 
andere betrokken donateurs denkt en beslist u mee over het werk 
en de campagnes van Stichting Vluchteling.

Uw inbreng en mening zijn voor ons heel belangrijk!
Ga voor meer informatie naar www.vluchteling.nl/panel, kijk wat 
u voor ons kunt doen en meld u direct aan 

DE NACHT VAN DE VLUCHTELING KOMT ER WEER AAN!

DE NACHT VAN DE VLUCHTELING
SLUIT U AAN BIJ ONS DONATEURSPANEL

In zijn rol als ambassadeur van de Nationale Postcode Loterij 
bezocht Winston Gerschtanowitz Colombia. Daar zag hij wat het 
werk van Stichting Vluchteling betekent voor vluchtelingen uit 
Venezuela. Werk dat wij mede dankzij de deelnemers van de Postco-
de Loterij kunnen doen. Voor het RTL4-programma 5 Uur Live 
maakte hij aangrijpende video’s over zijn ontmoetingen en over de 
medische zorg die wij vluchtelingen kunnen bieden

“Het is prachtig om te zien dat de meest kwetsbare vluchtelingen 
medische zorg krijgen en indien nodig door worden verwezen 
naar het ziekenhuis.”, aldus Winston. Bekijk de video’s van zijn 
bezoek op www.vluchteling.nl/npl

HUMANITAIRE CRISIS IN KAMEROEN
WINSTON GERSCHTANOWITZ IN COLOMBIA
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Elk jaar organiseert Stichting Vluchteling in juni de Nacht van de 
Vluchteling. In het holst van de nacht lopen duizenden deelnemers 
met elkaar om geld in te zamelen voor mensen op de vlucht voor 
oorlog en conflict. We organiseren deze nachtelijke wandeltocht 
voor de elfde keer. 

UITBREIDING NAAR NOORD-BRABANT
Vanaf dit jaar kunnen lopers ook in Noord-Brabant terecht! We 
organiseren een 40 kilometer route van Tilburg naar Eindhoven. 
Daarmee kunnen lopers kiezen uit vijf routes: Rotterdam-Den Haag, 

SLUIT U AAN BIJ
ONS DONATEURSPANEL

Amsterdam-Haarlem, Nijmegen-Arnhem, Utrecht-Amersfoort en Tilburg- 
Eindhoven. Bovendien krijgen alle routes ook kortere afstanden. 
Vindt u 40 km een te grote uitdaging? Schrijf u dan in voor de 10 of 
20 kilometer traject in de steden Rotterdam, Amsterdam, Nijmegen, 
Utrecht of Tilburg. De 11e editie van de Nacht van de Vluchteling is 
van 20 op 21 juni 2020. www.nachtvandevluchteling.nl

  Art Rooijakkers

“IK BEN GEBOREN IN GELDROP, STUDEERDE IN
TILBURG EN OOK AL WOON IK NU IN AMSTERDAM;

IK VOEL ME EEN BRABANDER, EN DUS VIND
IK HET KEIMOOI DAT ER DIT JAAR VOOR HET

EERST EEN BRABANTSE EDITIE VAN DE
NACHT VAN DE VLUCHTELING KOMT.”

ELKE LOPER HELPT 14 VLUCHTELINGEN
Dankzij de lopers van de Nacht van de Vluchteling, konden wij 
in 2019 82.453 vluchtelingen helpen. Want met elkaar wandel-
den de 5.700 lopers een bedrag bijeen van 1,6 miljoen euro. 
Gemiddeld helpt iedere loper dus 14 vluchtelingen. Een resultaat 
om trots op te zijn! De opbrengst wordt verdeeld onder hulppro-
jecten in Griekenland, Bangladesh, Thailand, Myanmar, Irak, 
Oeganda en Kenia.De hulpverlening is in volle gang. Meer details 
vindt u op http://bestedingen.nachtvandevluchteling.nl/ 

WINSTON GERSCHTANOWITZ
ONTMOET VENEZOLAANSE
VLUCHTELINGEN 

BLIJF OP DE HOOGTE
 Meld u aan op vluchteling.nl voor onze nieuwsbrief of volg:
     Stichting Vluchteling      StVluchteling      @StVluchteling

Stichting Vluchteling
Laan van Nieuw Oost-Indië 131M, 2593 BM Den Haag
Bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur  

Algemeen: 070 346 89 46  -  Donateursservice: 070 219 92 00
Mail: info@vluchteling.nl

