
Zo verdubbelde het aantal patiënten in
onze kliniek en moesten we steeds meer
kinderen teleurstellen omdat er geen plek
meer was in onze School of Hope. 2019 was
echter ook het jaar van professionaliseren
en daarin zijn we goed geslaagd. De
projecten kregen meer deskundigheid op
allerlei gebieden, processen werden
verbeterd en ook digitaal werden er slagen
gemaakt. Door het in kaart brengen van
digitale informatie kreeg ook advocacy een
grotere plek binnen onze organisatie.

Als we die stijgende lijn vast willen houden,
wordt 2020 een jaar van (financiële)
stabiliteit. We vragen ons nu nog vaak af of
we bepaalde stappen ondanks de financiële
risico’s kunnen nemen. Dit terwijl wij onze
keuzes juist willen kunnen baseren op
moreel handelen en de grote nood. Nog
meer dan voorheen willen we een
hulporganisatie zijn die niet enkel
afhankelijk is van media en finance maar
die structurele inkomsten genereert,
waardoor we meer stabiliteit ervaren en van
daaruit keuzes kunnen maken.

In deze fase willen we ook kijken naar
duurzaamheid. Duurzaam met oog voor het
klimaat en het klein houden van onze
ecologische voetafdruk, maar ook met de
blik op de langere termijn.

Het was nooit ons doel om dit werk lang te
blijven volhouden. Daarom focusten we in
het verleden vooral op de korte termijn.
Maar nu we zien dat deze nood niet zomaar
verdwijnt, willen we ons werk zo lang en
goed mogelijk blijven doen. Niet voor
onszelf, maar om de mensen op de vlucht in
Europa zo goed mogelijk te blijven steunen.

In 2020 bestaan we 5 jaar. Sinds 2015
hebben we als organisatie een enorme
ontwikkeling doorgemaakt. We groeiden
van heel klein en ‘gewoon maar beginnen’
uit tot professionele hulporganisatie met
inmiddels dertien vaste medewerkers en
duizenden vrijwilligers. Ondanks onze
professionalisering doen we ons werk nog
steeds met de onveranderde passie die zo
kenmerkend voor ons is.

Ik kijk, samen met jullie, uit naar een nieuw
jaar Stichting Bootvluchteling, waarin we
met onze kennis, kunde en passie de
ingewikkelde vluchtelingensituatie in
Europa het hoofd kunnen bieden. Een
veilige haven, menswaardige opvang en
voldoende zorg voor vluchtelingen die ons
continent bereiken: daar blijven wij voor
strijden!

Grote uitdagingen en professionalisering
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Annerieke Berg - de Boer
directeur Stichting Bootvluchteling

Voor je ligt het jaarverslag over 2019. We nemen je  graag mee in ons werk, de financiën en
uitdagingen. Het jaar 2019 was een jaar waarin het onmogelijk lijkende toch gebeurde:
kamp Moria kreeg officieel 20.000 inwoners. Het aantal vluchtelingen dat haar toevlucht
zocht in Griekenland nam wederom met duizenden toe. Dit stelde ons voor nieuwe
uitdagingen.



Situatie algemeen

Hulp blijft hard nodig in Griekenland. In 2019 bood
Stichting Bootvluchteling medische en psychosociale
zorg in vluchtelingenkamp Moria op Lesbos. Het
kamp loopt steeds verder vol: momenteel wonen er
zo'n 20.000 mensen, terwijl officieel slechts plaats is
voor 3.000 inwoners.

Halverwege het jaar stokten de transfers naar het
vasteland. De condities van de kampfaciliteiten
verslechterden met de dag. De druk groeide de
hulpverleners en autoriteiten steeds meer boven het
hoofd. Het tekort aan eten en onderdak groeide. De
frustratie bij de inwoners van Moria nam toe, en
daarmee ook het aantal incidenten zoals gevechten,
rellen en branden.

Hierdoor liep ook de werkdruk voor onze
coördinatoren op Lesbos flink op. Daarom besloten
we een vierde betaalde kracht in te zetten voor
ondersteuning bij administratieve taken.

Daarnaast was veiligheid een thema. Verschillende
evacuatieroutes in het kamp raakten onbruikbaar.
Met hulp van een expert zijn we begonnen aan de
herziening van onze veiligheidsstructuur, waarmee
we in 2020 zullen verdergaan.

Naast onze missies op Lesbos begonnen wij in 2019
een nieuwe missie in Lagadikia, een klein dorp op het
Griekse vasteland nabij Thessaloniki. Naast het dorp
ligt een relatief groot kamp. Wij zijn gestart met
psychosociale hulp aan de kampbewoners en
community building om bruggen te slaan tussen
dorpelingen en nieuwkomers.

