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Voorwoord 
 
 
 
Voor je ligt het beleidsplan voor 2020. Het jaar waarin we 5 jaar bestaan. We maakten als 
organisatie een enorme ontwikkeling door: van heel klein en ‘gewoon maar beginnen’, tot een 
stichting met dertien vaste medewerkers en inmiddels duizenden vrijwilligers. Zo zijn we steeds 
verder geprofessionaliseerd. Maar wat ons blijft kenmerken, is dat we dit nog steeds met dezelfde 
drive en passie doen die zo typerend is voor Stichting Bootvluchteling.  
 
Dit beleidsplan is gemaakt voor en door de medewerkers van Stichting Bootvluchteling. Niet 
geschreven omdat het nu eenmaal zo hoort, maar omdat er behoefte is aan een document dat we 
dagelijks kunnen gebruiken als leidraad; met heldere aandachtspunten, verbeteringen en doelen. 
Op deze manier is het een nuttig naslagwerk dat ons verder helpt. 
 
We zijn geen organisatie die plannen maakt om het plannen maken, maar volgen voortdurend de 
ontwikkelingen. Zo zijn wij in staat adequate en duurzame hulp te bieden aan onze doelgroep:  
vluchtelingen die slachtoffer worden van het mensonterende opvangsysteem in Europa. Wij zijn 
een professionele organisatie met korte lijnen. Hierdoor kunnen wij snel en adequaat acteren en 
reageren op een veranderende omgeving. Omdat we inmiddels zoveel ervaring hebben in dit 
speelveld kunnen we ook écht flexibel zijn en is onze expertise een waardevolle toevoeging. 
Professioneel staat bij ons voor deskundig én warm, altijd volgens de menselijke maat.  
 
Ik wens je veel plezier bij het lezen van dit fonkelnieuwe beleidsplan. Dat het tot veel werkvreugde 
mag leiden! 
 
 
 
Annerieke Berg 
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Visie 2020 
 
 
 
MISSIE 
Het bieden van een veilige haven, menswaardige opvang en voldoende zorg voor vluchtelingen die 
Europa bereiken. Dat is onze missie. Wij willen mensen behandelen als mens, hen in hun kracht 
zetten en de tools geven om zelf weer grip en regie te krijgen over hun eigen leven. Vanuit 
medemenselijkheid zien we het als onze verantwoordelijkheid om onrecht te bestrijden binnen 
onze cirkel van invloed. Dit doen we door het bieden van noodzakelijke medische hulp, 
psychologische support, educatie, advocacy en community building. We kozen voor deze vorm van 
hulpverlening omdat hier onze expertise ligt en we hier inmiddels professionals in zijn geworden.  
 
We brengen licht en hoop waar het donker de overhand dreigt te krijgen. Daar staan we van harte 
voor. Dit alles doen we met de hulp van onze duizenden vrijwilligers en donateurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STABILITEIT 
2019 was het jaar van professionaliseren en structureren, en daarin zijn we goed geslaagd. De 
projecten kregen op allerlei gebieden meer deskundigheid, werkprocessen werden verbeterd en 
ook digitaal werden er slagen gemaakt. Zo kreeg de overdracht van de coördinatoren meer 
structuur, worden vrijwilligers beter voorbereid en kreeg de debriefing meer aandacht en structuur. 
Ook kreeg de advocacy een grotere plek in de organisatie door het in kaart brengen van digitale 
informatie.  
 
Als we daarop voortborduren en die stijgende lijn van processen willen vasthouden, wordt 
2020  een jaar van (financiële) stabiliteit. Vanuit de rust die daarmee gecreëerd wordt, kunnen we 
kijken welke benodigde stappen we binnen de organisatie willen zetten. Die stappen kunnen we 
vervolgens nemen met een ander uitgangspunt. Van een fase van noodhulp zijn we gegroeid naar 
een organisatie die structurele hulp verleent. De financiële situatie is dusdanig stabiel dat er 
kansen en mogelijkheden zijn om de organisatie nog verder te professionaliseren. Dit biedt de 
mogelijkheid vooruit te denken als het gaat om uitbreiding van activiteiten op andere 
locaties.  Vanuit stabiliteit zet je immers andere stappen dan vanuit een opstartfase of groeispurt.  
 
De stappen die we tot nu toe nemen zijn vooral gedreven door financiën (of het ontbreken 
daarvan) en worden bijvoorbeeld ook mede bepaald door de bereidheid en inzetbaarheid van 
vrijwilligers. We vragen ons vaak af of we een bepaalde stap, zoals het opstarten of uitbreiden van 
een missie, financieel kunnen riskeren. Dit terwijl we onze stappen juist willen baseren op moreel 
juist handelen, op weten dat we goed zitten en op de grote noodzaak. Alles in de wetenschap dat 
het goed zit met de (financiële) stabiliteit en we rust ervaren op dat gebied. Op deze manier 
kunnen we projecten en programma’s starten in vertrouwen en afronden met behaalde doelen. 
 
Om dit te bereiken, willen we in 2020 nog verder groeien in het zijn van een hulporganisatie die 
niet alleen is aangewezen op de waan van de dag en of we wel of niet in het nieuws zijn, maar die 
structurele vaste inkomsten genereert door het aantrekken van meer vaste donateurs en 
structurele fondsen. Op die manier kunnen we meer stabiliteit ervaren en van daaruit morele 
keuzes maken.  
  



6 
 

 
DUURZAAMHEID 
In deze fase van stabilisering en in de overgang van noodhulp naar structurele hulp, willen we ook 
kijken hoe we dit zo duurzaam mogelijk kunnen doen. Daarbij willen we zowel kijken naar het zo 
klein mogelijk houden van onze ecologische voetafdruk als naar de vraag hoe we dit werk zo lang 
mogelijk kunnen volhouden.   
Dit werk lang volhouden was nooit ons doel. Daarom focusten we in het verleden vooral op de 
korte termijn. De praktijk wijst inmiddels uit dat het niet om eenmalige en tijdelijke opvang gaat 
maar dat het vluchtelingenvraagstuk een lange adem vraagt. Wij willen hierop inspelen door de 
organisatie zo in te richten dat we in staat zijn hulp te blijven bieden. We willen dit niet lang 
volhouden voor onszelf, maar voor mensen op de vlucht in Europa die we op deze manier zo goed 
mogelijk kunnen blijven steunen. 
 
We zijn ervan overtuigd dat klimaatverandering en geopolitiek van invloed zijn op migratie. 
Daarom  dragen wij als organisatie verantwoordelijkheid om zo milieubewust mogelijk te zijn. We 
zien dat het veranderende klimaat om andere maatregelen en werkwijzen vraagt. Moeten we nog 
wel willen vliegen, en als we dat doen: hoe compenseren we dat dan? Met wie willen we zaken 
doen als het gaat om bedrijfskleding, medicatie of bankzaken? Hoe zit het bijvoorbeeld met 
moderne slavernij? Een van de manieren om onze ecologische voetafdruk te verkleinen, is door 
inzet van een stabiel team met lokale mensen waardoor er minder gereisd hoeft te worden door 
internationale vrijwilligers.  
 
