
 

 

ACTIEBROCHURES 

Op zoek naar veiligheid 
 04 - Wat doet Kerk in Actie? 
 

Veel mensen zijn nog dagelijks slachtoffer van 
geweld en natuurrampen. Ze zijn op zoek naar 
een veilige plek om te overleven. Kerk in Actie 
biedt noodhulp en wederopbouw. Daarnaast 
richten we ons op rampenpreventie. We 
maken mensen weerbaar voor 
klimaatverandering en andere bedreigingen. 
We zijn er voor vluchtelingen, ook in 
Nederland. 
 
Na een ramp verleent Kerk in Actie acute hulp 
aan mensen die getroffen zijn. Dit doen we 
samen met lokale kerken en organisaties die 
de bevolking en cultuur kennen, en aanwezig 
zijn tot in de verste uithoeken van de landen 
waarin wij werken. Zij weten waar de nood het 
hoogst is. Samen met deze organisaties 
werken we ook aan preventie en 
wederopbouw, en komen we op voor 
vluchtelingen bij beleidsmakers. Alle noodhulp 
van Kerk in Actie wordt uitgevoerd met het 
interkerkelijk netwerk ACT Alliance (Action by 

Churches Together), waarin 140 kerken en 
christelijke organisaties uit de hele wereld 
samenwerken. Driekwart van hen is afkomstig 
uit het zuiden. 
 
Hoe werkt Kerk in Actie aan preventie? 
Kerk in Actie steunt projecten die proberen te 
voorkomen dat mensen moeten vluchten voor 
(natuur-)geweld. Bijvoorbeeld:  
- Op diverse plekken in Afrika, zoals Nigeria, 
houden kerken vredesgesprekken om lokale 
conflicten geweldloos  op te lossen. 
-In Ethiopië worden mensen via een door de 
lokale partner opgezet waarschuwingssysteem 
gewaarschuwd voor extreme droogte en 
hevige regen, zodat ze weten wanneer ze het 
beste kunnen planten en oogsten. 
- In het noorden van Kameroen helpt de 
Lutherse Broederkerk arme boeren om zich 
aan te passen aan de gevolgen van 
klimaatverandering. 
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- In Nederland biedt Kerk in Actie met het 
project Groene Kerken een concreet 
handelingsperspectief voor kerken om bij te 
dragen aan een beter klimaat. 
 
Hoe helpt Kerk in Actie in crisissituaties? 
Kerk in Actie steunt al jarenlang gastvrije 
kerken en organisaties, die zich overal in 
conflictgebieden en langs vluchtroutes 
inzetten voor gevluchte, dakloze en 
ontheemde mensen, zoals bijvoorbeeld:  
- In kampen in Jordanië delen kerken voedsel 
en tenten uit. 
- In Syrië zorgen ze ervoor dat ontheemde 
kinderen toch naar school kunnen. 
- Ook bij hongersnoden in delen van Afrika 
(Zuid-Soedan, Ethiopië) bieden we hulp. 
- In Marokko steunen we de plaatselijke kerk 
die hulp biedt aan vluchtelingen uit Afrikaanse 
landen.  
- In Griekenland en Italië helpen we lokale 
kerken en partnerorganisatie die zorgen voor 
dagopvang en taaltrainingen. 
- In Nederland steunt Kerk in Actie diverse 
projecten voor uitgeprocedeerde 
vluchtelingen. 
 
Tip: De projecten vindt u op: 
www.kerkinactie.nl/projecten/vluchtelingen.  
 

 
Sara Savva werkt bij de hulporganisatie van 
de Grieks-orthodoxe Kerk in Syrië: “Onze 
medewerkers rijden ook naar afgelegen 
gebieden. Daar vragen ze in de dorpen wat 
inwoners nodig hebben. Vaak gaat het om 
medische hulp, voedsel en water. Wilt u 
bidden voor ons werk?” 
 

 
Hoe helpt Kerk in Actie mensen hun bestaan 
weer op te bouwen? 
Kerk in Actie investeert in nieuwe innovatieve 
projecten waarmee vluchtelingen een 
duurzaam eigen inkomen kunnen verwerven. 
We willen perspectief en hoop bieden. 
- In Zuid-Soedan worden mensen geholpen 
hun leven weer op te bouwen na droogte en 
geweld, door middel van bestaanszekerheid 
activiteiten (o.a. uitdelen van zaden, trainingen 
over landbouwgebruik).  
- In Ethiopië leren mensen over irrigatie en het 
behoud van vruchtbare grond, en leren ze geld  

sparen en verdienen met kleine handeltjes. 
- In Libanon krijgen vluchtelingen via het werk 
van Kerk in Actie de kans om een nieuw 
beroep te leren.  
- We willen ook in Nederland via lokale kerken 
meewerken aan projecten en initiatieven die 
perspectief bieden aan nieuwkomers. 
 
Wat doet Kerk in Actie aan bewustwording en 
lobby? 
Kerk in Actie spreekt regelmatig met politieke 
beleidsmakers om de signalen vanuit de 
diaconieën door te geven. We nemen deel aan 
landelijke netwerken die opkomen voor een 
beter beleid voor vluchtelingen en wereldwijd 
werken aan het wegnemen van de oorzaken 
van rampen en conflicten. Onze partners in het 
zuiden doen vergelijkbare acties op nationaal, 
regionaal en internationaal niveau. In 
Nederland strijden we voor een menswaardig 
bestaan voor ongedocumenteerden en 
uitgeprocedeerden. We pleiten ook voor 
veilige routes voor asielzoekers. 
 
Tip: Kijk voor nieuws over campagnes op 
www.kerkinactie.nl/actueel. 
 

 
MATTHEÜS 25 vs. 35: 
Want ik had honger en jullie gaven mij te  
eten, ik had dorst en jullie gaven mij te 
drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie 
 namen mij op. 

 
 
Meer weten hoe u in actie kunt komen? Lees 
ook in deze serie: 
05 - Kom in actie voor vluchtelingen 
wereldwijd en steun een project van het thema 
Op zoek naar veiligheid 
06 -  Contacten met volwassenen en kinderen 
in het asielzoekerscentrum 
07 - Wat kunnen we doen voor vluchtelingen 
met verblijfsvergunning? 
08 - Hulp aan mensen zonder verblijfspapieren 
en hulp bij terugkeer 
09 - Open kerk zijn voor vluchtelingen 
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