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VOORWOORD

Geboren in

1945
TEKST: FRÉDERIKE GEERDINK FOTOGRAFIE: MONA VAN DEN BERG

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 in Nederland heel
gewoon.

Ans van Egmond-van Wechem
7 juni 1945, Amsterdam
Versteend

‘Tijdens de oorlog hadden mijn ouders een
melkwinkel in Amsterdam. Ze vervalsten
bonnen en lengden de melk aan om meer
mensen te kunnen voorzien. Na mijn
geboorte heeft mijn moeder behalve mij
ook een baby’tje van een klant aan de
borst gehad.
Ik herinner me dat mijn moeder als
versteend naar beelden van concentratie
kampen keek. Nederland was in opbouw
en daar heb ik me sindsdien altijd dank
baar voor gevoeld, voor de vrijheid die we
hadden. Nu kijk ik zelf naar beelden van
oorlog op tv. Als ik dat zie, realiseer ik me
dat het ook maar toeval is waar je wordt
geboren. Ook binnen Nederland hoor. Ik
geef vrijwillig les in Amsterdam Zuidoost
en ik zie dat er tekorten zijn in het onder
wijs. Wat betekent vrijheid als er geen
goed onderwijs beschikbaar is? En dan zie
ik extreem-rechtse luitjes brallen op tv en
dan word ik heel bang. Daar denk ik veel
over na.’

Vrijheid lijkt vanzelfsprekend, maar is het allerminst. Vrijheid
heeft onderhoud nodig, is hard werken. Vrijheid moeten we koesteren. Het aantal vluchtelingen wereldwijd groeit; op dit moment
zijn bijna 80 miljoen mensen 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, mis
handeld, misbruikt, verjaagd, radeloos en nergens welkom.
De oprichters van Stichting Vluchteling waren verzetshelden. In
deze bijzondere bijlage bij de Volkskrant leest u indrukwekkende
verhalen over vrijheid en wat er gebeurt als dat in de knel komt.
Neem het prachtige gesprek met Bergliot La Lau–Van Heuven
Goedhart, de enige nog in leven zijnde dochter van verzetsheld
Gerrit Jan van Heuven Goedhart, de allereerste Hoge Commissaris voor Vluchtelingen van de Verenigde Naties. Zijn kleindochter
Pernille La Lau zet de familietraditie voort als ambassadeur van
Stichting Vluchteling.
De 78-jarige Fanny Heymann, die als baby concentratiekamp
Bergen-Belsen overleefde, gaat in gesprek met de Syrische Ali
Aljasem. Ze vinden elkaar in hun verhalen van ontreddering. In
het grensplaatsje Diffa in Niger wonen vele duizenden burgers
op de vlucht voor de extremistische Boko Haram. De kinderen,
geportretteerd door fotograaf Chris de Bode, dromen van een
toekomst als schooldirecteur of verpleegster. Geen terreur
beweging die hun dromen af kan nemen.
Dit jaar was er een waarin velen van ons voor het eerst te maken
kregen met onvrijheid. Door de coronapandemie moeten we onze
bewegingen beperken om het virus onder controle te krijgen.
Vrijheid is broos, dat ervaren wij nu. In sommige landen levert
corona het laatste zetje. De mensen in Venezuela hebben honger
en kunnen niet rekenen op fatsoenlijke gezondheidszorg. De
Venezolaanse regering bracht hun land tot aan de rand van de
economische afgrond. De pandemie levert de genadeklap voor
veel burgers. Radeloos proberen zij een veilig heenkomen te
vinden in de buurlanden Colombia, Brazilië en Curaçao.
Vrijheid om te spelen waar je wilt, om te leren wat je wilt, om te
zijn wie je bent, waar dan ook ter wereld; juist voor vluchtelingen
is dat allesbehalve vanzelfsprekend. Stichting Vluchteling werkt
daarom dagelijks aan ieders recht op een leven in veiligheid en
vrijheid omdat zij, ver weg, daar net zoveel recht op hebben als u
en ik.
Tineke Ceelen
Directeur Stichting Vluchteling

Hans Dagelet

9 mei 1945, Deventer
Soldaatjes

‘Mijn vader was leraar Engels en kwam in
contact met Britse soldaten. Dat contact
bleef in stand. Als jongetje mocht ik mee
naar Engeland om die soldaten te bezoeken.
Zij werden mijn helden. Op mijn verjaar
dag en met Sinterklaas kreeg ik dozen vol
Engelse soldaatjes cadeau. Ik stelde ze in
steeds andere formaties op in een zelf
gebouwd Buckingham Palace. Nu staat het
leger in een vitrinekast die ik er speciaal
voor heb laten bouwen. Wel duizend zijn
het er, per stuk kleiner dan een vinger. Ze
paraderen of zitten te paard en er zit een
muziekkorps bij. Ik sta er dagelijks voor met
mijn neus. Zo nu en dan pak ik er eentje op
en ruik ik eraan. De geur brengt me terug
naar mijn kindertijd in Deventer, in een
straat die per ongeluk door de Engelsen
werd gebombardeerd. Ze moesten de brug
hebben. Het waren puinhopen, maar mijn
herinneringen zijn mooi. Ik ben me er altijd
van bewust geweest hoe vrij ik ben.’
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Jan van den Heuvel

5 mei 1945, Anna Paulowna
Kippenboet

‘Mijn ouders vluchtten wegens heftige bombardementen
in oktober 1943 uit Den Helder. Ze vonden onderdak in
een kippenboet in Anna Paulowna, waar mijn conceptie
plaatsvond en ik geboren werd. Het was piepklein en had
een laag deurtje waardoor eieren geraapt konden worden.
Daardoor is de huisarts die de bevalling begeleidde na
mijn geboorte weer naar buiten gestapt terwijl er vlieg
tuigen overvlogen. Mijn ouders kregen extra voedsel
bonnen voor mij.
Het was natuurlijk leuk als kind dat het op mijn verjaar
dag altijd massaal feest was. Maar dat ik geboren ben op
5 mei ‘45 heeft mijn leven verder niet beïnvloed. In mijn
vroege jaren vond ik vrijheid vanzelfsprekend. Nu niet
meer. Ik heb de afgelopen decennia veel gelezen over de
oorlog en ik kan niet anders dan een koppeling leggen
met nu. Als je ziet wat er speelt in Nederland met synago
ges en moskeeën die beschermd moeten worden...
We vergeten snel.’

Driss el Boujoufi

Sonja Jimidar

8 januari 1945, Nador, Marokko

21 augustus 1945, Paramaribo,
Suriname

Zeeland

Vlaggetjes

‘Wat ik me als kind vooral herinner van de
nasleep van de Tweede Wereldoorlog, is het
Duitse schip de Goslar dat in de Surinamerivier
lag. De Duitse opvarenden lieten het aan het
begin van de oorlog zinken toen Nederlanders ze
wilden arresteren. Het ligt er nog steeds. Als kind
vond ik het leuk om met Nederlandse vlaggetjes
te zwaaien als er feest was. Veel Hindoestanen
waren niet voor de onafhankelijkheid in 1975.
We waren bang voor geweld. Dat kwam er geluk
kig niet, maar toch heb ik in Suriname nooit een
gevoel van bevrijding gehad. Dat kwam voor mij
pas toen ik in 1988 naar Nederland verhuisde.
Sinds ik in Den Haag woon, voel ik me in Neder
land nog meer thuis omdat hier een grote
Hindoestaanse gemeenschap is. In Nederland
is meer vrijheid om te zijn wie je bent. En er is
thuiszorg, iets waar je in Suriname een dure
verzekering voor moet hebben. Dat gaat ook over
vrijheid.’

Jalada Goddijn-Koopmans
‘De kans op een
vreedzame wereld
wordt pas echt groter
als iedereen de ruimte
heeft zichzelf te zijn’

1 januari 1945, Leeuwarden
Ruimte

‘Mijn ouders waren esperantisten, ken je dat? Ze spraken Esperanto, een taal waar
van het de bedoeling was dat het een wereldtaal zou worden waarmee iedereen
elkaar overal zou kunnen verstaan. Daardoor zou er minder kans zijn op oorlog.
Behoorlijk idealistisch dus. In het onderwijs ben ik er zelf ook mee bezig geweest.
Een half uurtje eerder beginnen op school en dan de kinderen Esperanto leren. Nu
spreek ik het niet meer. Als je het niet gebruikt, vergeet je het.
Ik heb altijd geprobeerd een zo goed mogelijk mens te zijn. Behulpzaam zijn, niet
alleen aan jezelf denken. Hoewel ik heb moeten leren dat ieder mens waardevol
is om wie hij is. Dat was niet vanzelfsprekend, vooral niet voor mezelf. Ik heb lang
gedacht dat mijn waarde erin lag anderen gelukkig te maken. Terwijl de kans op
een vreedzame wereld pas echt groter wordt als iedereen de ruimte heeft zichzelf
te zijn. Ik heb geleerd die ruimte ook aan mezelf te geven.’