We willen graag dieper in dit duurzame vraagstuk duiken. Begin 2020 verschijnt daarom ons 
nieuwe integriteitsplan waar o.a. ons duurzaamheidsbeleid deel van uitmaakt. Dit kunnen we 
bijvoorbeeld meesturen met fondsaanvragen om te laten zien dat we ook op het gebied van 
duurzaamheid een betrouwbare en integere organisatie zijn. Onze ambitie is om in 2023 CO2-
neutraal te zijn. Dit is een bewuste stap in het professionaliseringsproces waarmee we onszelf en 
anderen kunnen laten zien hoe bewust we onze morele keuzes maken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEAM 
Stabiliteit en duurzaamheid kunnen alleen ontstaan vanuit een sterk en professioneel team dat met 
intrinsieke motivatie, verantwoordelijkheid en eigenaarschap aan het werk is. Tevens mogen we 
bouwen op een enorme groep gemotiveerde vrijwilligers waardoor we als organisatie ons werk 
kunnen doen.  
 
Nog meer dan voorgaande jaren willen we investeren in goede arbeidsvoorwaarden die helpen en 
stimuleren om gezond te blijven en te blijven leren. Tevens willen we zodra mogelijk overgaan naar 
vaste contracten, met beloning die past bij functie en ervaring. Dit vanuit de verantwoordelijkheid 
die we als organisatie hebben naar onze werknemers, maar ook naar onze achterban. 
Bescheidenheid die past bij het karakter van onze organisatie en tegelijk recht doet aan 
(benodigde) expertise en ervaring, is daarbij leidend.  
 
Als directeur kijk ik samen met jullie uit naar een nieuw jaar Stichting Bootvluchteling, waarin we 
met onze kennis, kunde en betrokkenheid de ingewikkelde vluchtelingensituatie in Europa het 
hoofd kunnen bieden en met onze expertise de situatie kunnen verbeteren! 
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Projecten 
 
 
 

Lesbos 
 
 
ALGEMENE INLEIDING 
De condities van de kampfaciliteiten verslechteren zienderogen. De druk groeit de hulpverleners en 
autoriteiten duidelijk boven het hoofd. De frustratie bij de inwoners van Moria neemt toe en 
daarmee ook het aantal incidenten, zoals gevechten, rellen of brand. De man die afgelopen maand 
zijn baby in de prullenbak gooide omdat hij al zo lang in de rij stond voor de kliniek, lijkt symbool 
te staan voor de wanhoop die maar aan de deur blijft kloppen en geen gehoor vindt. Hoeveel meer 
ellende kan Moria nog aan, vraagt iedereen zich af? 
 
Het aantal mensen op de vlucht dat op de Griekse eilanden woont, neemt nog altijd toe. In de 
afgelopen zes maanden is het totale aantal vluchtelingen op de eilanden gestegen van 16.300 naar 
35.400 mensen. Hiervan woont vijftig procent op Lesbos. Waar van januari tot oktober 2018 
27.500 mensen aankwamen op de Griekse Egeïsche eilanden, zijn er in diezelfde periode in 2019 al 
45.100 mensen aangekomen.  
 
In deze context biedt Stichting Bootvluchteling met onverminderde betrokkenheid medische en 
psychosociale zorg. Met de veldcoördinator die de logistieke en strategische kant van de missies 
aanstuurt, de psychosociaal support coördinator die de School of Hope en het community center 
coördineert en de medisch coördinator aan het hoofd van de medische kliniek, leiden wij nog 
steeds één van de grootste projecten op Lesbos. Gemiddeld staan er dagelijks 25 vrijwilligers op 
om aan deze missies bij te dragen. De verslechterende leefomstandigheden en steeds schrijner 
wordende context van Moria zorgen bij zowel de vrijwilligers alsook de coördinatoren voor 
toenemende frustratie en onbegrip.  
 
 
1. ALGEMEEN/VELD 
 
INLEIDING 
De context van ons werk is het afgelopen half jaar opnieuw enorm veranderd. Zo is er sinds juni 
2019 een absolute rechtse meerderheid aan de macht gekomen in Griekenland en groeide Moria 
naar een recordaantal van inmiddels meer dan 18.000 inwoners. De bewoners van de Egeïsche 
eilanden zijn in steeds zichtbaardere mate ontevreden over de manier waarop de lokale overheid 
omgaat met de druk op de eilanden. Vorige maand werd een vrijwilliger van Light House Relief – 
actief in het noorden van Lesbos - nog bedreigd met een mes. De dader: voormalig burgemeester 
van Molivos. Concreet is er inmiddels een nieuw migratiebeleid geschreven en zullen nieuwe wetten 
vanaf 1 januari 2020 worden ingevoerd. Onder andere wil Griekenland de hotspots sluiten en 
gesloten kampen inrichten op het vasteland. Over concrete stappen hierin worden de NGO’s niet 
geïnformeerd.  
 
Naast deze ‘contextdruk’ zorgt ons werkveld – kamp Moria – ook voor veel druk. De grote thema’s 
voor ons zijn hierbij veiligheid, het verkrijgen en behouden van vrijwilligers uit Moria en de morele 
druk om te vertellen wat wij in het veld zien naar politici in Nederland en Europa.  
 
Een ander belangrijk thema gerelateerd aan de enorm grote aantallen inwoners van Moria is 
veiligheid. Verschillende evacuatieroutes werden onbruikbaar of aangepast. Daarnaast lopen de 
spanningen in het kamp op en bleek het belangrijk om gedetailleerder na te denken over 
veiligheidsrisico’s. In samenwerking met een veiligheidsexpert is een start gemaakt voor een 
grondige herziening van onze veiligheidsstructuur. Hiermee zullen we in het volgende jaar verder 
moeten gaan. 
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FOCUS 2020 
Duurzame flexibiliteit: Welke zaken zijn er aan verandering onderhevig en hoe spelen we daar 
(telkens weer) op in? De verandering betekent dat we verder moeten met het professionaliseren 
van de veiligheidskaders en de vrijwilligersvoorwaarden - welke de kaders vormen waarbinnen 
vrijwilligers uit Moria voor Stichting Bootvluchteling werkzaam zijn. 
 
Concreet betekent dit dat de focus van aankomend jaar bij de thema’s veiligheid, een stabiel 
vrijwilligersteam en advocacy ligt. 
 
DOELEN 
 In samenwerking met de veldcoördinator en een veiligheidsexpert het algemene veiligheidsplan 

uitwerken, integreren in de processen en deel maken van de voorbereiding van vrijwilligers 
voor vertrek naar Lesbos. Het doel is zoveel mogelijk grip hebben op de veiligheidsrisico’s en 
het waarborgen van de veiligheid van onze vrijwilligers. Het registreren van incidenten en het 
evalueren van de veiligheid iedere maand hoort hierbij. Het plan zal bestaan uit a.) een 
algemeen veiligheidsplan (beschrijving ontstaan kamp, locaties van Stichting Bootvluchteling, 
veiligheidsrisico’s, evacuatietrainingen, betrokken actoren, communicatie en MCI) en b.) een 
deelplan per locatie ter aanvulling op het algemene veiligheidsplan.   

