
Opvang voor gestrande 
vluchtelingen



De gammele tenten. De extreme kou of juist de ondraaglijke hitte. De onveilig heid. 
Het gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen, sanitaire voorzieningen. En misschien 
wel het ergst van alles: de uitzichtloosheid, het jarenlange onzekere wachten. Dat is 
de realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. 

Een beter leven voor vluchtelingen

Vluchtelingen uit landen als Afghanistan, 

Syrië, Congo en Ethiopië, zijn in Griekenland 

aangekomen op zoek naar veiligheid en een 

betere toekomst. Wat ze wacht is een jaren-

lange procedure afwachten in een onveilig 

kamp, zoals Hamid (14) uit Afghanistan. 

Iedere dag is hij urenlang op zoek naar 

voedsel en water voor zijn familie. “Ik ben 

bang voor het geweld hier, ik kan zomaar 

worden neergestoken.” Zijn droom? Een 

veilige plek om te wonen met zijn familie. 

Wat kan Kerk in Actie met uw bijdrage doen?

Elke keer als er een boot met (gem. 50) vluchtelingen aankomt:
• € 30,- voor iedereen een flesje water en een gezonde reep
Voor de kinderen in de kampen:
• € 250,- per maand voor lessen voor 10 kinderen 
Noodhulp in Athene:
• € 17,- voor een voedselpakket voor een gezin van drie 
personen, voldoende voor een maand 

Uw gift is welkom via de collecte of op NL 89 ABNA 0457 457 457,  
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Griekenland of doneer online.

Kerk in Actie is lid van de:

Kerk in Actie draagt de keurmerken:

Deze folder is gedrukt op FSC-papier

Alice Kleinschmidt, hulpverleenster op Lesbos 

“Mensen verliezen hier alles:  
hun vrijheid, hoop en waardigheid.  

Ook zij hebben recht op een menswaardig 
bestaan. Daarom doe ik wat ik kan.” 
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Kerk in Actie gelooft dat vluchtelingen recht 

hebben op een beter leven. We helpen 

vluchtelingen met voedsel, gezondheidszorg 

en onderwijs, proberen hen op een betere 

plek te krijgen en pleiten er bij de overheid 

voor meer van hen in Nederland op te 

nemen. Ook investeren we in de landen van 

herkomst in een beter leven voor kinderen.

Meer info op kerkinactie.nl/griekenland.

U kunt ook meedoen met de huis-aan-huiscollecte  

van 22 t/m 27 november 2021. Aanmelden via 

kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte.
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