Ramin | Tolk

‘Mensen denken dat ze veilig zijn als ze
Griekenland bereiken. Het is een
Europees land. Ze verwachten hier een
goed leven te hebben, met een huis en
baanperspectief. Maar als je Moria
binnenkomt, verandert dat beeld. Het
tegenovergestelde blijkt waar. Voor veel
mensen is dat heel moeilijk. Ik had dat
zelf ook; de eerste maanden in Moria
kreeg ik psychische problemen. Maar na
een tijdje spoorde ik mezelf aan om uit
de negatieve spiraal te komen.

Ik wilde niet langer in een tent zitten en
gestrest zijn. Ik ben gewend veel
activiteiten te hebben, om te werken. Dat
wilde ik hier in Moria ook. Eén van m’n
vrienden werkte voor Stichting
Bootvluchteling. Ik vroeg hem of ze meer
vertalers nodig hadden. Dat hadden ze -
dus begon ik hier met werken.

Ik geniet ervan mensen te helpen. Het
geeft me positieve energie. De patiënten
voelen zich fijn bij mij, ze vinden de
manier waarop ik vertaal prettig. Wij, de
vertalers en de dokters, zijn een fijn team
en we hebben goed contact met elkaar.
We zijn een soort familie die samenwerkt.
We helpen mensen. Ik heb nog steeds
hoop en ik vecht voor mijn toekomst. Ik
zal mijn reis voortzetten. To be
continued.’

Uitgangspunt in ons werk | Community based

20K
mensen
in Moria
Al jaren is het kamp overvol. Begin 2019
woonden er ruim 8.000 mensen, op een
plek voor officieel 3.000. In 2019 liep het
aantal op tot ruim 20.000.

120
leerlingen
per week
In de enige school binnen de muren van
Moria geven we les aan zo'n 120 leerlingen.
Zij zijn tussen de 6 en 10 jaar oud en
zouden anders niet naar school  kunnen.

3.500 vrijwilligers hebben
zich ingezet!

40%
daarvan
is kind
Veel kinderen hebben maag-, en
darmproblemen. Door gebrek aan
gezonde voeding en hygiëne worden
kinderen veel vaker ziek.

>

200
patiënten
per dag
Onze medische kliniek is 7 dagen per
week open. Het aantal patiënten dat wij
zien is gegroeid van gemiddeld 80 naar
zo'n 200 per dag.

2
locaties in
Griekenland
Stichting Bootvluchteling heeft haar
werk uitgebreid naar het vasteland. In
Lagadikia ligt de focus op community
building.en psychosociale hulp.

"We zijn een soort
familie die samenwerkt.

We helpen mensen."

https://vimeo.com/307342864
https://vimeo.com/332965845


Psychosociale missie
Met de psychosociale missie biedt Stichting Bootvluchteling professionele psychische
hulp en onderwijs aan mensen uit kamp Moria. Aan volwassenen bieden wij
computerles, Engelse les, mental health en stress relief klassen. Kinderen (tussen 6 en
10 jaar oud) bieden wij basisonderwijs, gegeven door docenten uit kamp Moria,
ondersteund door externe vrijwilligers. In 2019 namen circa 120 kinderen en tientallen
volwassenen deel aan onze programma’s. Sinds de zomer zorgt de enorme toename
van mensen in het kamp voor extra uitdagingen. Hierdoor groeide o.a. het tekort aan
onderwijsplekken in Moria. Door het uitblijven van transfers stromen kinderen op onze
School of Hope niet of minder snel uit, waardoor de wachttijd voor nieuwe leerlingen
toeneemt.

Hierop inspelend, hebben wij de capaciteit van onze school vergroot: eind mei is de
School of Hope uitgebreid van één naar anderhalve isobox. Met hulp van vrijwilligers
en mensen uit Moria is deze nieuwe plek kleurrijk ingericht met meubels op maat.
Daarnaast zijn onze onderwijscurricula inhoudelijk verscherpt. Ook de trainingen voor
leerkrachten uit Moria, die als vrijwilliger in ons ground team werken, zijn
geprofessionaliseerd. Verder hebben wij een registratiesysteem ingevoerd; zowel voor
kinderen als volwassenen. Nieuwe leerlingen kunnen zich nu op speciale dagen
aanmelden voor een plek op onze wachtlijst. Zij kunnen instromen zodra een leerling
vertrekt, bijvoorbeeld bij een transfer. 
 
In onze mental health klassen werd de METS-methode (Method for the
Empowerment of Trauma and Torture Survivors) ingevoerd en sloegen we de handen
ineen met een nieuwe partner: International Rescue Committee (IRC). IRC levert ons
een psycholoog die ook getraind is in METS. Deze verzorgt in samenwerking met een
psycholoog uit ons eigen team de mental health klassen. Ook verzorgt IRC trainingen
voor de vertalers uit ons ground team.