‘Begin jaren zeventig was ik actief in een Marokkaan
se organisatie. We kwamen via de Franse ambassa
deur in contact met een Franse stichting die her
denkingen organiseerde en vroeg of wij wisten dat er
in Zeeland Marokkaanse soldaten begraven lagen die
hadden gevochten in de Tweede Wereldoorlog. We
wisten wel dat de betrokkenheid van Marokkaan
se en Algerijnse soldaten groot was geweest, maar
niet dat er Marokkaanse soldaten begraven lagen in
Nederland. Die internationale stichting wilde graag
moslims bij de herdenking. We zijn jaren achtereen
gegaan, in een steeds groter gezelschap. De samen
leving is van ons allemaal, en de bevrijding dus
ook. Ik heb jaren achtereen de dodenherdenkingen
bijgewoond, in Zeeland, Amsterdam en in Utrecht,
waar ik woon. Ik hoop dat het niet vervaagt. Maar ik
vraag het me wel af. Over nog eens 75 jaar, weten we
dan nog hoe belangrijk vrijheid is?’
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Vertellen om niet te vergeten
Ze hebben meteen een klik. Holocaust-overlever
Fanny Heymann (78) en Ali Aljasem (31), die vijf jaar
geleden met zijn zwangere vrouw van Syrië naar
Nederland vluchtte. ‘Ik zou je toe willen schreeuwen;
wacht niet te lang, ga nu op zoek naar de verhalen.’
TEKST: JESSICA MAAS FOTOGRAFIE: MONA VAN DEN BERG

D

Twee levens, veel overeenkomsten. Ali: ‘Uw verhaal speelt zich nu, 75 jaar later, in Syrië opnieuw af.’ (Deze foto is gemaakt vlak voordat corona uitbrak.)

e koffie staat klaar, de koekjes
ook. Ali Aljasem, leraar Engels
in Aleppo en nu promovendus
aan de UniversiteitUtrecht,
schuift aan tafel bij Fanny
Heymann in Amersfoort. Heymann is
sociaal-psycholoog, kunstenaar en als
overlever van de Tweede Wereldoorlog
actief voor het Herinneringscentrum
Kamp Westerbork.
Ali en Fanny kennen elkaar niet, maar
overeenkomsten zijn er zeker. Hun
beide levens zijn door oorlog bepaald. De
77-jarige Fanny breekt het ijs en begint
te vertellen. Over haar vader die vroeger
in Duitsland op het ministerie van
Economische zaken werkte, over hoe de
komst van Hitler alles veranderde. In 1938
vluchtte het gezin – met twee kinderen naar Amsterdam.
Fanny: ‘De oorlog haalde hen al snel
in. Ik ben in Amsterdam geboren en was
1 toen we werden opgepakt en ik samen
met mijn ouders, twee zussen en broer
naar Westerbork werd gedeporteerd.
In 1944 werden we naar Bergen-Belsen
gebracht. Mijn vader werd mishandeld
en stierf nog geen jaar later. Mijn moeder
en wij kinderen zaten gelukkig bij elkaar
in een barak. Aan het eind van de oorlog
werden we allemaal in treinen gestopt. In
elke trein zaten wel tweeduizend mensen.
In een dorpje in Oost-Duitsland zijn we
uiteindelijk bevrijd door de Amerikanen.
Mijn moeder was zo verzwakt dat ze twee
dagen later overleed. Mijn zus Esther was
toen 11, Alfred 9, Bertie 6 en ik 3 jaar oud. Ik
kon door ondervoeding nog niet lopen en
Esther heeft me de hele tijd gedragen. Zo
hebben we het gered.’
Ali: ‘Dit verhaal raakt me diep. Er zijn
zoveel overeenkomsten, dit zijn herken
bare verhalen. Kinderen op de vlucht. Het
lijden, de angst, het gevecht om te over
leven. Dit is een verhaal wat zich nu – 75
jaar later - in Syrië opnieuw afspeelt. Dat
maakt het zo pijnlijk.’
Fanny: ‘Ik durf de tv niet meer aan te
zetten. Ik kan die beelden niet zien. Het is
hetzelfde, gewoon hetzelfde.’
Ali: ‘Het grote verschil met Syrië is dat
we nu bewijs hebben, elke dag zien we
de beelden. De bombardementen. Het is
bloedbad dat zich live voor ons ogen vol
trekt. Dat was totaal anders in de Tweede
Wereldoorlog. Toen waren er niet nauwe
lijks beelden, er was geen internet. Er wa
ren toen geen Conventies van Genève, geen
internationale humanitaire verdragen.’
Fanny: ‘We zien voor onze ogen ge
beuren.’
Ali: ‘Precies, we zien live het falen

jaar

wen;
n.’
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van de mensheid. De nazi’s hadden hun
rassenleer, huidige regimes beschuldigen
mensen van terrorisme en proberen zo
het geweld te legitimeren. En de oorlog in
Syrië is nog niet voorbij. Nee, de situatie
wordt alleen maar erger.

Durven delen

Ali: ‘U ging – na de oorlog – op zoek
naar het verleden, naar de voetstappen en
vingerafdrukken van uw familie. Hoe was
dat voor u?’
Fanny: ‘Weet je, het heeft me een nor
maal mens gemaakt en dat heeft heel lang
geduurd. Bijna 50 jaar heb ik gewacht.’
Ali: ‘U kon het niet?’
Fanny: ‘Ik had de moed niet. Mijn
zussen en broer ook niet. We leefden ons
leven, maar terug naar het verleden? Dat
boek moest gesloten blijven. Op school
sprak ik nooit over de oorlog. Ik wilde niet
dat klasgenoten wisten dat ik geen ouders
had en bij een pleeggezin opgroeide. Ik
kon het niet uitstaan wanneer anderen
mopperden over hun ouders. Ik had zelf
helemaal geen verhalen. Ik wist niets.
Pas veel later zijn we gaan graven in onze
geschiedenis.’
‘We gingen naar Duitsland, naar het dorp
waar mijn moeder vandaan komt. Naar
Frankfurt am Main waar mijn vader op
groeide, waar mijn grootvader een winkel
had. Pas toen had ik een verhaal. Over
mijn moeder, vader, grootouders. Dat heeft
me zo gelukkig gemaakt. Van de universi
teit waar mijn vader studeerde, kregen we
nog een pasfoto van hem opgestuurd. Dat
was zo fijn. Mijn zoon lijkt zoveel op hem.’
Ali: ‘Ik denk dat dat ook het probleem
is van de Syrische diaspora. Syriërs in
Turkije, in Libanon, in Europa. Wij durven
nog geen verhalen te vertellen. De pijn is
nog te vers. De herinneringen drukken
nog op ons. De oorlog hoort nog niet bij
het verleden. We durven niet te delen. We
hebben er geen ruimte voor.’
Fanny: ‘Je bedoelt geen ruimte in het
hoofd?’
Ali: ‘Dat ook, maar ook in de publieke

Fanny Heymann: ‘Pas toen ik mijn familiegeschiedenis kende, voelde ik me een heel mens.’

‘Syriërs durven nog geen
verhalen te vertellen.
De pijn is nog te vers’
ruimte. Wanneer je een nieuw leven
begint, ben je bezig met opbouwen. Je
gaat inburgeren, de taal leren. Pas na drie
of vier jaar heb je tijd om pas op de plaats
te maken. Om na te denken. Ik zie veel
Syriërs met psychische problemen om
me heen. We delen onze verhalen niet.
Ik merk het zelf ook. We kijken thuis
bijvoorbeeld geen nieuws met onze zoon
erbij. Hij is nog maar vier jaar, maar we
willen niet dat hij beelden over Syrië ziet.
Syrië betekent verdriet, destructie. Wat
moet ik hem vertellen? Zijn oma woont
nog in Aleppo.’
Fanny: ‘Oh, wat erg. Hoe gaat het met
haar?’

Ali Aljasem: ‘Als onderzoeker wil ik weten wat er met ons land is gebeurd. Hoe kon dit gebeuren?’

Ali: ‘Ze maakt het relatief goed,
het blijft overleven. Mijn broer is in
2016 overleden. Hij was in een kamp
vluchtelingen aan het vaccineren toen er
een bom van Assad’s leger ontplofte. Hij
was 29. Dit soort verhalen kan ik nog niet
delen. Ik weet echt niet hoe.’

Antwoorden

‘Ik kan die beelden uit Syrië niet zien. Het is hetzelfde, gewoon hetzelfde.’