 Advocacystructuur opzetten met aandacht voor de positionering van Stichting Bootvluchteling. 
De structuur zal omvatten: a.) wat willen wij aan data verzamelen en hoe willen wij dit 
presenteren (bouwen aan middel langetermijnvisie en positionering)?, b.) hoe bed Stichting 
Bootvluchteling zich in in bestaande advocacystructuren in Griekenland en Nederland?, c.) hoe 
worden vrijwilligers betrokken gehouden en is er ruimte voor discussie en verdieping in de 
thema’s van ons werkveld? 

 Het nieuwe waarderingsplan voor vertalers heeft duidelijkheid en structuur verschaft maar er 
liggen ook gaten. Daarom is het belangrijk door te gaan met het professionaliseren en 
verduurzamen van het kader waarbinnen teamleden uit Moria/Lesbos binnen Stichting 
Bootvluchteling werkzaam zijn. Er is inmiddels een conceptvoorstel geschreven ten aanzien van 
dit ‘ground team’.  

 Integreren en evalueren komst van officemanager Lesbos. De officemanager is aangenomen 
ter ondersteuning van de coördinatoren. Dit doel wordt positief geëvalueerd als voor iedereen 
de werkdruk acceptabel wordt bevonden (en de werktijden Stichting Bootvluchteling zijn 
aangepast), het takenpakket van de officemanager op Lesbos een vaste vorm heeft gekregen 
en de veldcoördinator zich kan richten op de overkoepelende coördinatie van de missies op 
Lesbos. 

 
 
2. MEDISCHE MISSIE 
 
INLEIDING 
Met meer dan 18.000 (11 december 2019) mensen in Moria is de zorgvraag in het kamp dermate 
toegenomen dat het de capaciteit van onze kliniek verder dan ooit overschrijdt. Acute, 
levensbedreigende spoedgevallen kunnen per ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht, 
maar voor de meeste andere aandoeningen is onvoldoende diagnostiek, behandeling en 
doorverwijzing mogelijk. Voor veel acute psychologische klachten is bovendien onvoldoende zorg 
en onvoldoende ervaring beschikbaar in het medisch team. Bovenstaande problemen hebben niet 
alleen te maken met een capaciteitsprobleem maar ook met de lastige samenwerking met 
KEELPNO (lokale Griekse publieke gezondheidszorg) en het ziekenhuis van Mytilini.  
 
Op dit moment zien wij 150 – 220 patiënten per dag in de kliniek, waarnaast er nog talloze 
patiënten voor de deur van de kliniek geweigerd moeten worden. Het medisch team beschikt over 
het algemeen over voldoende vrijwilligers. Wel is het gebrek aan vertalers een grote beperkende 
factor. Een continu en voldoende aantal vertalers in de kliniek is een steeds grotere, noodzakelijke 
voorwaarde om ons werk te kunnen uitvoeren. 
 
FOCUS 2020 
Om hoofd te kunnen bieden aan de toegenomen zorgvraag zijn er strakkere structuren in de kliniek 
nodig. Denk aan het verbeteren van de patiëntverloop in de medische kliniek en het daarmee 
garanderen van stabiele, continue en adequate medische zorg, alsmede efficiënte samenwerking 
met andere medische actoren en efficiënte verwijspaden. Aandacht voor een van de meest 
kwetsbare groepen, de alleenreizende minderjarigen, blijft van groot belang; zeker gezien deze 
groep blijft groeien. Tevens is het zeer belangrijk om medisch vrijwilligers nog beter te begeleiden 
in de emotionele impact van werken in Moria.  
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DOELEN 
 Professionaliseren van patiëntverloop door optimalisering van de triage. Daarbij hoort: de 

rolverdeling binnen het team scherper afgrenzen, documenteren (voorbereiding en overdracht 
optimaliseren) en onderdeel maken van het medisch protocol. 

 Digitaliseren medische missie, met als doel: 
 Rapportage (naar buiten) voor lobby mogelijk maken; 
 Rapportage naar kampmanagement mogelijk maken om hen een goed en sterk beeld 

te geven; 
 Werkprocessen van Stichting Bootvluchteling beter laten aansluiten bij de behoefte in 

het kamp;  
 Materialen/medicatie beter bij behoefte laten aansluiten. 

 Capaciteit van medische kliniek opschroeven naar 200 patiënten tijdens een dienst. O.a. door: 
 Streven naar een minimum van 7 medici en 3 support crew tijdens een dienst.  
 Streven naar een betere bezetting van vertalers door: a) scherpere afgrenzing van 

werkroosters, b) bevorderen professioneel gedrag, c) mogelijkheden voor financiële 
compensatie binnen kaders van Stichting Bootvluchteling exploreren.  

 Samenwerking met andere medische actoren verdiepen. Om o.a. adequate verwijzingen te 
bevorderen. 

 Contacten met ziekenhuis aanleggen en verdiepen ter bevordering van feedback van zorg (met 
name patiënten die naar het ziekenhuis zijn verwezen) en documenteren van zorgweigering.  

 Ondersteuning van medisch team op het gebied van psychologische zorg tijdens de dienst, 
door: a) training in PFA (digitale training voorafgaand aan vrijwilligers periode) en b) 
ondersteuning door middel van aanwezigheid psycholoog tijdens de dienst voor 3-5 
dagen/week.  

 Zorg alleenreizende minderjarigen optimaliseren. Verheldering omtrent coördinatie van de 
verschillende groepen minors en samenwerking bevorderen met de verpleegkundigen en 
overige coördinatoren. Onder andere: follow up verbeteren, samenwerking Artsen Zonder 
Grenzen op vlak seksueel geweld verbeteren, zorgen die spelen betreft de gezondheidszorg 
voor deze groep actief benoemen in verschillende meetings en wekelijks rapporteren indien 
nodig. 

 Training medisch team. O.a. door:  
 Bevordering medisch inhoudelijke voorbereiding en ondersteuning; 
 Actualiseren van aanwezige medische protocollen. Ontwikkelen van flowcharts voor de 

meest voorkomende spoedsituaties. 
 Aandacht en ruimte vergroten voor emotionele impact. Wekelijkse ruimte tijdens 

medische meeting voor werkbeleving (door een kort spel, deelmoment et cetera). 
Stimuleren van deelname Our Own Mental Health training. 

 
 
3. PSS MISSIE 
 
INLEIDING 
Het afgelopen jaar stond voor de PSS-missie in het teken van continuïteit. Voor de Mental Health 
classes (MH) werd de METS-methode ingevoerd en sloegen we de handen ineen met een nieuwe 
partner: International Rescue Committee (IRC). IRC levert Stichting Bootvluchteling een 
psycholoog die ook getraind is in METS. Deze verzorgt in samenwerking met een psycholoog van 
ons de MH-classes. Ook verzorgt IRC trainingen voor onze vertalers. Voor de School of Hope 
betekende het thema continuïteit de invoering van een uitgebreid registratiesysteem. Zowel voor 
de kinderen als ook voor de volwassenen. De speciale registratiedagen (ongeveer om de 7 weken) 
zijn er tegenwoordig om de wachtlijst aan te vullen. Vanuit deze lijst kunnen de leraren nieuwe 
studenten continu laten instromen zodra er een leerling vertrekt (bijvoorbeeld n.a.v. transfers). 
Ook zijn inhoudelijke curricula verscherpt en zijn daarmee de overdrachten (van vrijwilliger op 
vrijwilliger) verder verbeterd.   
 