Medische missie
In 2019 heeft ons medisch team zorg geboden aan duizenden mensen in kamp Moria.
Met de enorme toename van mensen in het kamp, is ook de zorgvraag vanaf de zomer
fors gestegen. Waar we begin 2019 rond de tachtig patiënten per avond zagen, was dit
aantal aan het eind van het jaar meer dan verdubbeld naar 170 – 220. Vanwege de
enorme toestroom, waarop de capaciteit van onze kliniek niet is berekend, hebben wij
helaas ook noodgedwongen talloze patiënten moeten weigeren.

Enkel acute, levensbedreigende spoedgevallen konden per ambulance naar het
ziekenhuis in Mytilini worden gebracht. In de meeste andere gevallen was helaas
onvoldoende doorverwijzing, diagnostiek en behandeling mogelijk.

Onze artsen zagen veel zware trauma psychiatrie, zoals acuut suïcidale patiënten.
Patiënten liepen soms rond met touwen om hun nek of veroorzaakten zwaar huiselijk
geweld. Deze groep verwijzen wij direct door naar Artsen Zonder Grenzen voor
psychische hulp, maar kwam toch ook dagelijks in onze kliniek terecht. Daarnaast
zagen we veel mensen met paniekaanvallen.

Om deze reden is ons medisch team uitgebreid met een psycholoog. Deze gaf o.a.
trainingen aan de teamleden over zelfzorg en Psychological First Aid om ethische en
morele dilemma's te bespreken, maar ook om met praktische beperkingen te leren
omgaan. Mensen die zichzelf snijden kunnen wij bijvoorbeeld wel een verband
omleggen, maar niet behandelen voor hun trauma. Vanwege de enorm toegenomen
zorgvraag zijn de teams tevens aangevuld met drie medische- en drie support crew
vrijwilligers. Tot slot zijn de protocollen en trainingen voor medici uitgebreid. Zo zijn
o.a. richtlijnen opgezet voor behandeling van steekwonden.

Ontstaan missie
Via verschillende kanalen bereikten ons signalen over slechte opvang van
vluchtelingen op het Griekse vasteland. Naar aanleiding daarvan zijn wij in maart 2019
zelf op onderzoek uitgegaan. Wij spraken veel organisaties en bezochten verschillende
opvanglocaties, variërend van afgelegen oude fabrieken en hotels tot kampen
opgebouwd uit noodcontainers. Het gebrek aan voorzieningen en medische en
psychosociale hulp was groot. Mensen verbleven eerder gemiddeld al een jaar op één
van de Griekse eilanden. Op het vasteland moeten ze vervolgens nog eens zes
maanden tot vier jaar in dergelijke opvangvoorzieningen hun asielprocedure
afwachten.

Inhoud missie
Op basis van onze bevindingen besloten wij om twee projecten op te zetten in het
Griekse dorp Lagadikia: psychosociale support en community building. Hiervoor zetten
we de ervaring en kennis in die wij in de afgelopen vier jaar op deze vlakken
ontwikkelden op Lesbos. In Lagadikia wonen zo’n 500 mensen. Ondanks het kleine
inwoneraantal betreft het een bruisend dorp, omdat deze plaats het educatieve
centrum voor de regio is. Pal naast het dorp bevindt zich - in verhouding tot het dorp -
relatief groot kamp waar eveneens 500 mensen wonen.

Community building
Bij aanvang van ons project leven de inwoners van dorp en kamp vrijwel volledig langs
elkaar heen. Dit ondanks het feit dat alle gevluchte mensen asiel hebben aangevraagd
in Griekenland en hier mogelijk de rest van hun leven zullen blijven. Zonder sociaal
netwerk is het ontzettend moeilijk om een woning, baan en andere zaken te regelen.
Binnen ons community building project willen we mensen de kans geven een
netwerk op te bouwen. Samen met partnerorganisatie Intereuropean Human Aid
Association (IHA) vervulden wij een brugfunctie tussen lokale Grieken en
nieuwkomers.

Psychosociale support
Mensen die gevlucht zijn worden in hun dagelijks leven vaak sterk belemmerd door
psychische problematiek en bijkomende psychosomatische klachten. Juist op een
plek als Lagadikia waar mensen langer verblijven en meer tot rust komen, zullen zij
(traumatische) ervaringen gaan verwerken. Om hierbij steun te bieden, zetten wij met
een team van psychosociale hulpverleners groepsinterventies in, gebaseerd op 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). Dit deden we in samenwerking met Laguna
Collective.

Verloop en uitdagingen in 2019
In oktober 2019 is de pilotfase van de vastelandmissie van start gegaan. Beide
bovengenoemde projecten zijn uitgevoerd door een Griekse coördinator en een team
van gedreven vrijwilligers, bestaande uit psychologen, maatschappelijk werkers,
vertalers en antropologen.