Fanny: ‘Ik zou het je toe willen
schreeuwen: begin met verhalen ver
zamelen. Ga op zoek. Wacht niet zo lang
als ik heb gedaan. Jouw zoon zal later die
verhalen willen horen.’
Ali: ‘Het is zo goed dat wij in gesprek
zijn. Uw verhaal inspireert. Ik wil weten
hoe ik hier mee moet omgaan. Ik wil onze
verhalen ook vertellen, dat zijn we als
overlevers verplicht.’
Fanny: ‘Die drang heb ik ook, daarom
geef ik voorlichting op scholen. Vertellen

om maar niet te vergeten, om vragen te blij
ven stellen. Echt begrijpen ga ik het nooit.’
Ali: ‘Dat is precies de reden waarom ik
als onderzoeker het conflict in mijn land
onderzoek. Ik wil weten wat er met ons
land is gebeurd. Hoe kon dit gebeuren?
Zoals filosofe Hannah Arendt na de Tweede
Wereldoorlog ook op zoek ging naar ant
woorden. Mijn eigen verhaal vind ik nog
lastig, maar dat komt wel.’
‘Weet u, een bevrijding komt tegen de hoog
ste prijs. De huidige positie van Europa is
te danken aan al die offers van mensen in
het verleden. Maar moeten we dit verdriet,
deze pijn bij elke oorlog opnieuw beleven?
Omdat wij als mensen niets leren van het
verleden? Zodat we jaren later wéér kun
nen zeggen: dit nooit weer.’
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Stemmen uit de hel van Moria

Nadat het vluchtelingenkamp Moria in september volledig afbrandde, werd een nieuw kamp
op Lesbos uit de grond gestampt: Moria 2. Het is amper een verbetering. Mannen, vrouwen
en kinderen - jong en oud – zitten nog steeds op elkaar gepakt zonder enig vooruitzicht.
‘Het is geen leven hier.’

LESBOS
GRIEKENLAND

TURKIJE

TEKST EN FOTOGRAFIE: MONA VAN DEN BERG

Nasrin 10 jaar
Hoe was je leven in Afghanistan?

‘Het is oorlog in Afghanistan, Als
meisje kon ik niet naar school.’

Wat was je droom in Afghanistan?

‘Ik wilde heel erg graag studeren en
dokter worden.’

Wat is je droom nu?

‘Nog steeds wil ik heel graag mijn
droom kunnen realiseren en dokter
worden.’

Wat zou je tegen de wereld willen
zeggen?
‘Haal ons hieruit!’

'Ik hoop dat Europa
snel iets doet aan onze
situatie, zodat we
allemaal in vrijheid
kunnen leven'

Soqra 44 jaar
Hoe was je leven in Afghanistan?

‘Het was oorlog in Afghanistan, mijn dorp
werd aangevallen door de Taliban. Ik vluchtte
vanuit mijn dorp naar de hoofdstad Kabul.
Na een jaar keerde ik terug naar mijn dorp,
om erachter te komen dat mijn huis helemaal leeg geroofd was door de dieven.’

Wat was je droom in Afghanistan?

‘Ik droomde in Afghanistan van een land dat
in vrede leeft, een land zonder oorlog. Een
land waar ik in vrijheid zou kunnen leven.’

Wat is je droom nu?

‘Afghanistan is niet meer veilig voor mij, ik
hoop snel een rustig leven in vrede te kunnen
leiden in één van de landen binnen Europa.’

Wat zou je tegen de wereld willen zeggen?

‘Alsjeblieft, help de mensen, het is geen leven
hier. Ik ben ziek en de dokters kunnen weinig
voor mij betekenen. Veel mensen hier zijn
getraumatiseerd en drinken daarom teveel
alcohol, waardoor er veel problemen in het
kamp ontstaan. Water is slechts een paar uur
beschikbaar, geen elektriciteit.
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Rozi 62 jaar
Hoe was je leven in Afghanistan?

‘Ik kom uit het noorden van Afghanistan. De Taliban vermoordden mensen in onze regio, mensen werden levend
begraven. Dat was al vreselijk, maar de zelfmoordaanslagen
waren echt teveel voor mij. Mijn man is vermoord door de
Taliban.’

Wat was je droom in Afghanistan?

‘Leven in vrede en vrijheid, zodat jonge mensen naar school
kunnen en gewoon daarna kunnen werken.’

Wat is je droom nu?

‘Om herenigd te worden met mijn zoon, die met zijn gezin in
Canada woont.’

Wat zou je tegen de wereld willen zeggen?

‘Laten we elkaar helpen en maak Afghanistan een veiliger
land, zodat we veilig kunnen terugkeren. Ik hoop dat Europa
snel iets doet aan de situatie hier, zodat we allemaal in vrijheid
kunnen leven.’

Helena 1, Nouria 30
en Zamen 35 jaar

Hoe was jullie leven in Afghanistan?

Wat is je droom nu?

Wat was jullie droom in Afghanistan?

Wat zou je tegen de wereld willen zeggen?

‘We leefden constant in angst, voelde ons erg onveilig. De
broer van Zamen en mijn zus zijn vermoord door de Taliban.’
‘Een rustig en veilig leven in ons dorp samen met ons gezin.
We hebben nog drie kinderen. We kennen geen leven in
vrijheid.’

‘Een vredig leven kunnen leiden in veiligheid, goed onderwijs
voor onze kinderen.
‘We leven hier als beesten, nog minder dan dat. Onze zoon is ziek
en krijgt geen behandeling. Hij praat niet meer en is heel erg bang.
Help ons.’
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Jezidi’s zijn vergeten slachtoffers
Zes jaar na de inval van terreurgroep IS in hun Iraakse provincie, zitten duizenden Jezidi’s getraumatiseerd
in opvangkampen. Terwijl de wereld hen vergat en de hulp opdroogde, verplaatste de aandacht zich naar
daders als Laura H. ‘Dit verdienen de slachtoffers niet.’
TEKST: JUDIT NEURINK ILLUSTRATIE: SASKIA TANNEMAAT

O

ver hoe Mediha Ibra
him behandeld werd
tijdens haar drie jaar
als ontvoerd Jezidi-
meisje in het kalifaat
van de terreurgroep IS, liet ze
weinig meer los dan dat haar
laatste ‘pleegmoeder’ haar nooit
sloeg maar haar al evenmin knuf
felde. Of ze verkracht was, daar
over sprak ze niet, en ik drong
niet aan vanwege de gevoeligheid
van het onderwerp. Dat was in
2017, toen ik de 13-jarige sprak
vlak nadat ze bevrijd was. Als ik
haar drie jaar later weer spreek,
vertelt ze echter spontaan: ‘De
mannen hadden steeds andere
Jezidi-vrouwen om mee te trou
wen. Het was daar normaal, en ik
was er een van.’
Dit ‘trouwen’ is in de schaamte
cultuur van Irak synoniem met
seks. Zes jaar na de ontvoeringen,
spreken veel geredde vrouwen
nog steeds niet openlijk over de
verkrachtingen. ‘Ik praat erover
tegen mezelf’, zegt de nu 16-jarige
op de vraag of ze haar verhaal
daarover ergens kwijt kan. ‘Want
ik weet als ik niet praat, het
binnenin me opgesloten blijft.’
Ze gebruikt de videofunctie van
haar telefoon en kijkt de opname
terug. ‘Dan zeg ik: Mediha, je hebt
veel meegemaakt maar je moet
sterk zijn.’

Schaamte

Mediha was nog geen tien jaar
oud toen ze in augustus 2014 met
haar ouders en broertjes werd
ontvoerd uit de Jezidi-provincie
Sinjar, net als ruim zesduizend
anderen. Ze zat achtereenvolgens
bij vier Turkse IS-gezinnen.
Pas drie jaar later, na de val
van de plaats Talafar, kon ze in
Iraaks-Koerdistan met een oom
worden herenigd. Toen sprak ze
geen Koerdisch meer, alleen nog
Turks. Ze bad vijf keer per dag. ‘Ik
voelde me moslim. Ze zeiden dat
mijn familie me zou vermoorden
omdat ik ons geloof had verlaten.’
IS beschouwde alle Jezidi-vrou
wen als seksslaven. Dat gold voor
meisjes al vanaf hun negende.
‘Ik schaamde me’, zegt Mediha
over waarom ze er bij ons eerste
gesprek niets over zei. Met haar
oom en zijn gezin kan ze er nog
steeds niet over praten. ‘Dat is te
moeilijk voor hen.’ Haar ouders
worden nog vermist. Vriendin

nen om het mee te delen heeft
ze niet. ‘Soms droom ik erover.
Dan houd ik mezelf voor: je bent
ontsnapt en veilig.’

Crisis

Ze spreekt via een Whatsapp
videoverbinding vanuit een
kamp in Koerdistan, waar ze al
drie jaar in een tent woont. Twee
broertjes zijn ook terug en als de
derde die in Turkije is gevonden
binnenkort arriveert, zijn ze met
elf bewoners in één tent. In het
opvangkamp bij het Koerdische
Zakho is het zomers heet en
’s winters nat en koud. Soms
komen er nog hulpgoederen,
maar verder is er geen hulp, laat
staan therapie voor beschadigde
tieners als Mediha of haar broer
tjes. In een recent rapport stelt
Amnesty International daarom
dat de tweeduizend Jezidikinderen die het kalifaat overleef
den, een psychische crisis wacht.