HUMANITAIRE CRISIS 
IN KAMEROEN
Kameroen was tot voor kort een van de stabielste landen in Afrika. 
Momenteel voert het West-Afrikaanse land de lijst aan met een van 
de ergste en vergeten crises in de wereld. Door aanhoudend geweld 
tussen gewapende groepen en het leger in de Engelstalige regio en 
door het geweld van terreurbeweging Boko Haram in het noorden, 
telt het land intussen 1,2 miljoen ontheemden en vluchtelingen. 
Directeur Tineke Ceelen bezocht Kameroen dit najaar: “Onthutsend 
om te zien hoe ernstig de tekorten steeds verder toenemen in een 
land waar ik vroeger woonde en de omstandigheden toen veel 
beter waren.”

ONZE HULP IN KAMEROEN
Wij helpen met het opzetten en herstellen van drinkwater-
punten, nooddouches en latrines en geven voorlichting over 
goede hygiëne. Daarnaast zorgen wij voor vakopleidingen 
voor jongeren, delen voedselbonnenn uit en bieden wij 
bescherming en psychosociale hulp voor de meest kwetsbare 
mensen



VIJF CRISES WAAR STICHTING VLUCHTELING
IN 2019 HET MEESTE GELD HEEFT TOEGEWEZEN:

1 - NIGER
 2 - SYRIË
3 - AFGHANISTAN
4 - KAMEROEN
5 - JEMEN

De levensomstandigheden voor vluchtelingen op de Griekse eilanden worden met de dag 
nijpender. De veelal getraumatiseerde vluchtelingen lijden onder de uitzichtloosheid van 
hun bestaan.

Veel vluchtelingen ervaren stress en onzekerheid door een onwaardig en langdurig verblijf in 
overvolle kampen. Ze hebben te maken met discriminatie, werkloosheid, het uitblijven van een 
legale status, gebrek aan goede informatie en vooral een totale uitzichtloosheid.

Op Lesbos en Chios zorgen we daarom voor psychosociale hulp voor getraumatiseerde 
vluchtelingen. Zij kunnen met maatschappelijk werkers en psychologen in gesprek over hun 
ervaringen en leren tegelijkertijd omgaan met de stressvolle levensomstandigheden

PSYCHOSOCIALE HULP
OP DE GRIEKSE EILANDEN 

Wat ik voorzie voor 2020? Ik zie donkere 
wolken boven de Griekse eilanden. Vele 
duizenden vluchtelingen, en ook mensen 
die in Europa een betere toekomst zoeken, 
moeten maar zien hoe ze de winter gaan 
overleven. Op Samos woonden bij mijn 
laatste bezoek kleine kinderen, zwangere 
vrouwen, bejaarden, invaliden, zieken en 
andere kwetsbare mensen in flinterdunne 
koepeltentjes. Er was geen sanitair en geen 
elektriciteit. Er is ook geen verwarming. De 
winter is er wel, ik moet er niet aan denken, 
aan de kou, de smerigheid, de ratten. Je 
kunt erop wachten tot hier doden gaan 
vallen. In ons rijke Europa. 

In West-Afrika groeit en bloeit Boko Haram, 
een Islamitische terreurorganisatie met 
banden met de Islamitische Staat. De wreed-
heid van de leden van deze organisatie is 
onvoorstelbaar. Burgers, straatarm, in Niger, 
Nigeria, Tsjaad en Kameroen zijn met velen 
op de vlucht geslagen. De ogen van de 
wereld zijn op andere crises gericht, en dus 
is er nauwelijks hulp beschikbaar. Aan de 
problemen in Venezuela lijkt ook geen einde 
te komen. Inmiddels zijn ruim vijf miljoen 
Venezolanen gevlucht, óók naar ons Konink-
rijk. Ik ben trots op Salu pa Tur, de kliniek op 
Curaçao die we ondersteunen. Maar zoveel 
meer is nodig, en ondertussen groeien de 
noden almaar verder.