Sinds deze zomer zijn er veel uitdagingen bijgekomen die te maken hebben met de enorme drukte 
in het kamp. Zo is er iedere dag een groter tekort aan educatie in Moria. Het uitblijven van 
transfers zorgt ervoor dat kinderen niet of minder snel uitstromen. De wachtlijst loopt maar 
langzaam leeg terwijl het verloop van personeel binnen het PSS-team steeds verder toeneemt.  
  
Op dit moment ervaren wij bij de huidige docenten en vertalers een gebrek aan continuïteit en een 
passende achtergrond. Dit uit zich in het regelmatig niet aanwezig zijn van de docenten/vertalers 
tijdens hun lessen. 
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Een andere consequentie voor de PSS-missie gelinkt aan de toename in het aantal vluchtelingen, is 
de moeite die onze vrijwilligers hebben om mensen te bereiken met informatie over onze 
programma’s. Het grootste deel woont buiten de hekken van het officiele kamp Moria, in de Olive 
Grove: een gebied dat door de wirwar aan tenten niet veilig genoeg voor ons is om social rounds te 
doen. Kleinere gemeenschappen zijn moeilijker te benaderen doordat zij ‘verdwijnen’ in de grootte 
van het kamp. 
 
FOCUS 2020 
Professionaliseren en stabiliseren door verduurzaming is het overkoepelende doel van de PSS-
missie. Daarbij wordt het waarborgen van kwalitatief goed onderwijs voor kinderen en volwassenen 
voor dit jaar een belangrijke focus. Belangrijke subdoelen zijn daarnaast:  

 Het investeren in het ground team voor de verduurzaming van de PSS-missie;  
 Aandacht voor de groeiende emotionele impact van het werken in Moria op (interne en 

externe) vrijwilligers; 
 Aandacht voor nieuwe aanpak outreach naar communities.  

 
DOELEN 
 Curriculum School of Hope en Engelse lessen versterken. De niveaus van kinderen en 

volwassenen in onze lessen zijn zeer uiteenlopend. Het verloop van vrijwilligers is hoog en er 
zijn niet altijd vrijwilligers met een docent-achtergrond. De huidige materialen zijn in de loop 
der tijd samengesteld door vrijwilligers, waardoor een goede en logische opbouw ontbreekt. 
Om de continuïteit en de kwaliteit te vergroten, is het van belang om een methode te hebben 
die kan dienen als basis. Natuurlijk zal er met extra materiaal gewerkt worden om te 
differentiëren, maar de methode is de weldoordachte basis die een goede opbouw van kennis 
en vaardigheden biedt. Docentenhandleidingen kunnen docenten meer handvatten geven bij 
het geven van de lessen. Voor 2020 is het doel daarom aanschaf van vaste methodes 
(lesboeken en docentenhandleiding). We kunnen hierbij samenwerken met Edukans of Navitas. 
We scheppen daarnaast orde in het bestaande materiaal. Ook willen we studenten voorzien van 
mappen om hun lesmaterialen beter te bundelen, waardoor er gemakkelijker teruggegrepen 
kan worden op eerdere stof en deze herhaald kan worden indien nodig.  

 Vrijwilligers uit Moria verder integreren (leraar die ook af en toe in de middag als vertaler 
optreedt zodat hij/zij multi-inzetbaar wordt) binnen de PSS-missie. Hiervoor wordt het 
takenpakket van een PSS-vrijwilliger uit Moria breder en zullen er shifts worden verdeeld (zoals 
ook bij de medische vrijwilligers het geval is). Door de verbreding van dit profiel en de 
daarmee samenhangende verhoging van eigenaarschap hopen wij het verloop van vrijwilligers 
tegen te gaan. Om deze nieuwe structuur succesvol te maken, zal financiële compensatie 
binnen kaders van Stichting Bootvluchteling tot de mogelijkheden moeten behoren (zie ook 
doel medisch team).   

 Het doel is om in 2020 de outreach te verbeteren. De outreach zal zijn verbeterd wanneer:  
 Social rounds en promo-rounds zijn aangepast aan de nieuwe context;  
 Er nieuwe routes zijn geïntroduceerd;  
 In samenwerking met organisaties die werken in de Olive Grove er veilige routes zijn 

bepaald zodat de social rounds/promo rounds daar ook gedaan kunnen worden; 
 Wij a.) merken dat de vrijwilligersfuncties van Stichting Bootvluchteling minder verloop 

vertonen, b.) de PSS-programma’s als Engels, Mental Health en Stress Relief stabiele 
deelnemersaantallen vertonen, c.) social round materiaal is aangepast en 
overdraagbaar is gemaakt. Ook zullen (de routes en inhoud van de) social rounds door 
middel van een logboek worden geëvalueerd.  

 Samenwerking met Defence for Children International (DCI). In samenwerking met DCI (en 
European Lawyers in Lesbos - ELIL) willen wij in de eerste helft van 2020 
voorlichtingsmateriaal voor en met kinderen ontwikkelen over kinderrechten en de 
verblijfsprocedures (op een creatieve manier). 
 
Afhankelijk van de behoeften en mogelijkheden binnen de context van Moria kan dit vorm 
krijgen in o.a.:  
 een kindvriendelijke informatiefolder geschikt voor kinderen in gezinnen (8 jaar en ouder) 

en/of alleenstaande jongeren (14-17 jaar) in de context van Moria en Lesbos. In 2019 
ontwikkelden European Lawyers in Lesvos, Oxfam Novib en Greek Council for Refugees een 
informatiefolder met daarin toelichting over het proces van de asielaanvraag, rechten en 
plichten en toegang tot juridische ondersteuning. Dit zou een daarmee vergelijkbare  
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informatiebron zijn, die aansluit bij kinderen en hun belevingswereld en tot stand is 
gekomen met hun input.  

 (materiaal en format voor) voorlichtingssessies aan kinderen in gezinnen en/of 
alleenstaande jongeren.  

 afstemming met andere actoren op Lesbos omtrent voorlichting aan alleenstaande 
jongeren. 

 eventuele input voor advocacy op basis van verhalen van kinderen die in het kader van dit 
project naar voren komen, in lijn met IVRK art 12.  

Na een pilot zal het nieuwe materiaal worden opgenomen als thema-les in het curriculum van 
Stichting Bootvluchteling in de School of Hope. 