‘Na alles wat dit volk
heeft meegemaakt, is
er nu nauwelijks geld
om ze te helpen’
De uitzichtloosheid leidt tot
veel zelfmoorden, zegt directeur
Tineke Ceelen van Stichting
Vluchteling, die de kampen
met in totaal 350.000 Jezidi’s
meermaals bezocht. ‘De noden
zijn immens, ook bij ouders en
familieleden die terugkeerders
opvangen. Psychische hulp is er
niet, of stopt omdat subsidies
ophouden.’ Stichting Vluchte
ling helpt nog wel door de lokale
Yazda-organisatie budget te
geven voor steun op maat aan
pas geredde Jezidi’s, en door een
mobiele kliniek te laten rijden in
de provincie Sinjar.
Daar zijn deze zomer enkele dui
zenden Jezidi’s schoorvoetend
naartoe teruggekeerd. Met hulp
van internationale organisaties
bouwen ze hun kapotte huizen
en levens weer op. Er is eindelijk
een begin gemaakt met het rui
men van de vele massagraven
met duizenden slachtoffers.
Een recent akkoord tussen de
Koerden en de regering in Bagdad
moet de veiligheidssituatie

verbeteren, al zijn veel Jezidi’s
ontevreden dat ze daarbij niet
gehoord zijn. Ook Mediha’s ooms
en neven bereiden hun terugkeer
voor. Haar droom is echter om
naar Australië te gaan, ‘zo ver
mogelijk weg van Irak’. Maar
alleen achterblijven kan ze niet,
dus blijft dat een droom.

Vergeten door de wereld

‘Na alles wat dit volk heeft
meegemaakt, is er nu nauwe
lijks geld om ze te helpen’, stelt
Ceelen vast. ‘Ze hebben in die
kampen aan alles een tekort en
geen vooruitzicht om weer een
leven op te bouwen.’ Terwijl er

tegelijkertijd met een boek en
een toneelstuk wel een ‘bijna
verheerlijkende aandacht’ is voor
de Nederlandse Laura H. die zich
aansloot bij ’een van de meest
moorddadige organisaties ter
wereld’.
Een heel volk lijdt nog altijd
onder de gevolgen van wat IS
hen aandeed. Er zijn nog 2600
vermisten, vele duizenden
getraumatiseerden, duizenden
doden. Terugkeerders komen in
deprimerende kampen terecht
en in lange bureaucratische
procedures om in het buiten
land herenigd te worden met
hun eerder geredde geliefden.

Ceelen: ‘Een meisje dat van haar
tiende tot haar zestiende tussen
strijders is doorverkocht wacht
eindeloos om naar haar moeder
in Canada te gaan. Dan is het toch
godgeklaagd dat er nu zoveel
aandacht is voor de daders? Dit
verdienen de slachtoffers niet.’
Ook Mediha voelt zich vergeten
door de wereld. Ze wil dat haar
verkrachters berecht en geëxe
cuteerd worden, maar bij de
vonnissen spelen de massale
verkrachtingen geen rol. ‘Na alles
wat ze met ons deden, wensen
we hen precies hetzelfde toe. Ik
was een kind. Ze hebben mij alles
afgepakt.’
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De Postcode Loterij steunt Stichting Vluchteling vanaf 1996 en ontving sinds de start van de samenwerking
77,4 miljoen euro ontvangen. Mede dankzij de steun van de deelnemers van de Postcode Loterij kan Stichting
Vluchteling hulp bieden aan de meest kwetsbare vluchtelingen.

‘Ik blijf me inzetten
voor een wereld
waarin iedereen vrij is’
Margriet Schreuders is hoofd Goede Doelen van de Nationale Postcode Loterij.
Ze vertelt wat vrijheid voor haar betekent en wat haar motiveert zich hiervoor
te blijven inzetten.
Margriet Schreuders: ‘De Postcode Loterij zet zich in voor een groene en recht
vaardige wereld. Dat betekent een wereld die vrij is.’

TEKST: ANNELIES BONTJES FOTOGRAFIE: POSTCODE LOTERIJ

Wat betekent vrijheid voor u?

‘Vrijheid betekent zelf keuzes kunnen
maken, op de hoogte zijn van de rechten
die je hebt en deze rechten als individu
kunnen uitoefenen. Vrijheid betekent dat
je een afwijkende mening mag hebben.
Vrijheid betekent op durven staan tegen
mensen die jouw vrijheid inperken. Bij de
Postcode Loterij noemen we dat funding
justice: wij willen leven in een wereld
waarin die rechtvaardigheid bovenaan
staat.’

Een ontzettend actueel thema in tijden van
corona

‘We voelen allemaal de impact van
deze ingrijpende tijd. De pandemie die
mensen wereldwijd raakt, toont ook aan
dat we internationaal verbonden zijn en
dat de kleinste daad van solidariteit en
medemenselijkheid een groot verschil
kan maken. Ik zie dat aan de enorme
veerkracht en creativiteit van mensen
en organisaties. Al die mensen die hun
kracht en ervaring met anderen willen
delen. Zóveel organisaties die, waar
het nodig is, klaarstaan met steun en
oplossingen. Ook wij dragen daar graag
ons steentje aan bij met de financiële
steun aan meer dan honderd goede
doelen.’

Waarom is vrijheid een belangrijk thema voor
de Postcode Loterij?

‘Vrijheid hangt eigenlijk samen met
alle doelen waar wij financiering aan
geven. Bij de bestrijding van armoede
willen we mensen in vrijheid laten leven
zodat ze de keuzes kunnen maken die
bij ze passen. Bij de bestrijding van het
klimaatprobleem proberen we mensen
een bestaan op te laten bouwen zonder
dat ze moet vrezen voor natuurrampen.
De Postcode Loterij zet zich in voor een
groene en rechtvaardige wereld. Dat bete
kent een wereld die vrij is.’

Hoe werkt dat in de praktijk?

‘Wij steunen organisaties vanuit een

unieke positie; als de op een na grootste
filantropische organisatie ter wereld
geven wij grotendeels ongeoormerkt. Het
geld hoeft dus niet aan een specifiek pro
ject te worden besteed, zoals vaak wel het
geval is bij andere donaties. Wij geloven
dat de organisaties die wij steunen zelf
het best kunnen bepalen hoe ze het geld
van de deelnemers van de loterijen uit
kunnen geven. Zo doneren wij bijvoor
beeld aan noodhulporganisatie Stichting
Vluchteling, die onder meer wereldwijd
bouwt aan een toekomstperspectief voor
vluchtelingen. Dat is een zeer complex
doel. Gedurende de tijd kunnen de aanpak
en de vorm daarvan veranderen. Wij wil
len daarvoor de ruimte bieden.’

De pandemie toont ook
aan dat de kleinste daad
van solidariteit en mede-
menselijkheid een groot
verschil kan maken’

Welke persoon die zich inzet voor vrijheid
inspireert u?

‘Nemonte Nemquino, een moedige jonge
vrouw uit Ecuador. Zij is de leider van
de Waorani-stam in de Amazone. In
het gebied waar de Waorani woont, zijn
regelmatig indringers. Zij maken zich
schuldig aan illegale mijnbouw of houtkap,
waardoor leefgebieden worden verwoest.
De Amazone is zo uitgestrekt dat er bij
voorbeeld geen parkrangers zijn die het
hele gebied kunnen overzien. De Waorani
hebben met drones gemonitord wie hun
gebied in en uitkwam. Zo verzamelde de
stam bewijs, waarmee Nemonte
Nemquino naar de rechter kon stappen.
Ze kreeg gelijk en de illegale activiteiten
werden stopgezet. Zo werd deze jonge
vrouw het gezicht van de strijd in Ecuador.’

Franklin D. Roosevelt introduceerde als
president van de VS in 1941 de vier vrijheden:
vrijheid van meningsuiting, godsdienstvrijheid,
vrijwaring van gebrek en vrijwaring van vrees.
Hoe draagt de Postcode Loterij bij aan deze
vrijheden, te beginnen met de vrijheid van
meningsuiting?

‘Dat associeer ik met de organisaties
die zich inzetten voor de rechten van de
LHBTQi-personen. Een voorbeeld is Mama
Cash, het oudste internationale vrouwen
fonds ter wereld, dat wij al sinds 2008
steunen. Mama Cash financiert en steunt
vernieuwende initiatieven van vrouwen,
meiden, transgenders en intersekse per
sonen die opkomen tegen discriminatie
en onderdrukking en bouwen aan een
rechtvaardiger wereld. Zo laat de organi
satie lokale groeperingen groeien en geeft
hen een stem.’   

Welke persoon belichaamt voor u de vrijheid
van godsdienst?

‘Hierbij denk ik aan Nobelprijswinnares
Nadia Murad Basee, een Jezidi-vrouw die
werd ontvoerd door Islamitische Staat en
maandenlang slachtoffer is geweest van
seksueel geweld. Uiteindelijk wist zij te
vluchten naar Duitsland. Nu zet zij zich in
voor vrouwen die hetzelfde hebben mee
gemaakt en helpt zij de Jezidi’s die zijn ach
terbleven hun leven weer op te bouwen.’

