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Zeven jaar geleden ontvluchtte het  
gezin van Kamal de oorlog in Syrië.  
In 2014 kwamen ze terecht in buurland 
Libanon. Ze woonden in Karantina, de 
wijk in Beiroet die aan drie kanten wordt 
omsloten door de haven waar in augustus 
vorig jaar een enorme explosie plaatsvond. 
Hun huis raakte volledig verwoest.

In totaal werden 300.000 mensen in 
Beiroet dakloos. Uit de opbrengst van de 
Giro555-actie kan Stichting Vluchteling 
cash hulp geven aan gezinnen voor 
onderdak en helpen bij het repareren 
van beschadigde woningen. Ook Kamal 
en zijn vrouw Hoda ontvingen financiële 
steun en konden daardoor verhuizen 
naar een nieuwe woning. Hoda: “Hier 
voel ik me weer veilig en mijn kinderen 
hebben het normale leven weer 
opgepakt. Ze eten beter en zitten weer 
goed in hun vel. Ontzettend bedankt,  
we zullen nooit vergeten wat jullie voor 
ons hebben gedaan.”

Meteen na de explosie startte de noodhulp 
van Stichting Vluchteling met geld van 
de Giro555 actie. Deze hulp bestond 
uit het uitdelen van hygiëne pakketten, 
juridische ondersteuning, medische en 
psychosociale zorg, voedsel en onderdak, 
en financiële steun voor het herstellen van 
beschadigde huizen. In totaal kon Stichting 
Vluchteling 30.000 mensen van hulp 
voorzien in Beiroet. 

“WE ZULLEN NOOIT VERGETEN WAT 
JULLIE VOOR ONS HEBBEN GEDAAN.”

De Venezuela crisis
Vanwege politieke onrust en economisch 
wanbeleid wordt Venezuela geconfronteerd 
met een almaar verslechterende humanitaire 
crisis. Hierdoor zijn vele Venezolanen gevlucht 
naar onder andere Colombia en Curaçao.
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BURKINA FASO

Extremistisch geweld
Burkina Faso dient als schuilplaats voor 
islamitische extremisten die aanvallen plegen 
op de burger-bevolking. Het West-Afrikaanse 
land kent de snelst groeiende humanitaire 
crisis van de wereld.

LIBIË

Tweede Libische Burgeroorlog
In Libië heerst sinds de dood van dictator 
Kaddafi chaos en oorlog. Sinds 2014 heerst 
er een voortdurend conflict tussen rivaliserende 
stammen en milities. 

GRIEKENLAND

Europese vluchtelingencrisis
Door de Turkije-deal en het sluiten van de 
grenzen zitten tien-duizenden vluchtelingen 
vast in Griekenland. Vooral op de eilanden 
zoals Lesbos en Samos.

AFGHANISTAN
Afghaanse oorlog
Het land wordt sinds 1978 geteisterd door 
oorlog en conflict. Na de aanslagen van 
11/9 in 2001, raakten de legers van de VS 
en hun bondgenoten direct betrokken bij de 
oorlog met hun aanval op de Taliban. Het 
geweld houdt bijna 20 jaar aan ondanks 
voortgaande vredesonderhandelingen.

THAILAND

Opvangland vluchtelingen  
De regering van Myanmar is in strijd met 
etnische groepen, waardoor sinds 1980 
honderdduizenden mensen naar Thailand zijn 
gevlucht. Nog altijd worden 93.000 vluchte-
lingen in 9 kampen opgevangen.

DR CONGO

Gewapende conflicten
Het oosten van de DR Congo kampt al 
ruim twintig jaar met gewapend conflict, 
voedseltekorten en epidemieën. Het is een  
van de meest complexe en langdurige 
humanitaire crises in de wereld.

Terreurgroep Boko Haram
Het hele gebied rondom het Tsjaad-meer is 
oorlogszone. Het moeras- en watergebied 
grenst aan vier landen (naast Tsjaad ook 
Nigeria, Niger en Kameroen). De bevolking 
daar is regelmatig doelwit van aanvallen, 
overvallen en ontvoeringen van Boko Haram.