 METS-Gr. addendum samen met IRC implementeren in Moria en evalueren met Laguna 
Collective. METS-Gr. is een op Stichting Bootvluchteling aangepaste methode van de originele 
METS-methodiek. Om de implementatie te evalueren en bij te sturen zal regelmatig (één keer 
in de één tot twee maanden) met IRC, Joriene van der Kolk (Laguna Collective) en long 
termers van Stichting Bootvluchteling worden geëvalueerd op basis van aandachtspunten die 
de psychologen van de MH-classes selecteren.   

 Onderzoeken of en hoe er meer onderwijs kan komen voor kinderen in Moria om te voldoen 
aan de groeiende behoefte aan onderwijs. Afhankelijk van capaciteit van de PSS-teamleden 
kan dit eventueel in het tweede kwartaal van 2020 starten.  
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Vasteland 
 
 
 
ALGEMENE INLEIDING 
Op dit moment zijn er meer gevluchte mensen in Griekenland dan tijdens de piek van de instroom 
in 2015. De rest van Europa heeft de grenzen gesloten, waardoor Griekenland noodgedwongen een 
land van bestemming is geworden. Voor de situatie van de 35.400 vluchtelingen op de eilanden is 
veel aandacht. Op het Griekse vasteland verblijven echter ook ontzettend veel mensen op de 
vlucht: volgens de laatste cijfers van het UNHCR waren dit er in oktober 2019 68.100. 
 
Via oud-vrijwilligers en bevriende organisaties bereikten ons in 2018 veel signalen over de slechte 
opvang van mensen op het vasteland. Naar aanleiding daarvan is Stichting Bootvluchteling in 
maart 2019 zelf op onderzoek uitgegaan. Wij spraken o.a. met the International Organization for 
Migration (IOM), Danish Refugee Council (DRC), Solidarity Now, Help Refugees en Manon Albert 
(diplomaat Nederlandse ambassade, portefeuillehouder Migratie) en bezochten de opvanglocaties 
Skaramagas (Athene), Malakasa, Themolypes, Oinofyta, Diavata, Lagadikia en Loutra Volvi. Ons 
werd duidelijk dat mensen in vaak afgelegen opvanglocaties verblijven met weinig voorzieningen 
en gebrek aan medische en psychosociale hulp. Na een verblijf van gemiddeld anderhalf jaar op 
een van de eilanden, worden mensen op het vasteland gedwongen nog eens zes maanden tot vier 
jaar in opvangvoorzieningen hun asielprocedure af te wachten. 
 
In tegenstelling tot Lesbos gaan op het vasteland de meeste kinderen uit de kampen naar Griekse 
scholen, zij het vaak op andere uren dan de Griekse kinderen. Educatie voor volwassen wordt op 
de meeste locaties ook aangeboden. Medische hulp daarentegen is zeer gering en moeilijk 
bereikbaar.  
  
Nadat mensen in Griekenland hun asieldocumenten krijgen, hebben zij recht op onderdak en 
financiële steun vanuit de overheid. Totdat zij erkend worden als vluchteling. Dan stopt de 
overheidssteun en worden mensen geacht zelf een inkomen te genereren en onderdak te vinden. 
Zonder een sociaal netwerk, het spreken van de taal of in Griekenland geldige diploma’s is dit 
ontzettend moeilijk. Een deel van de mensen in de opvangcentra is reeds erkend als vluchteling en 
zal naar alle waarschijnlijkheid nog vijf jaar of langer in Griekenland verblijven. Naast het 
verwerken van (traumatische) gebeurtenissen uit het verleden en het meerdere jaren verkeren in 
onzekerheid over hun toekomst willen mensen een nieuw leven in dit land opbouwen.  
 
Op basis van dit onderzoek op het vasteland heeft Stichting Bootvluchteling besloten in te zetten 
op twee grote noden die wij identificeerden: het gebrek aan psychologische hulp en het gebrek aan 
perspectief. Het opzetten van een tweede medische kliniek in Griekenland ligt op dit moment niet 
binnen onze mogelijkheden. Wij gaan de ervaring en kennis die wij in de afgelopen vier jaar op 
Lesbos hebben opgebouwd, op gebied van community based werken binnen een psychosociaal 
programma, inzetten om de vluchtelingen in Noord-Griekenland te ondersteunen. Dit gaan wij doen 
met twee projecten in het dorp Lagadikia: Psychologische Support en Community Building.  
  
Lagadikia is de uitgelezen plek om deze nieuwe missie te starten. De populatie van het kamp is 
redelijk stabiel en een deel van hen heeft reeds de vluchtelingenstatus, waardoor zij gericht zijn op 
hun toekomst in Griekenland. Een goed moment om te starten met de eerste stap richting 
integratie: community building. Daarnaast vormen onze psychologische supportgroepen een goede 
aanvulling op de mentale hulp die nu geboden wordt in de opvanglocatie Lagadikia, door EODY 
(National Organization for Public Health). 
  
In december 2019 is de pilotfase gestart. Deze loopt tot en met maart 2020. Als de eerste 
resultaten van deze pilotfase veelbelovend blijken en de doelen worden gehaald, zal van april tot 
september 2020 de implementatiefase plaatsvinden. 
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1. PSYCHOLOGISCHE SUPPORT 
 
INLEIDING 
Mensen die gevlucht zijn worden in hun dagelijks leven vaak sterk belemmerd door psychische 
problematiek en bijkomende psychosomatische klachten. Zonder hulp zullen deze klachten 
verergeren en kunnen ze leiden tot psychiatrische ziektebeelden. Stichting Bootvluchteling zet met 
een team van psychosociale hulpverleners groepsinterventies in, op basis van de positieve 
ervaringen met het programma op Lesbos. Dit programma omvat stressreductie sessies, psycho-
educatie en empowerment sessies op basis van de Method for the Empowerment of Trauma and 
Torture Survivors Greece (METS-GR). 
  
METS richt zich op het identificeren van de krachten en vaardigheden van de participanten in plaats 
van op problemen en onmogelijkheden – zonder aan de ervaren problematiek voorbij te gaan. De 
deelnemers worden van het begin tot het eind van de sessie actief in het proces betrokken en 
uitgenodigd om ervaringen en positieve coping vaardigheden met elkaar uit te wisselen.  
  
Op basis van onze ervaringen in het werken met de METS-methode in Moria, heeft Stichting 
Bootvluchteling samen met Laguna Collective aanpassingen doorgevoerd die leidden tot het 
addendum op METS: METS-Gr (METS-Greece). Met dit addendum is de methode goed toepasbaar 
voor mensen die in situaties verkeren met zeer weinig basisvoorzieningen, zoals in kampen als 
Moria.  
  