Vrijwaring van vrees is een relatief onbekende
in het rijtje.

‘Het kan niemand ontgaan dat er in
deze wereld vreselijk dingen gebeuren,
waardoor veel mensen in angst leven.
Dr. Denis Mukwege strijdt in de Demo
cratische Republiek Congo voor een einde
aan het inzetten van seksueel geweld als
oorlogswapen. Hij behandelt als gynaeco
loog slachtoffers van seksueel geweld en
spreekt zich uit tegen de straffeloosheid in
het land. Op die manier helpt hij vrouwen
niet alleen medisch, maar zorgt hij er ook
voor dat ze gehoord worden.
‘Verder denk ik bij vrijwaring van vrees
ook aan de ongelijkheid in de wereld, die

begint bijvoorbeeld al bij de mobiele
telefoon die je gebruikt. Wij steunen via
Stichting DOEN de organisatie FairPhone,
die zich inzet voor de verduurzaming van
de productieketen van mobiele telefoons.
Daarbij wordt enkel gebruik gemaakt
van eerlijke mineralen, onder eerlijke
werkomstandigheden. De organisatie
laat zien dat mijn keuzes hier in Neder
land, gevolgen hebben voor de rest van de
wereld.’

De vrijwaring van gebrek gaat over armoede
bestrijding, waar De Postcode Loterij zich al
bijna 30 jaar voor inzet.

‘Klopt, dat doen we bijvoorbeeld via
organisaties als Oxfam Novib, Cordaid,
Hivos en ICCO. Een mooi voorbeeld van
innovatie binnen dit thema de organisa
tie 100WEEKS. Zij zetten zich in voor
geldtransfers naar de allerarmste vrou
wen, in onder meer Rwanda of Ghana.
Deze vrouwen krijgen 100 weken lang
cash geld waarmee ze op eigen kracht een
bestaan kunnen opbouwen, bijvoorbeeld
door te investeren in een eigen kleine
onderneming. Na deze periode blijkt een
heel groot deel van de vrouwen uit die
armoede te kunnen stappen. Zo hebben ze
zelf hun toekomst vormgegeven.’

Wat motiveert u om voor vrijheid te blijven
strijden?

‘Ik word gemotiveerd door de veerkracht
van mensen als Nemonte Nemquino,
Nadia Murad Basee en Dr. Denis Mukwege.
Zij hebben de moed om op te durven staan
voor hetgeen ze in geloven en verande
ring te genereren. Dat soort mensen wil
ik blijven helpen. Natuurlijk hoop ik dat
we op een gegeven moment in een groene
rechtvaardige wereld leven waarin iede
reen vrij is en zijn of haar eigen keuzes
kan maken. Dat lijkt me een geweldige
utopie, die ik wil blijven nastreven.’
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EEN WERELD VOL CRISES

IN 2020 WERKT STICHTING VLUCHTELING IN 24 LANDEN WERELDWIJD
Over Stichting Vluchteling
Stichting Vluchteling biedt
noodhulp aan mensen die op de
vlucht zijn voor oorlog, conflict of
onderdrukking. Bij acute nood
bieden we levensreddende hulp
zoals medische zorg, voedsel en
schoon water. Ook bij langdurige
humanitaire crises kunnen mensen
op ons rekenen, bijvoorbeeld met
psychosociale hulp en onderwijs.

1% VAN ALLE
MENSEN IN DE WERELD
IS OP DE VLUCHT
DAT ZIJN 79,5 MILJOEN MENSEN

BURKINA FASO
COLOMBIA
CURAÇAO
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.

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

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

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.

NIGERIA
NIGER
KAMEROEN
TSJAAD
Terreurgroep Boko Haram
Het hele gebied rondom het
Tsjaadmeer 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.

MEN VLUCHT VOOR
ONDER ANDERE
OORLOG, CONFLICT
EN ONDERDRUKKING
Bij acute nood zorgen we
voor directe hulp, zoals:

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.

Bescherming
Onderdak
Medische en
psychosociale zorg
Hulpgoederen
Onderwijs
Voedselhulp
Cashhulp
Water & sanitaire
voorzieningen

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’.

DR CONGO

85% VAN ALLE
VLUCHTELINGEN WORDT
OPGEVANGEN IN DE
EIGEN REGIO
MEESTAL IN EEN BUURLAND

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.
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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.

JORDANIË
SYRIË
Syrische Burgeroorlog
Sinds de start van de burgeroorlog 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.

40% VAN ALLE
VLUCHTELINGEN
IS KIND

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.

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.

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.

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.

SOMALIË

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

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

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

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.

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.

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 vluchtelingen in 9
kampen opgevangen.

TWEE DERDE VAN DE
MENSEN OP DE VLUCHT IS
AFKOMSTIG UIT 5 LANDEN:
SYRIË, VENEZUELA, AFGHANISTAN,
ZUID-SOEDAN EN MYANMAR
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Toekomst voor de lens

Niger is een van de armste landen ter wereld. In het zuidoosten van het land ligt het stadje
Diffa. Hier liggen ondervoeding en besmettelijke ziektes constant op de loer. Door het geweld
van de extremistische organisatie Boko Haram zijn in dit kwetsbare gebied honderdduizenden vluchtelingen uit Nigeria en ontheemden uit Niger zelf aangekomen. Ze zoeken opvang
en bescherming.

DIFFA

NIGERIA

TEKST EN FOTOGRAFIE: CHRIS DE BODE

Juist in dit gebied zorgt Stichting Vluchte
ling dat duizenden kinderen naar school
kunnen. Stichting Vluchteling onder
steunt scholen die gebukt gaan onder
aanvallen door gewapende strijders. Met

NIGER

steun van de Nationale Postcode Loterij
kunnen 16.500 kinderen met een leer
achterstand weer naar school en werken
aan hun toekomst. Op een van de scholen
portretteerde fotograaf Chris de Bode een

aantal schoolkinderen en liet ze nadenken
over de vraag: ‘Hoe ziet vrede er voor jou
uit?’ Chris vroeg ze ook wat vrijheid en
vriendschap precies voor hen betekent,
en legde het moment van nadenken over

deze vraag vast in beeld. De antwoorden
zijn vaak ontwapenend. Waar gaan hun
gedachten heen? Wat voelen zij? Kun je
iets van hun gezichten aflezen?

Ali Abdallah (12 jaar)
Midden in de nacht werd het dorp in de buurt van Maiduguri overvallen 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.
Moet je altijd eerlijk zijn?

‘Ja, een mens moet altijd eerlijk zijn. De waarheid is altijd het beste.’

Hassana Amadou (13 jaar)
Hassana sloeg met haar familie op de vlucht voor het geweld van Boko Haram. Ze 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.
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.’
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Alio Abdoulaye (12 jaar)
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 wordt 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.

‘Vriendschap
betekent voor mij
vrede hebben met
elkaar.’

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.’

Bintou Boubacar (14 jaar)
Bintou komt uit Maidiguri in Nigeria. Toen ze tien jaar was kwam het geweld van
Boko Haram te dichtbij. Eerst vluchtte ze met haar familie naar Diffa, net over de
grens in Niger. Maar ook daar was ze niet veilig. Haar vader besloot verder Niger in
te vluchten. Pas een paar jaar later durfden ze weer naar Diffa terug te keren. Daar
gaat Bintou nu naar school. In het begin was het lastig omdat ze veel achterstand
had. Nu ze haar draai heeft gevonden gaat het stukken beter. Ze wil later verpleegster worden.
Wat betekent vriendschap voor jou?

‘Vriendschap is voor mij liefde. Dat er zoveel vertrouwen is dat je elkaar al
je geheimen durft te vertellen.’

Mahamadou Yacouba (12 jaar)
Mahamadou is geboren in Diffa, waar hij met zijn ouders, broers en zussen woont.
Diffa ligt aan een rivier die de grens vormt met Nigeria. Vaak steken Boko Haramstrijders de rivier over om in Diffa aanvallen te plegen. Mahamadou heeft vaak wakker
gelegen van geweerschoten. Op school wordt daar vaak over gesproken. In de klas bij
Mahamadou zitten meer kinderen die uit Nigeria gevlucht zijn. Later wil Mahamadou
zelf een winkel hebben.
Wat is sterker, de zon of de wind?