JORDANIË
SYRIË
Syrische Burgeroorlog
Sinds de start van de burger-oorlog in 2011 
is het land door verschillende strijdende 
partijen uiteengevallen. Deze partijen hebben 
van de Syrische bevolking zelf het grootste 
slachtoffer gemaakt. Jordanië vangt grote 
aantallen vluchtelingen op.

LIBANON
Armoede en vluchtelingencrisis
Libanon zit in een zware economische crisis 
en voor veel mensen dreigt honger. Het land 
vangt grote aantallen vluchtelingen op. Deze 
zomer was er ook nog de enorme explosie in 
de haven van Beiroet.

KENIA

Binnenlandse conflicten
Kenia speelt een centrale rol in de opvang 
van Somalische, Zuid-Soedanese, 
Ethiopische en Congolese vluchtelingen. 
Bovendien kampt Kenia zelf met armoede, 
natuurrampen en binnenlandse conflicten.

ZUID-SOEDAN

Aanhoudende burgeroorlog
In Zuid-Soedan woedt sinds 2013 een 
bloedige burgeroorlog. De strijd tussen 
etnische groepen duurt nog steeds voort. 

JEMEN

Jemenitische burgeroorlog 
Sinds het ontstaan van de burgeroorlog in 
2015 vechten in Jemen verschillende partijen 
om de macht. Hierdoor is het land verwikkeld 
geraakt in de ernstigste humanitaire crisis van 
dit moment.

SOMALIË
Somalische Burgeroorlog
Somalië wordt geteisterd door conflicten, 
overstromingen en extreme droogte. De 
bevolking gaat gebukt onder extremisme en 
onderdrukking in een burgeroorlog die al 
decennia duurt.

ETHIOPIË
Conflicten en armoede
Oude spanningen tussen verschillende 
bevolkingsgroepen laaien weer op in 
Ethiopië. Recent heeft gewelddadig 
optreden van het leger in de provincie 
Tigray vele doden geëist en mensen de 
grens over gejaagd naar Soedan.

IRAK

Irak Conflict 
Door de strijd in Irak zijn er momenteel 2,1 
miljoen ontheemden en hebben naar schatting 
11 miljoen Irakezen humanitaire hulp nodig. 

DONATEURS 
BEDANKT! 

We hielpen op het moment dat de 
nood het hoogst was. We gaven 
vluchtelingen wat zij het hardst 
nodig hadden, brachten hoop en 
waardigheid terug. Daarvoor zijn 
wij u zeer dankbaar. 

MYANMAR

Etnisch geweld Rohingya
Myanmar kent al vele jaren een groot aantal 
vluchtelingen en ontheemden als gevolg van 
conflicten tussen etnische minderheden en 
de centrale overheid. O.a. de islamitische 
Rohingya worden wreed onderdrukt.

CENTRAAL AFRIKAANSE 
REPUBLIEK

Conflicten en instabiliteit 
2,3 miljoen mensen zijn afhankelijk van 
humanitaire hulp en ruim een kwart van de 
bevolking is op de vlucht. De VN spreekt van 
een ‘door de wereld vergeten crisis’.

KAMEROEN 
(ENGELSTALIGE DEEL)

Gewelddadige confrontaties 
Gewapende groepen die strijden voor  
afscheiding en geweld door het Kameroenese 
leger veroorzaken toenemende ontheemding. 
Het aantal ontheemden wordt geschat op  
meer dan 900.000.

WAAR BODEN 
WIJ HULP IN 
2020? 

OEGANDA
Opvangland vluchtelingen 
Oeganda is omringd door conflict 
en speelt een centrale rol in de zeer 
coulante opvang van Somalische, 
Zuid- Soedanese, Congolese en 
Burundese vluchtelingen.

Bescherming

Onderdak  

Hulpgoederen

Medische en
psychosociale zorg

Bij acute nood zorgen we voor 
directe hulp, zoals: 

Onderwijs  

Voedselhulp

Cashhulp

Water & sanitaire 
voorzieningen 

Het was een ingewikkeld 
jaar, laat ik het zo maar 
noemen. 2020. Getekend 
door de coronapandemie 
waar we met zijn allen veel 

last van hadden. Natuurlijk werden vooral 
zij, de allerarmsten, getroffen door de 
maatregelen om corona onder controle te 
krijgen. Ons bereiken hart-verscheurende 
verhalen van gebrek en ziekte.  