Het team in Noord-Griekenland zal bestaan uit twee ervaren en getrainde psychosociale 
hulpverleners en vertalers. Zij zullen wekelijks groepssessies uitvoeren in het communitycentrum 
van IHA (Intereuropean Human Aid Association) in Lagadikia, vlakbij een kamp met zo’n 
vijfhonderd bewoners. De volwassenen uit dit kamp vormen de doelgroep van de psychosociale 
support sessies. Op basis van bevindingen in de pilotfase wordt gekeken naar mogelijkheden voor 
het overdragen van het programma in Lagadikia en het opstarten van groepssessies op andere 
locaties of het uitbreiden van de groepssessies naar andere locaties door ons eigen team.  
Stichting Bootvluchteling werkt op gebied van de METS-Gr sessies samen met Pim Scholte 
(psychiater en oprichter Equator Foundation) en Joriene van der Kolk (psycholoog) van de stichting 
Laguna Collective. Zij trainen en superviseren het team dat de sessies zal gaan uitvoeren. 
Ook gaat Stichting Bootvluchteling in samenwerking met Laguna Collective Griekse psychologen, 
social workers en vertalers van reeds gevestigde organisaties trainen en ondersteunen. Op die 
manier kan een grotere groep mensen bediend worden en kan het team van Stichting 
Bootvluchteling haar activiteiten te zijner tijd overdragen aan lokale organisaties c.q. 
medewerkers. 
 
FOCUS 2020 

 Pilot uitvoeren met METS-Gr methodiek; 
  Uitvoeren van een evaluatie over de impact van de psychologische support; 
 Aanpassingen in programma en/of methodiek doorvoeren op basis van de bevindingen uit 

de impactevaluatie; 
 Samenwerking met (Griekse) geestelijke gezondheidszorg organisaties verstevigen en 

uitbouwen; 
 Ontwikkelen van een mobiele app voor participanten ter (visuele) ondersteuning van de 

groepssessies en de evaluatie. 
 
DOELEN 

 Vluchtelingen die kampen met psychische klachten handvaten geven om de leiding over 
hun eigen leven op te pakken, hun talenten weer te benutten en een rol in de 
gemeenschap in te nemen; 

 Kennis van en ervaring met het werken met een empowerment-gerichte methode delen 
met andere organisaties die psychologische hulp bieden. 
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Concrete projectresultaten per fase  
 
Pilotfase: 1 december 2019 tot 31 maart 2020 

 Dertig volwassenen uit het kamp van Lagadikia ondersteunen door middel van 
groepssessies gericht op psycho-educatie, empowerment en stressreductie; 

 De METS-methodiek doorontwikkelen, zodat deze is afgestemd op de populatie die verblijft 
in Griekse opvanglocaties; 

 Het team van psychosociale hulpverleners en vertalers trainen in het toepassen van de 
METS-Gr methodiek; 

 Geestelijke gezondheidszorg professionals van Griekse organisaties trainen en 
ondersteunen in de METS-Gr methodiek; 

 Impact van de groepssessies op het welbevinden van de participanten evalueren en eerste 
bevindingen op papier zetten in maart 2020. 

  
Implementatiefase: 1 april tot 30 september 2020 

 Zestig volwassenen uit het kamp van Lagadikia ondersteunen door middel van 
groepssessies gericht op psycho-educatie, empowerment en stressreductie; 

 Uitbreiden van de groepssessies gericht op psycho-educatie, empowerment en 
stressreductie voor volwassenen naar een andere locatie; 

 Vervolgtraining METS-Gr voor eigen team van psychosociale hulpverleners en vertalers en 
professionals van andere organisaties die empowerment-gerichte psychologische hulp 
bieden in Griekenland. 

 
 
2. COMMUNITY BUILDING 
 
INLEIDING 
Een groot deel van de vluchtelingen zal – zij het noodgedwongen – in Griekenland blijven. De 
Commissaris voor de mensenrechten van de Raad van Europa riep de Griekse autoriteiten eind 
2018 al op om een uitgebreid integratiebeleid voor de lange termijn te ontwerpen en uit te voeren. 
Tot nog toe komt dat niet van de grond en de verwachting is dat de huidige regering dit ook niet 
als prioriteit ziet. Op deze manier blijft er een kloof bestaan tussen nieuwkomers en de lokale 
Griekse bevolking.  
  
Het PSS-programma van Stichting Bootvluchteling op Lesbos is sinds eind 2017 volledig community 
based. We vergaarden kennis en ervaring over het werken met een community bestaande uit 
groepen mensen van verschillende afkomsten. Voor het Community Building project in Lagadikia 
vergaren we hiernaast kennis over het verbinden van nieuwkomer- en gastgemeenschappen van 
reeds bestaande projecten op dit gebied, met name in Griekenland en Nederland. Met deze kennis 
en ervaring en in samenwerking met partnerorganisatie IHA (Intereuropean Human Aid 
Association) die al ruim een jaar actief is in Lagadikia, kunnen wij de brug vormen tussen de 
gastgemeenschap en nieuwkomers in dit dorp.  
  
Op Lesbos beperkt Stichting Bootvluchteling zich tot de populatie in het kamp, aangezien de 
mensen daar tijdelijk verblijven. Op het vasteland verblijven mensen aanzienlijk langer in de 
opvanglocaties en een deel van hen zal zich voor vijf jaar of permanent in Griekenland vestigen. 
Zonder sociaal netwerk in een land is het ontzettend moeilijk om een woning, een baan en andere 
zaken te regelen. Binnen ons Community Building project willen we mensen de kans geven een 
netwerk op te bouwen op basis van gelijkwaardigheid. Mensen zijn niet gelijk, wel van gelijke 
waarde en voegen evenredig waarde aan elkaar toe. Vanuit die visie worden er activiteiten 
georganiseerd waarin het contact van mens tot mens centraal staat. 
  
Stichting Bootvluchteling gaat samen met IHA in Lagadikia aan de slag om nieuwkomers en lokale 
Grieken in een positieve setting met elkaar in contact te brengen. Dat doen we door te 
zoeken  naar de common third: wat zijn de gezamenlijke belangen, interesses en wensen van de 
individuen uit beide groepen? Op basis van een grondige inventarisatie worden er laagdrempelige 
activiteiten georganiseerd waarbinnen mensen uit beide groepen elkaar kunnen leren kennen en 
taal en culturele gebruiken kunnen uitwisselen. 
  
IHA runt nu ruim een jaar een community centrum in het hart van het dorp Lagadikia en heeft een 
goede relatie opgebouwd met de mensen uit het kamp, de lokale ondernemers in het dorp en 
buren van hun centrum. Activiteiten die IHA al runt zijn voetbaltrainingen voor mensen uit kamp 
en dorp (in samenwerking met Terre des Hommes) en Griekse taallessen. Voorbeelden van andere  
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activiteiten die gestart kunnen worden zijn kappers workshops voor en door vrouwen uit kamp en 
dorp, het samenvoegen van de tafeltennistrainingen die nu nog apart worden georganiseerd voor 
dorp- en kampbewoners, kookworkshops met gezamenlijke maaltijden, muziek- en 
dansbijeenkomsten. De keuzes voor activiteiten zullen volledig worden gebaseerd op de vraag van 
de Griekse en nieuwkomers-community. 
  
Stichting Bootvluchteling heeft in de organisatie en uitvoering een initiërende en faciliterende rol. 
Vanaf de start sturen we aan op duurzaamheid en overdraagbaarheid van het project. 
 