‘De wind is altijd sterker. De zon is er altijd. Daar kan ik wel mee leven. Maar
als het gaat waaien, dan komt het zand overal binnen. En als er storm is dan
verwoest de wind alles op zijn weg. Daarom is het de wind die de zon verslaat.’
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‘Puzzel van onmenselijkheid compleet’
Nadat vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos in vlammen opging, belandden duizenden
mensen op straat. Direct na de branden is Stichting Vluchteling een actie gestart om geld in te zamelen
voor noodhulp. Alessandro Mangione van Intersos is sinds 2019 één van de vele hulpverleners ter plaatse.
Hij vertelt over de hulp die hij voor Stichting Vluchteling uitvoerde in de weken na de brand.
TEKST: ALESSANDRO MANGIONE VERTALING: ORNELLA VAN DE ENDE

Met de winter in aankomst, zitten er nog steeds 7000 mensen in het overvolle kamp. Foto: Reuters

A

ls hulpverlener ben ik
gewend in moeilijk
situaties te werken. Juist
daarom is een dagelijkse
routine en structuur zo
belangrijk. Maar als
plotseling de noodtoestand wordt afge
kondigd, loopt alles anders en is er van
dagelijkse routine geen sprake meer. Dat
was precies wat er gebeurde op 9 septem
ber, toen ik gebeld werd en het nieuws
hoorde: Moria, het grootste en meest
beruchte vluchtelingenkamp in Europa,
dat dagenlang op slot zat vanwege de
coronabesmettingen, was die nacht vrij
wel compleet in vlammen opgegaan. Met
als gevolg; dertienduizend mensen in één
klap op straat. Kamp Moria was vrijwel
volledig in de as gelegd. In mijn ogen is er

geen duidelijker bewijs van het mislukken
van het migratiebeleid van de Europese
Unie.
Mijn eerste gedachte was: ‘Hoe heeft dit in
vredesnaam kunnen gebeuren?’ Vervol
gens dacht ik natuurlijk aan iedereen die
dit verschrikkelijke lot trof en dan vooral
de meest kwetsbare groepen; vrouwen,
kinderen, ouderen en zieken. Ik vroeg
me af of ze erin geslaagd waren aan de
vlammenzee te ontsnappen. De schok
van het nieuws maakte snel plaats voor
een andere energie; gericht op actie, een
urgente behoefte om zo snel mogelijk hulp
te bieden.

In actie

Op het moment van de brand zat ik met
het team in het noorden van Griekenland.

We bespraken samen met onze Country
Director de situatie op Lesbos en we
besloten dat we zouden helpen. Binnen
een paar uur waren we dan ook met het
vliegtuig onderweg naar het getroffen
Griekse eiland. Ik dacht na over hoe we
het beste onze missie konden volbrengen.
Want ondertussen had de Griekse regering
de noodtoestand uitgeroepen. De beper
king die dit oplevert, speelt een grote rol in
het vormgeven van onze hulpverlening.
We gingen aan de slag met een team van
vier hulpverleners. Na acht weken werd
het team uitgebreid met specialisten,
waaronder een culturele bemiddelaar en
een psycholoog.
De eerste dagen was de informatievoor
ziening erg chaotisch en onvolledig.
Daarom was het zo belangrijk de nood

LESBOS
GRIEKENLAND

TURKIJE
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Wegen vulden zich kilometerslang met
inwoners die waren vertrokken en
geïmproviseerde hutten hadden gemaakt,
van stukken hout bedekt met riet,
om te schuilen voor de gure wind

situatie met eigen ogen te bekijken,
met mensen te praten en naar hun
behoeften te luisteren. Zo bezochten we
snel na aankomst Kara Tepe, een ander
vluchtelingenkamp, drie kilometer van
het oude kamp Moria.
Rondom dit kamp vulden wegen zich
kilometerslang met inwoners die door de
brand uit Kamp Moria moesten vertrek
ken en geïmproviseerde hutten hadden
gemaakt. Binnen enkele dagen werd een
nieuw kamp bij Kara Tepe uit de grond
gestampt, met helaas nog slechtere om
standigheden. De mensen hadden water,
voedsel en andere basisvoorzieningen
nodig. Velen van hen waren al ziek en had
den geen toegang tot medicijnen, ook kon
den ze niet in contact komen met een arts.
Onder hen waren ongeveer vierduizend
kinderen, waarvan velen, zoekgeraakt in
de menigte, op zoek naar hun familie.

Band opbouwen

Alessandro (midden): ‘Dag in dag uit geluisterd naar de behoeften, angsten en zorgen. En hen zo goed mogelijk gesteund.’
Foto: Silas Zindel Eurorelief

Kwetsbare vrouwen lopen in de slecht verlichte, propvolle kampen een groot risico. Foto: Mona van den Berg

We besloten om ons in eerste instantie te
richten op kwetsbare vrouwen en kinde
ren. We deelden voedselpakketten uit
met vitaminesupplementen en eiwitrijk
voedsel om de ergste honger te stillen.
Op het moment dat alle mensen naar het
nieuwe kamp waren overgebracht zijn we
hygiënepakketten aan vrouwen gaan uit
delen: veelal aan alleenstaande vrouwen
en moeders. In deze pakketten zat onder
meer maandverband en zeep. De mensen
moesten zich wassen in zee, vanwege een
gebrek aan douches.

Wat we ook uitdeelden, dag in dag uit
hebben we ons ingezet om vooral een
band met de vluchtelingen op te bouwen.
Het is belangrijk om vooral te luisteren
naar hun behoeften, angsten en zorgen.
Op deze manier bieden we niet alleen
steun maar sluit onze hulpverlening ook
beter aan. Ook nu weer heb ik ervaren hoe
belangrijk, zelfs onmisbaar, deze vertrou
wensrelatie is.
Ik denk nog vaak terug aan het telefoon
tje van 9 september waarin ik hoorde
van de alles verwoestende brand. Vrij
snel realiseerde ik me dat deze brand
het laatste stukje van de puzzel van
onmenselijkheid was. Jarenlang deed
Europa niks, jarenlang hebben al die
duizenden mensen onder erbarmelijke
omstandigheden moeten leven. Terwijl
ik deze woorden schrijf is het november,
de winter komt dichterbij terwijl hier nog
steeds meer dan zevenduizend mensen
onder verschrikkelijke omstandigheden
opgevangen worden. Opgesloten in
overvolle tenten, vies van de modder,
gedesillusioneerd kijkend naar de zee.
Ze hadden zich iets anders van Europa
voorgesteld.
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D
Geraakt door ontmoetingen
Winston Gerschtanowitz
noemt het een bijzonder
voorrecht om te kunnen leven
zonder angst en in vrede en
vrijheid. Dat realiseerde de
presentator en ambassadeur
van de Postcode Loterij zich
des te meer na een bezoek aan
Venezolaanse vluchtelingen
in Colombia.

O

p dit moment heerst in buurland
Venezuela één van de grootste
vluchtelingencrises ter wereld.
De politieke en economische
crisis deed al 5 miljoen inwoners naar het
buitenland vluchten. Het geld is er niets
meer waard, er is een tekort aan voedsel en
medische zorg en de criminaliteit neemt toe.
‘Het zijn mensen waar het om gaat’, vertelt
hij over zijn reis. ‘Natuurlijk heb ik op het
journaal beelden voorbij zien komen, maar
toen ik daar stond, met die constante stroom
wanhopige mensen, voelde ik dat in elke ve
zel. Dit verandert mij en raakt mij als mens.’

Toekomst

Ook werd Winston geraakt door zijn vele
ontmoetingen en gesprekken met vluch
telingen. ‘Het is prachtig om te zien dat de
meest kwetsbare vluchtelingen in aanmer
king komen voor medische behandelingen,
operaties en worden doorverwezen naar een
kliniek of ziekenhuis. Ik zag met eigen ogen
wat die steun betekent voor mensen in nood.’

CUCUTA
VENEZUELA
COLOMBIA

Zijn eigen kinderen, Julian (11) en
Benjamin (9), krijgen volgens Winston
steeds meer mee van de reizen van
hun ouders. ‘Wees dankbaar voor wat
je hebt, en nog belangrijker; weet dat
de echt belangrijke dingen niet te koop
zijn. Als ik dat er bij ze in krijg, zijn ze al
een eind op weg.’

Mede dankzij de deelnemers van de
Nationale Postcode Loterij krijgen
Venezolaanse vluchtelingen in
Colombia en op Curaçao ondersteuning van Stichting Vluchteling. Zij
kunnen in een pas geopende kliniek
op Curaçao terecht voor gezondheidszorg. In Colombia krijgen ze
financiële steun, gezondheidszorg
en bescherming.

WEBCAST: JEZIDI’S, VERGETEN DOOR DE WERELD
Op 3 augustus 2014 trok terreurgroep IS de provincie Sinjar in Irak
binnen. Zij ontvoerden zevenduizend
Jezidi’s, onder wie vooral vrouwen
en kinderen en daarnaast
doodden zij ongeveer vijfduizend
(voornamelijk) mannen. Zes jaar na
deze inval leven duizenden Jezidi’s
getraumatiseerd in opvangkampen.
Terwijl de wereld hen vergeet en
de hulp opdroogt, is er juist volop
aandacht voor de daders.
Vandaag staan wij stil bij het lot
van de Jezidi’s. We spreken met
diverse betrokkenen over wat er
sinds de inval in 2014 is gebeurd
met de slachtoffers en over de
zorgwekkende situatie waarin velen
van hen nu leven.