De pandemie had niet alleen medische en 
economische gevolgen. Doordat de ogen 
van de wereld en de inspanningen van 
regeringen op het beheersen van corona 
gericht waren, konden extremistische 
bewegingen groeien. Bijvoorbeeld in de 
Sahel, waar zij zich schuldig maakten aan 
ernstige misdaden tegen gewone, mee-
stentijds straatarme, burgers. In Nigeria 
werden recent 110 volstrekt onschuldige, 
hardwerkende boeren geëxecuteerd en een 
kliniek die wij steunden overvallen, in brand 
gestoken en leeggeroofd. Slechts één 
voorbeeld, er zijn er vele meer vrees ik. 

Maar, er is een zonnige zijde, u was royaal 
en loyaal aan de mensen waar wij voor 
staan: vluchtelingen. U gaf gul, waardoor 
wij konden helpen. En dat deden we. We 
sleepten massaal handwasstations aan, 
deelden zeep uit, maakten latrines en 
versterkten de medische zorg op talloze 
plekken in de wereld. Het platgebrande 
ziekenhuis in Magumeri hebben we inmid-
dels vervangen door een mobiele kliniek. 
Een arts, een auto vol medicijnen en een 
tafeltje onder de boom en zo geven we in 
elk geval de enige basiszorg die in de wijde 
omgeving beschikbaar is.  

Geen pandemie en geen terreurbeweging 
zal ons stoppen, we zullen doen wat we 
moeten doen: helpen. Daarvoor zijn we 
allemaal mens.  

Dank u wel voor uw trouwe steun aan 
mensen in grote nood.  Ik wens u een 
gelukkig en vooral kerngezond 2021 toe. 

Tineke Ceelen
Directeur Stichting Vluchteling

COLUMN TINEKE CEELEN

DE ZORGWEKKENDE 
STAND VAN DE WERELD 

Slechts een paar maanden nadat corona uitbrak, heeft het virus zich wereldwijd verspreid. 
Onze teams kwamen direct in actie en verlenen inmiddels coronahulp in 17 landen over 
de hele wereld. Daarmee helpen we ruim 360.000 vluchtelingen en ontheemden. Wilt u 
weten waar we werken? In ons Corona Dossier op vluchteling.nl vindt u alle details over 
onze coronahulpverlening. 

TERUGBLIK: NEGEN MAANDEN CORONAHULP
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hulp in 24 
landen wereldwijd

hulp aan ruim 
925.000 vluchtelingen

hulp dankzij
190.000 donateurs

48 uitgevoerde 
projecten

Kamal (35) en zijn zesjarige zoontje 
Zein in hun verwoeste huis.
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UPDATE

dan tot onder het vriespunt. Stichting Vluchteling helpt daarom 
deze winter in Idlib, Damascus en Homs 6.600 mensen aan een 
winterpakket met o.a. warme kleding, fleece dekens, winddicht 
tentzeil, schoenen en zaklampen. 
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DE ZORGWEKKENDE 
STAND VAN DE 
WERELD P. 2

WAAR BODEN WIJ 
HULP IN 2020?
P. 3 & 4

MEDISCHE ZORG 
VOOR CHRONISCH 
ZIEKEN P. 5

De situatie van mensen die door 
oorlogsgeweld, natuurgeweld of door 
honger en armoede van huis en haard 
worden verdreven, wordt nog penibeler en 
levensbedreigender als er ook nog eens 

sprake is van een chronische ziekte. Denk aan mensen met 
diabetes, astma, hart- en vaatziekten of hiv. 

Stichting Vluchteling ondersteunt patiënten en versterkt 
gemeenschappen om deze chronisch zieken lichamelijk 
en geestelijk op de been te houden. In Irak, Nigeria en 
Curaçao lopen tot en met 2022 proefprojecten om de zorg 
aan vluchtelingen en ontheemden met chronische ziekten te 
verbeteren. De ervaringen en uitkomsten dienen als model 
voor toekomstige projecten in andere landen. Chronisch 
zieken zijn er immers overal.