FOCUS 2020 

 Expertise op gebied van Community Building in Griekse situatie in huis halen;  
 Doorontwikkelen model voor Community Building in Griekenland (specifiek: in Griekse 

dorpen); 
 Eind 2020 een groot deel van het Community Building project overdragen aan lokale 

organisaties/verenigingen/particulieren, waarna het Community Building model elders 
uitgerold kan worden. 

 
DOELEN 
Hoofddoel 
Stichting Bootvluchteling laat in de pilot- en implementatiefase nieuwe individuele verbindingen tot 
stand komen tussen nieuwkomers en lokale Grieken op basis van hun gemeenschappelijke 
behoeftes. 
  
Subdoelen 

 Door relaties die tot stand komen tussen individuen wordt stigmatisering van de hele groep 
tegengegaan; 

 Door de gemeenschappelijke deler tussen nieuwkomers en lokale Grieken te identificeren 
kunnen mensen uit beide groepen iets in elkaar herkennen en waarderen; 

 Door deze herkenning ontstaat er vertrouwen in de voorheen onbekende andere. 
  
Concrete project resultaten per fase 
 
Pilotfase: 1 november 2019 tot 31 maart 2020 

 Op basis van een assessment in kamp en dorp zijn de behoeften, wensen en zorgen van 
mensen helder in kaart gebracht; 

 Er zijn duurzame relaties opgebouwd met sleutelfiguren in kamp- en dorpsgemeenschap;   
 Twee pilot activiteiten (kort- of langdurend) zijn gestart op basis van de uitkomsten van 

het assessment; 
 In de opzet en uitvoering van de activiteiten is minimaal één community vrijwilliger uit het 

dorp en één uit het kamp betrokken;  
 Er is sprake van positieve interactie tussen tien lokale Grieken en tien nieuwkomers; 
 Tien nieuwkomers spreken basis-Grieks. 

  
Implementatiefase: 1 april tot 30 september 2020 

 Netwerk met sleutelfiguren uit kamp- en dorpsgemeenschap uitbreiden en versterken; 
 Positieve interactie tussen nieuwkomers en lokale Grieken uitbreiden naar dertig 

nieuwkomers en dertig lokale Grieken; 
 Nog vijf activiteiten (kort- en langdurend) starten op basis van de uitkomsten van het 

assessment; 
 In de opzet en uitvoering van de activiteiten zijn minimaal vijf community vrijwilligers uit 

het dorp en vijf uit het kamp betrokken; 
 Veertig nieuwkomers spreken basis-Grieks; 
 Follow-up assessment uitvoeren in augustus 2020, gericht op de vraag: Wat is er 

veranderd in de behoeften, wensen en zorgen van mensen ten opzichte van december 
2019?  
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Advocacy 
 
 
 
INLEIDING 
Als humanitaire actor binnen kamp Moria voelen we ons verantwoordelijk om specifieke situaties 
die binnen ons werkveld spelen aan te kaarten. We zijn al bijna 5 jaar actief in kamp Moria, waarbij 
we op verschillende vlakken direct spreken en samenwerken met de mensen die in Moria 
verblijven. Daarnaast werken we op verschillende fronten samen met diverse andere actoren (zoals 
Artsen zonder Grenzen, Dokters van de Wereld, Oxfam Novib, Huisarts & Wetenschap, UMC 
Amsterdam). Als stichting met de voeten in de klei, zien we wat er gebeurt in Moria; we hebben 
informatie uit eerste hand.  
 
FOCUS 2020 
Eind 2018 zijn we begonnen met het digitaliseren van de diverse data. Het gaat hierbij om 
patiëntgegevens (o.a. klachten, afkomst en leeftijd) die verzameld worden in de kliniek. In 2019 
hebben we dit voortgezet en zijn we daarnaast gestart met het vastleggen van specifieke casuïstiek 
en veiligheidsincidenten. Hiervoor gebruiken we diverse formulieren, waarvan een deel digitaal. 
 
Daarnaast zijn we actief in diverse werkgroepen zowel op Lesbos als elders in Europa (o.a. 
Nederland) en werkten we op diverse manieren mee aan brandbrieven richting politici zowel in 
Nederland als in Griekenland. 
 
In 2020 willen we door middel van een werkgroep een structuur opzetten om advocacy in te 
bedden in ons werk. We gaan ons focussen op digitalisering dataverzameling in de kliniek, focus 
aanbrengen in thema’s en streven ernaar de verzamelde data in te zetten op diverse fronten (o.a. 
in wetenschappelijke/journalistieke artikelen), in de vorm van een BRF-rapport en als input in 
diverse werkgroepen zowel in Nederland en Griekenland. 
 
DOELEN 
Werkgroep(en) 

 We willen periodiek bijeenkomen met een werkgroep vanuit de stichting;  
 Eerste doel is om in de eerste helft van 2020 input te verzamelen om een structuur op te 

zetten en deze structuur daadwerkelijk vormgeven; 
 Tweede doel is om randvoorwaarden op te stellen en focus aan te brengen in de thema’s 

die we onder de aandacht willen brengen; 
 Daarnaast blijven we actief binnen externe werkgroepen waar we in 2019 ook al actief in 

waren, zowel in Nederland als in Griekenland; 
 Input leveren aan communicatiemedewerker, pro-actief benaderen van de pers. 

 
Samenwerkingen 
In 2019 zijn al diverse samenwerkingen op touw gezet met oud-vrijwilligers en oud-coördinatoren 
(o.a. artsen en onderzoekers), verbonden aan diverse instituten; daarmee gebruikmakende van 
hun netwerken. Deze samenwerkingen willen we blijven behouden en benutten om: 

 input/achtergrondkennis te leveren voor onze structuur; 
 onze dataverzameling beter en betrouwbaarder te maken;  
 wetenschappelijke dan wel journalistieke artikelen te schrijven en publiceren. 

 
Dataverzameling 

 We willen de dataverzameling in de kliniek digitaliseren. We gaan op zoek naar een 
systeem/app en apparatuur om dit mogelijk te maken; 

 Verder willen we huidige formulieren evalueren en waar nodig aanscherpen en verbeteren. 
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Vrijwilligers 
 
 
 
INLEIDING 
Onze missies draaien voor een groot deel dankzij de vele nationale en internationale vrijwilligers 
die dagelijks in Griekenland aan onze projecten werken of ons vanuit Nederland ondersteunen. In 
de afgelopen jaren zetten al meer dan 3.250 vrijwilligers zich in voor Stichting Bootvluchteling. Zij 
zijn dus een ontzettend belangrijke pijler in onze organisatie, die we graag willen blijven motiveren 
en de juiste aandacht willen geven. 
 
FOCUS 2020 
De focus en uitdaging voor 2020 is het werven en behouden van vrijwilligers, zodanig dat er op 
langere termijn meer rust en stabiliteit in de organisatie komt. Door de acquisitie, het aangaan van 
duurzame relaties met bijvoorbeeld ziekenhuizen, onderwijs- en opleidingsinstituten, denken we de 
inzet van vrijwilligers te kunnen garanderen. Daarnaast willen we meer vooruitkijken, in plaats van 
ad hoc en reactief te werk te gaan. Zo hopen we meer rust en stabiliteit in de teams te creëren, 
zowel in Griekenland als in Nederland. 
 