In de webcast horen en zien
we journalist en auteur Brenda
Stoter Boscolo; voor haar boek
‘Het vergeten volk’ sprak ze met
honderden Jezidi’s over hun cultuur,
verleden en de genocide. Directeur
Tineke Ceelen bezocht in de zomer
van 2019 het noorden van Irak
om Jezidi’s te ontmoeten. Tot slot
laten een mensenrechtenspecialist
van Human Rights Watch en
een hulpverlener van Yazda, de
Global Yazidi Organisation hun licht
schijnen over de huidige situatie.

Kijk mee via vluchteling.nl/webcast

DONDERDAG 10 DECEMBER VAN 12.30 - 13.15 UUR
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Coronavirus verergert vluchtelingencrisis
In Venezuela is nog steeds een
groot gebrek aan voedsel en
medische zorg, maar door de
uitbraak van het coronavirus
keerden vele naar buurlanden
gevluchte Venezolanen noodgedwongen terug. De slechte
omstandigheden dwingen ze
nu opnieuw te vertrekken.
TEKST: WIES UBAGS

D

aar lag ze, op de stoep, be
dekt door een deken. Maite
Coromoto (48) was, in het
gezelschap van haar dochter,
kleindochter en een groep
landgenoten, vanuit
Barquisimeto in het noorden van Venezu
ela lopend richting Colombia vertrokken.
Ze bracht het niet verder dan het weste
lijk gelegen Barinas, waar ze tien dagen
later aankwam. Hier, op 23 oktober 2020,
bezweek ze aan een hartaanval, terwijl
ze lag te slapen op de oprijlaan van een
huis. Coromoto’s droom was naar Peru
te gaan, duizenden kilometers naar het
zuidwesten, om daar te werken en zich
te herenigen met haar zoon en haar net
geboren kleinkind te leren kennen.
De Venezolaanse journalist Junior Parra
publiceerde dit verhaal op Twitter en
ontketende een stroom verontwaardigde
reacties. Boze landgenoten reageerden dat
deze dood niet toevallig is, maar de schuld
van de omstandigheden die deze vrouw
dwongen om zo’n zware tocht te onder
nemen. ‘Ze vertrekken lopend omdat ze
geen geld hebben om te migreren, en ook
niet om te eten tijdens de tocht. Als je zo’n
vreselijke tocht onderneemt, is het om
van een nog erger kwaad te vluchten. God
ontferm u over ons’, reageerde een vrouw
uit Mérida, in de hooglanden in West
Venezuela.

Hooglanden met vriestemperaturen

Het vluchtelingenverhaal van de Venezo
lanen was al dramatisch: tot en met 2019
waren er al meer dan vier miljoen mensen
vertrokken, op zoek naar een leven zonder
honger en met toegankelijke gezondheids
zorg. Velen vertrokken net als Maite
Coromoto lopend van huis. Sommigen
hadden het geluk om door non-gouverne
mentele organisaties te worden geholpen,
zoals Myleidys Guevara, die eind mei 2019
aankwam in het noorden van Ecuador,
waar een broer al woonde. Bij de Colom
biaanse grensstad Cúcuta waren zij en
haar familie opgepikt door de Internatio
nale Organisatie voor Migratie (IOM), en
konden ze met de bus naar Ecuador. De
meeste anderen zat het minder mee. Zij
moesten van het snikhete Cúcuta over de
hooglanden bij Pamplona met een hoogte
tussen 2800 en 4300 meter, waar het
‘s nachts vriest, verder zuidwaarts op zoek
naar een beter leven.

De situatie is door corona zo uitzichtloos geworden, dat velen ervoor kiezen om opnieuw in het buitenland hun geluk te beproeven. Foto: Reuters

Velen bleven in Colombia, de autoriteiten
zeggen dat er 1,8 miljoen Venezolanen zijn
binnengekomen. Anderen gingen verder
naar buurlanden als Ecuador, Peru en zelfs
verder naar het zuiden, naar Chili. Daar, in
de noordelijke Atacamawoestijn, overleed
begin oktober nog een groep Venezolanen
aan honger en dorst na door hun mensen
handelaren – in de streek coyotes genoemd
– in de steek te zijn gelaten.

Teruglopen naar Venezuela

Het coronavirus maakte de situatie nog
moeilijker. Sinds maart 2020 zijn de
grenzen tussen Venezuela en zijn groot
ste buurlanden, Colombia en Brazilië,
gesloten. Nog meer dan anders zijn
mensen die de erbarmelijke omstandig
heden in hun land willen ontvluchten
afhankelijk van de honderden illegale
paadjes en weggetjes, waar ze niet zelden
worden opgewacht door bendes die hen

afpersen om door te kunnen gaan of beroven
van hun laatste schamele bezittingen.
Maar door het virus is er nog iets anders
gaande. Venezolanen die het zo ver hadden
geschopt dat ze in een van de buurlanden
een baan konden vinden, verloren door de
coronacrisis hun werk en trektochten in de
omgekeerde richting begonnen de kranten
kolommen te vullen. Velen zagen zich door
de crisis genoodzaakt terug te keren naar
hun geplaagde vaderland, waar de verder
gaande devaluatie van de nationale munt
de bolívar de mensen alleen maar verder de
armoede in drijft.
Volgens een rapport van het Wereld Voedsel
Programma van de Verenigde Naties in februari 2020 krijgt een derde van de bevolking,
ruim 9 miljoen mensen, niet genoeg voedsel
binnen. 70.000 Venezolanen keerden terug
naar hun land, aldus de Verenigde Naties in
een inventarisatie in augustus 2020.
De regering dwingt de terugkeerders om in

Nog meer dan
anders zijn
mensen die de
erbarmelijke
omstandig
heden in hun
land willen
ontvluchten
afhankelijk van
de honderden
illegale paadjes
en weggetjes
De familie van Myleidys Guevara had geluk, zij konden met een hulporganisatie mee
naar Peru. De meeste anderen zat het minder mee. Foto: Mona van den Berg

quarantaine te verblijven in overvolle
opvangcentra met slechte hygiënische
omstandigheden, zo schreef andere
de mensenrechtenorganisatie Human
Rights Watch.

Vreemdelingenhaat

De situatie is zo uitzichtloos geworden
dat velen ervoor kiezen om opnieuw
hun geluk te beproeven in het buiten
land. Hulporganisaties denken dat
het totale aantal eind 2020 oploopt tot
meer dan zes miljoen. Maar bijvoor
beeld in de buurlanden Colombia en
Brazilië woedt het virus nog volop. In
Colombia overleden meer dan 30.000
mensen aan covid-19 en in Brazilië rond
de 160.000. In Venezuela zelf ligt het
officiële dodencijfer nog onder de 1000.
In Brazilië werden in november verkie
zingen voor gemeenteraden en burge
meesters gehouden en in de noordelijke
deelstaat Roraima, die aan Venezuela
grenst, werd de vreemdelingenhaat
tegen Venezolanen in de regio inzet in
de campagnes van twee ultrarechtse
kandidaten. Zij willen de hulp aan de
vluchtelingen beperken.
Brazilië probeert de vluchtelingen
te helpen door ze de mogelijkheid te
bieden om vanuit Roraima naar andere
delen van het enorme land te worden
overgebracht om een nieuw leven op
te bouwen. Circa 300.000 Venezolanen
wonen in het land. Daarvan hebben
er een kleine 50.000 de vluchtelingen
status gekregen, volgens cijfers van de
vluchtelingenorganisatie UNHCR en
het Braziliaanse Nationale Comité voor
Vluchtelingen Conare.

18 VRIJHEID

Pernille La Lau (links) en Bergliot van Heuven Goedhart. ‘Als hij nog had geleefd, was de huidige situatie alsnog zijn dood geworden.'

Rechtlijnig tegen onrecht
Gerrit Jan van Heuven Goedhart (1901-1956) schreef voor de Tweede Wereldoorlog als
journalist vlammende betogen tegen het harde regeringsbeleid inzake Joodse vluchtelingen. Tijdens de oorlog ging hij bij het verzet en moest hij zelf vluchten. Na de oorlog
zette hij zich wederom in voor vluchtelingen als de eerste hoge commissaris voor de
Vluchtelingen. 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.’
Gerrit Jan van Heuven Goedhart

TEKST: RENATE VAN DER ZEE FOTOGRAFIE: MONA VAN DEN BERG

B

ergliot: ‘Ik heb nooit goed met
mijn vader kunnen spreken
over alles wat hij gedaan heeft,
want hij stierf vijf dagen voor
mijn achttiende verjaardag.
Als puber vond ik hem te
afwezig, maar nu kijk ik er anders naar. Nu
zie ik een heel bijzondere man, rechtlijnig,
maar ook open voor de meningen van
anderen, zelfs voor die van mijn zus en ik.
Een bevlogen mens, zeer intelligent, met
een heel warm hart. Als mijn vader als
hoge commissaris voor de Vluchtelingen
een vluchtelingenkamp had bezocht, dan
was hij drie, vier dagen van slag. Het greep
hem persoonlijk aan. Hij speelde dan da
genlang alleen zware stukken op de piano.’