Bezer: “De situatie van mensen die door oorlog, honger en 
armoede uit hun huizen zijn verdreven, wordt nog moeilijker 
als er ook een chronische ziekte is. Want hoe moet je 
insuline bewaren in een vluchtelingenkamp zonder koelkast 
of elektriciteit? En hoe houd je je bloedsuikerspiegel op peil 

Hoe kunnen we u helpen? 
Ons servicenummer voor donateurs 
is 070 219 92 00.

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 vluchteling.nl en blijf betrokken! 

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

MEDISCHE ZORG VOOR CHRONISCH ZIEKEN 
als je leeft op voedselbonnen op basis van bloem en rijst? 
Hoe kan je hartaandoening goed worden gecontroleerd als 
er geen geld is voor vervoer om regelmatig naar de kliniek te 
gaan? Of als je je in een conflictgebied bevindt en je zou je 
leven riskeren om naar de kliniek te gaan?”
 
Gemeenschapsgevoel
Lamia Bezer en haar team coördineren projecten van 
Stichting Vluchteling voor chronisch zieken. Het is nogal een 
taak die ze op zich heeft genomen. Maar juist die complexiteit 
spreekt haar aan: “Humanitaire organisaties zijn vaak gefocust 
op crises. Tegenwoordig worden crises echter jarenlange 
aanhoudende noodsituaties. We moeten dit aanpakken 
door een combinatie van zorg voor de individuele patiënt en 
betrokkenheid van de gemeenschap in zijn geheel. Alleen dan 
heb je blijvende impact.”

De projecten die Stichting Vluchteling ontwikkelt, gaan niet alleen 
over bestaande patiënten met chronische ziekten, maar ook om 
nieuwe patiënten én om mensen die ziek zijn maar dat nog niet 
weten. Het hele interview met Lamia Bezer en de projecten die 
we steunen lees je op www.vluchteling.nl/update 

CRISES OM IN DE 
GATEN TE HOUDEN 
IN 2021
In 2020 hielpen we bijna een miljoen 
vluchtelingen. Stichting Vluchteling 
was actief in 24 landen. Ook dit jaar is 
onze hulp nog steeds keihard nodig. 
Welke landen en conflicten moeten we 
in de gaten houden in 2021? 

Lees de top 10 op 
vluchteling.nl/10crises.  

AL 25 JAAR 
STEUN VAN 
DE POSTCODE 
LOTERIJ

Dankzij de jarenlange bijdrage van de 
Nationale Postcode Loterij en haar 
deelnemers heeft Stichting Vluchteling  
de afgelopen 25 jaar heel veel bereikt. 
Sinds 1996 ontvingen wij maar liefst  
€ 77,4 miljoen.

Directeur Tineke Ceelen: “Ik ben de 
deelnemers van de Postcode Loterij 
ontzettend dankbaar. Mede dankzij 
hun bijdrage maken we impact op de 
levens van miljoenen vluchtelingen en 
ontheemden die het zoveel minder 
getroffen hebben dan wijzelf.” 

COLOFON

Stichting Vluchteling                                       StVluchteling                 @StVluchteling

Al 25 jaar steun van de Postcode Loterij, 
zoals deze bijzondere schenking in 2017. 
Foto: Roy Beusker Fotografie.

Kou. Voor veel ontheemden in Syrië een nieuwe zorg, na alle 
ellende die ze al hebben meegemaakt. Voor velen van hen is 
iedere dag al een strijd om te overleven, maar de wintermaanden 
maken het nog eens extra zwaar. De temperatuur in Syrië zakt 

STICHTING VLUCHTELING GEEFT WARMTE

Distributie van glucosemeters door onze gezondheidswerkers in Irak.

Vluchtelingen uit Ethiopië in het grens 
gebied Hamdayet, Soedan. 

AL 25 JAAR STEUN 
VAN DE POSTCODE 
LOTERIJ P. 6