DOELEN 
Werving 

 De werving van vrijwilligers is een focuspunt voor 2020. We willen hierin verder 
vooruitkijken en plannen en daarnaast zoveel mogelijk voorzien in de behoeftes van de 
teams. Om rust en stabiliteit te creëren in het team willen we ons focussen op het werven 
van longterm vrijwilligers (inzet van minimaal 1 maand). Een verplichte minimumperiode 
van 3 weken in plaats van de huidige 2 weken wordt ook overwogen. Daarnaast willen we 
af van spoedoproepen en overgaan op gestructureerde oproepen, zodat vrijwilligers nog 
voldoende tijd hebben om zich voor te bereiden. Het streven is dat de teams twee 
maanden van tevoren volledig compleet zijn. Dit zal lang niet altijd lukken, maar wanneer 
dit niet het geval is, is er op deze manier nog ruim de tijd om hier actie op te ondernemen; 

 Er is meer en meer behoefte aan vertalers (Farsi) en leraren. Beiden een moeilijke 
doelgroep. We willen uitzoeken hoe we deze groep kunnen bereiken en welke tools we 
hiervoor kunnen gebruiken.  

  
Voorbereiden vrijwilligers 

 We willen de vrijwilligers nog beter voorbereiden op hun vertrek naar Griekenland. 
Verwachtingen managen is een hele uitdaging, omdat iedereen zijn eigen beeld heeft bij 
het werk dat we doen, het kamp en situaties die zich kunnen voordoen. De situatie in 
Griekenland verandert snel en vaak. Daarom is het belangrijk dat vrijwilligers volledig up-
to-date zijn en zo goed mogelijk weten wat zij kunnen verwachten en wat wij van hen 
mogen verwachten. Ook het hebben van bepaalde kennis en ervaring voor vertrek is 
waardevol voor hun werk in Griekenland. Om hier nog beter op in te kunnen spelen willen 
we online trainingen/cursussen beschikbaar stellen, zoals bijvoorbeeld METS, omgaan met 
trauma en evacuatietraining; 

 Daarnaast is een FAQ op de website voor vrijwilligers een manier om veelgestelde vragen 
bij voorbaat te beantwoorden of mensen te verwijzen naar de juiste informatiebronnen. 

 Een grote wens is ook om meer te halen uit het inloggedeelte van de website. We denken 
hierbij aan een ‘vrijwilligersportal’ waar vrijwilligers informatie, trainingen en filmpjes 
kunnen vinden, elkaar van tevoren kunnen contacten en ervaring kunnen delen. 

 
Relatiebeheer 
Hoe kunnen we (oud)-vrijwilligers aan ons binden en ons ambassadeursbestand uitbreiden en 
verbeteren? Ambassadeurs zijn oud-vrijwilligers die tijdens hun debriefing aangaven zich ook 
vanuit huis te willen inzetten voor de stichting. We willen deze mensen graag warm houden voor 
Stichting Bootvluchteling en hen meer betrekken bij bijvoorbeeld acties, presentaties, werving en 
netwerken. Een reünie voor 2020 staat ook weer op de planning. Hoe bovenstaande wordt 
aangepakt, wordt het komende jaar in samenwerking met de relatiemanager onderzocht. 
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Vasteland 
We gaan onderzoeken hoe we het team in Nederland het best kunnen vormgeven voor de 
vastelandmissie. We willen kijken of het prettig is een apart team van screeners, planners en 
debriefers in Nederland op te zetten, vergelijkbaar met dat van Lesbos, of dat we extra vrijwilligers 
toevoegen aan de huidige teams. Dit is nodig omdat het anders erg druk wordt voor de huidige 
screeners en planners. We willen niet dat het aanmeldproces van  vrijwilligers die naar Griekenland 
gaan vertraagt of aan kwaliteit verliest door tijdgebrek. In de debriefing zien we terug dat de 
ervaring voorafgaand aan de vrijwilligersreis een grote rol speelt in de tevredenheid van een 
vrijwilliger.   
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Bestuur 
 
 
 
Het bestuur van Stichting Bootvluchteling bestaat uit vier leden. Afgelopen jaar werd het bestuur 
versterkt met Iris van Irsel (secretaris), Pieter van Essen (algemeen lid) en Merien Fortuin 
(penningmeester). We namen afscheid van Arjan Fennema die vier jaar lang onze penningmeester 
was. We hebben momenteel een mooie combinatie van competenties in het bestuur. Samen met 
de professionaliteit van de huidige organisatie, maakt dit dat het bestuur een ontwikkeling 
doormaakt van hands-on meewerken naar besturen op afstand. In 2020 willen we dit nog verder 
vormgeven. Het bestuur vergadert ongeveer zes keer per jaar.  
 
Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt geen vergoeding voor haar taken. De bestuurders kunnen 
wel aanspraak maken op reiskostenvergoeding van en naar bestuursvergaderingen. 
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Vooruitblik 
 
 
 
Mede gezien de ontwikkelingen in Griekenland rondom de verplaatsing van kampen, de 
verandering van open opvang naar detentie en de overheid die harder gaat optreden tegen 
vluchtelingen, willen we ons in 2020 beraden op onze standpunten hierin. Omdat wij als organisatie 
niet officieel worden ingelicht of geïnformeerd door de diverse overheden, komt hierbij een grote 
mate van onzekerheid en afwachten kijken. De overheid stelt volgens de berichten, die ook wij uit 
de media moeten vernemen, nieuwe eisen aan NGO’s die in de genoemde nieuwe kampen mogen 
werken. Onze registratie als NGO in Griekenland is inmiddels afgerond en in de accreditatie fase.  
 
Vragen die hiermee ontstaan, zijn: willen we in deze detentiecentra werken en zo meewerken aan 
het inhumane beleid van de Grieken? Of willen we deze kans juist aangrijpen om zo de oren en 
ogen voor de buitenwereld te zijn? 
 
Nog meer dan andere jaren hebben we de lange termijn van onze organisatie in zicht. We kunnen 
met onze ervaring en onze expertise zorgen voor mogelijkheden en verbeteringen in de levens van 
vluchtelingen in Europa. Helaas hebben we moeten concluderen dat de omstandigheden voor 
vluchtelingen niet verbeteren maar verslechteren. Door het nieuws te volgen en 
verkenningsmissies voor te bereiden, willen we plekken waar de nood hoog is en onze expertise 
waarde toevoegt in kaart te brengen. Zo beraden we ons op eventuele nieuwe werkplekken in 
Europa, waarbij we ons niet beperken tot enkel Griekenland. Dit alles onder de voorwaarde dat we 
alleen kunnen uitbreiden als dit bestaande missies of de stabiliteit van de organisatie niet in gevaar 
brengt.  
 
Door nu al rekening te houden met huidige (mobiele) uitbreidingen van missies en projecten, 
kunnen we ons straks indien nodig redelijk eenvoudig verplaatsen als dat noodzakelijk of wenselijk 
is. 
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