Ik heb een grote, hele grote en hele belang-
rijke nieuwjaarswens: dat mijn voorspellin-
gen vooral níet uit mogen komen
 

TINEKE CEELEN

Tineke Ceelen
Directeur Stichting Vluchteling

COLUMN TINEKE CEELEN
PSYCHOSOCIALE HULP IN GRIEKENLAND

WAAR BODEN WIJ HULP IN 2019
LANDEN WAAR WE WERKEN

UITGELICHTE PROJECTEN
NOODHULP VOOR 492.535 MENSEN

IRAK: 9.210 MENSEN GEHOLPEN
Hulp: inzet van een mobiele medische 
kliniek, opvang teruggekomen 
slachtoffers uit IS-gevangenschap 

COLOMBIA: 3.000 VENEZOLANEN GEHOLPEN
Hulp: cashhulp en gezondheidszorg 
rondom zwangerschap en bevalling

SYRIË: 72.886 SYRIËRS GEHOLPEN
Hulp: gezondheidszorg, cashhulp, 
noodhulpgoederen, voedselpakket-
ten, bescherming

LIBIË: 4.210 LIBIËRS GEHOLPEN
 Hulp: medische en psychosociale zorg,   
 noodhulpgoederen en bescherming

KAMEROEN: 28.155 MENSEN GEHOLPEN
Hulp: schoon drinkwater, sanitaire 
voorzieningen, voedselbonnen, 
tegengaan van seksueel geweld

BURKINA FASO: 61.800 MENSEN GEHOLPEN
Hulp: schoon drinkwater, voorlichting 
en behandeling tegen ondervoeding 

OEGANDA: 35.320 MENSEN GEHOLPEN
Hulp: medische zorg, noodhulpgoederen, 
bescherming, beroepsopleiding en hulp bij het 
verkrijgen van economische onafhankelijkheid 

Wereldkaart: www.freepik.com

HET AANTAL MENSEN OP DE VLUCHT IS DE AFGELOPEN
10 JAAR STERK GESTEGEN, VAN 43,3 MILJOEN IN 2009 

NAAR 70,8 MILJOEN VANDAAG DE DAG

STEEDS MEER VLUCHTELINGEN EN ONTHEEMDEN
BEVINDEN ZICH IN EEN LANGDURIGE OPVANGSITUATIE

MEER DAN 80 PROCENT VAN DE VLUCHTELINGENCRISES 
DUURT TIEN JAAR OF LANGER

AFGHANISTAN: 13.354 MENSEN GEHOLPEN
Hulp: huisvesting, cashhulp, water
en sanitaire voorzieningen, onderwijs

AANTAL MENSEN BEREIKT MET ONZE HULP: 509.552

AANTAL UITGEVOERDE PROJECTEN: 48

AANTAL LANDEN WAARIN WE WERKEN: 23

AANTAL (LOKALE) PARTNERS: 12 

WAAR BODEN WIJ HULP IN 2019?  
Stichting Vluchteling biedt wereldwijd noodhulp aan mensen op de vlucht voor oorlog, conflict en onderdrukking. Dankzij onze donateurs 
kunnen wij direct in actie komen in crisissituaties. Zoals in Colombia, Zuid-Soedan, Irak, Syrië en Kameroen. Graag vertellen wij u over ons 
werk in 2019, over wat wij konden betekenen voor mensen die alles verloren zijn. Afgelopen jaar hebben wij meer dan een half miljoen 
vluchtelingen geholpen. Zonder uw steun had dit niet gekund, en daar zijn wij u zeer dankbaar voor.

MEDISCHE HULP VOOR VENEZOLAANSE
VLUCHTELINGEN IN COLOMBIA 

Sinds het uitbreken van de economische en politieke 
crisis in Venezuela in 2015, zijn al ruim vijf miljoen 
mensen naar buurlanden vertrokken. Nog dagelijks 
ontvluchten duizenden Venezolanen hun land, de 
meesten gaan naar Colombia. Deze enorme aantallen 
vluchtelingen maken dit tot een van de grootste 
vluchtelingencrises van dit moment.
Stichting Vluchteling zorgt onder andere voor medische 
en financiële noodhulp voor 3.000 Venezolaanse 
vluchtelingen in de hoofdstad van Colombia, Bogotá. 
Die hulp bestaat met name uit zwangerschapszorg, het 
voorkomen en behandelen van hiv, en medische en 
psychische steun voor gevluchte meisjes en vrouwen 
die met seksueel geweld te maken hebben gehad.

Curaçao

Landen waarin wij in 2019 werkzaam waren.
Kijk voor de complete lijst op: www.vluchteling.nl/waar-we-werken

Disclaimer: dit zijn de voorlopige cijfers over het jaar 2019, zoals bekend in november 2019.