Hij was een van de weinigen die zich in zijn tijd
zo vol vuur inzette voor vluchtelingen. Hoe
kwam dat?

Bergliot: ‘Dat heeft denk ik te maken
met dat hij in de oorlog zelf vluchteling
werd. Hij zat in het verzet en moest op
een gegeven moment onderduiken. Hij
had negen valse persoonsbewijzen. Hij
is ternauwernood ontsnapt aan de nazi's
en vluchtte uiteindelijk te voet over de
Pyreneeën via Frankrijk en Spanje naar
Engeland. Dat verklaart denk ik zijn be
trokkenheid. Als je dat hebt meegemaakt,
dan heb je het echt gevoeld.’
Pernille: ‘Die bevlogenheid had hij al
voor de oorlog, als journalist. Onrecht,
daar kon hij niet tegen. Hij nam het in zijn
artikelen op voor Joodse vluchtelingen

en waarschuwde voor de Duitsers, maar
dat mocht toen niet gezegd worden. Hij
riskeerde daarmee zijn ontslag bij meer
dere kranten. Ik heb hem niet persoonlijk
gekend, maar uit zijn krachtige manier
van schrijven voel ik dat hij ergens voor
stond. Hij durfde zich uit te spreken, maar
de waarheid maakt je vaak niet geliefd.
Ook na de oorlog sprak hij zich als hoge
commissaris uit over het vluchtelingen
probleem. Hij tikte de wereldleiders op
de vingers en dat moet in feite nu weer
gebeuren.’

Hij leefde in de overtuiging dat het vluchte
lingprobleem opgelost kon worden.

Bergliot: ‘Ja, dat was ook de teneur van de
speech die hij hield tijdens de uitreiking

van de Nobelprijs, die hij voor zijn organi
satie in ontvangst mocht nemen.’

Hoe zou hij hebben gereageerd op de huidige
situatie in de wereld als het gaat om vluchte
lingen?

Bergliot: ‘Als hij nog had geleefd, was
de huidige situatie alsnog zijn dood ge
worden. Hij zou nu weer volledig op de
bres zijn gesprongen voor vluchtelingen.
Hij zou een soort Greta Thunberg zijn
geweest, denk ik. Als hij de kracht nog had
gehad, want die had hij aan het einde van
zijn hoge commissariaat al niet meer. Hij
werd zo gedwarsboomd!’
Pernille: ‘Dat weerhield hem niet. Hij
vond dat je niet kon weg duiken voor je
verantwoordelijkheid als mens.’
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Voelen jullie je geïnspireerd door hem?

Bergliot: ‘Jazeker. Mijn vader heeft mij
geleerd te kijken wat er achter de menin
gen van mensen zit en mijn eigen oordeel
te vormen. Maar fundeer die dan wel
goed, zei hij. Net als hij probeer ik dingen
altijd in mondiaal perspectief te zien. Ik
houd ook niet van prietpraat. Ik heb een
hekel aan verjaardagsvisites met koffie en
gebabbel. Daar was in mijn ouderlijk huis
helemaal geen tijd voor.’
Pernille: ‘En dan heb je een dochter die
Koffietijd presenteert!’
Bergliot: ‘Dat is toch van een ander
niveau. Dat is geen prietpraat.’
Pernille: ‘Ik zeg altijd: alles begint met
koffie. Juist door het persoonlijke gesprek
krijg je begrip voor elkaar. Ook ik ervaar
mijn grootvader als een inspiratiebron.
Er zitten bij Koffietijd regelmatig vluchte
lingen aan tafel die mooie bijdragen
leveren aan de Nederlandse samenleving.
We hebben een jongen van zestien aan
tafel gehad die in een vluchtelingenkamp
gewoon een school heeft opgezet. Je ziet
bij vluchtelingen zo'n flexibiliteit en zo'n
wil om weer iets van het leven te maken.
Er zijn zoveel oplossingen voor dit vraag
stuk en er is zoveel veerkracht zowel bij
de vluchtelingen als bij de mensen die het
aan de orde stellen.’
Bergliot: ‘Maar ik word wel erg treurig
van de nonsens die over vluchtelingen
wordt uitgekraamd door politici met
zogenaamde visie. Wopke Hoekstra zei

‘Ik zeg altijd: alles begint
met koffie. Juist door het
persoonlijke gesprek krijg
je begrip voor elkaar’
onlangs nog dat het land te vol is. Dan
maakt zich een enorme verontwaardiging
van mij meester. Dan denk ik: ik grijp nu
een vlag, maakt me niet uit welke, en ik
marcheer er tegen! Maar ja wat kan ik nog
marcheren op mijn leeftijd?’
Pernille: ‘Jij kan dat wel, hoor. Ik zie
trouwens duidelijke parallellen met wat
er voor de Tweede Wereldoorlog gebeurde.
Toen werd ook beweerd: Nederland is vol.
Maar mijn grootvader zei: daar geloof ik
niks van. Hij zocht persoonlijk contact
met kerken en gezinnen om te kijken waar
vluchtelingen geplaatst konden worden.
En toen bleek dat de bereidheid om te hel
pen groot was. Hij heeft daarmee kwaad
bloed gezet, want hij liet zien dat het wel
opgelost kon worden. Dat er wel degelijk
mensen waren die willen helpen. Dat zie
je nu ook: toen de discussie de kant op
ging van 'vol is vol', stonden er mensen op
die zeiden: wij willen wel degelijk mensen
opvangen. Dat bewijst dat wat er boven
ons wordt uitgesproken vaak niet de waar
heid is.’
Bergliot: ‘Het heeft mijn vader in zijn
werk als hoge commissaris vreselijk

'Mijn vader leerde me te kijken naar wat er achter de meningen van mensen zit en mijn eigen oordeel te vormen.'

gehinderd dat de mensen gewoon maar
wat riepen. En voor de oorlog ook. Toen
hield hij al vlammende betogen tegen het
nationaal-socialisme. Hij zag het aankomen
en wist wat hij dan zou doen. Hij was klaar
om zichzelf volkomen weg te cijferen om
het vervolgen van onschuldige mensen te
stoppen.’

Zoveel jaar later lijkt er wat betreft het vluchte
lingenvraagstuk weinig veranderd.

Bergliot: ‘Ja, en dat maakt mij af en
toe heel droevig.’
Pernille: ‘Nee, ik wil die neerslach
tigheid niet over mij heen laten dalen.
Ik zie om me heen dat er meer bewust
zijn is ontstaan. Ik geloof in de nieuwe
generatie die dingen wil aanpakken en
die dat ook doet. En als je er maar eentje
redt…’
Bergliot: ‘Dan red je in wezen heel
veel levens.

BLIJF OP DE HOOGTE!

'Ik word wel erg treurig van de nonsens die over vluchtelingen wordt uitgekraamd door politici met zogenaamde visie.'
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Aan deze bijlage werkten mee:
Annelies Bontjes, Chris de Bode, Tineke Ceelen,
Fréderike Geerdink, Ornella van de Ende, Jessica Maas,
Alessandro Mangione, Judit Neurink, Saskia Tannemaat,
Wies Ubags, Renate van der Zee.

Het aantal mensen dat op de
vlucht is voor oorlog, geweld en
onderdrukking is het hoogste aantal
ooit; 79,5 miljoen mannen, vrouwen
en kinderen. 1 op de 100 mensen
is op de vlucht. Stichting Vluchteling
biedt als noodhulporganisatie
wereldwijd hulp aan vluchtelingen
en ontheemden. Met bijvoorbeeld
medische zorg, voedsel, onderdak
en schoon water.

foto- en videoreportages en vragen
aandacht voor onze projecten
en activiteiten.
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We komen
ook op
plekken
zonder
postcode.

Aicha (7 jaar) en 16.000 andere Nigeriaanse kinderen kunnen weer naar

Stichting Vluchteling ontving sinds 1996 een bijdrage van € 77,4 miljoen.

school. En dat is heel fijn als je hebt moeten vluchten voor de terreur van

Deelnemers van de Postcode Loterij: bedankt! Dankzij u kunnen wij

Boko Haram. In buurland Niger, waar veel Nigerianen nu in erbarmelijke

Stichting Vluchteling en meer dan honderd andere organisaties financieel

omstandigheden wonen, zorgt Stichting Vluchteling voor onderwijs,

ondersteunen. En dankzij u heeft de Postcode Loterij sinds 1989 al ruim

veiligheid en regelmaat. Na alle angst en onzekerheid willen de kinderen

€ 6,2 miljard aan goede doelen geschonken.

niets liever dan naar school gaan en even ontsnappen aan de realiteit.

Samen voor een betere wereld: postcodeloterij.nl

Samen spelen, leren en weer dromen van een toekomst!

Dankzij u.