Vervolg in 2020
Op het moment van schrijven (2020) is besloten dat de psychosociale groepen
afgerond worden en het community building project na het assessment volledig
overgedragen wordt aan partnerorganisatie IHA. We hebben geconstateerd dat we in
Lagadikia niet genoeg mensen bereiken die baat kunnen hebben bij onze inzet. Met
name de psychosociale groepen komen niet goed genoeg van de grond; er zijn te
weinig participanten en we hebben geen toegang tot het kamp waardoor we zelf
geen outreach kunnen doen. Het community building project heeft veel potentie,
maar vereist echter een lange adem en is opzichzelfstaand te klein om een hele missie
voor draaiende te houden. We gaan kijken naar locaties die een betere match vormen
met Stichting Bootvluchteling en de hulp die we kunnen bieden.

Lesbos

Samenwerkingspartners, o.a.

Vasteland

https://www.msf.org/greece
https://www.icrc.org/en/where-we-work/europe-central-asia/greece
https://www.kitrinoshealthcare.org/
https://www.gainhelpt.nu/
https://www.christianrefugeerelief.com/
https://www.connectbymusic.com/
https://www.europeanlawyersinlesvos.eu/
https://homeforall.eu/
https://eurorelief.net/
https://www.amnesty.org/en/countries/europe-and-central-asia/greece/
https://www.oxfam.org/en/tags/greece
https://eody.gov.gr/en/
https://medical-volunteers.org/
https://www.humedica.org/index_eng.html
https://www.iha.help/en/home/
https://refugee-rights.eu/
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/cat/pages/catindex.aspx
https://www.alphega-apotheek.nl/web/apotheekdelocht
https://www.healthpointfoundation.org/
https://www.hrw.org/europe/central-asia/greece


500.878

43.663

66.866

611.407

Personeelskosten

Werkzaam op Lesbos: 4 fte
Werkzaam in NL: 6,8 fte

Opvallende zaken

Activa
Materiële vaste activa
Bedrijfsinventaris

Vorderingen
Overige vorderingen

Liquide middelen

Passiva
Eigen vermogen
Bestemmingsreserve continuïteit
Overige reserves

Bestemmingsfonds

Kortlopende schulden

9.838

13.700

823.774

857.312

10.883

13.038

396.252

420.173

230.000
305.052

535.052

293.800

28.460

857.312

125.000
276.213

401.213

-

18.960

420.173

Programmakosten Griekenland

Projectuitgaven
Personeelskosten

Subtotaal programmakosten

Wervingskosten
Promotie
Representatie
Fondsenwerving
Communicatie
Personeelskosten
Inhuur derden

Subtotaal wervingskosten

Kosten beheer en administratie
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoor- en algemene kosten
Afschrijvingskosten

Subtotaal beheer en administratie

Totaal lasten

227.439
273.439

4.177
455

9.422
3.323

24.342
1.944

24.833
12.571

25.349
4.113

306.915

52.496

68.757

428.167

120.879
186.036

6.880
242

12.340
3.181

29.853
-

33.505
13.573
18.340

3.338

431.859
19.680

580.007
7.500

1.039.046

563.244
-
-

5.250

568.495

Bedragen in euro's (€)

Baten
Lasten

Saldo

Saldobestemming
Continuïteitsreserve
Bestemmingsfonds EO Metterdaad
Overige reserves

Saldo

1.039.046
611.407

427.638

105.000
293.800

28.838

427.638

568.494
428.167

140.327

125.000
-

15.327

140.327

,

84%

16%

Directe inzet 
voor de missies

HR, fondsenwerving,
communicatie, administratie

Bedragen in euro's (€)

Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van organisaties zonder winststreven
Overige baten

Totaal baten

Baten

Lucie | Arts

Lasten

Balans

Resultaatbestemming

Continuïteitsreserve
Benodigd bedrag voor afronden aangegane
verplichting bij opheffing stichting/stoppen
activiteiten.

Bestemmingsfonds
Dit zijn baten waar specifiek vastgestelde kosten
mee gedekt worden, ontvangen eind 2019 en
bestemd voor dekken van kosten in 2020.

Overige reserves
Deze reserves vangen gedurende het jaar de
uitgaven op bij lagere donatie-inkomsten dan
begroot of verwacht.

Ook diverse fondsen ondersteunen
ons werk, soms al meerdere jaren.
In 2019 heeft EO Metterdaad ons
enorm gesteund met een
geweldige documentairereeks en
(bijbehorende) giften. Ook de Fred
Foundation hielp ons werk het
afgelopen jaar weer financieel.

Wij kunnen ons werk alleen maar doen dankzij
donaties van particulieren, religieuze instellingen
en bedrijven. Zo werd er in 2019 een heel aantal
mooie benefietacties georganiseerd, zoals een
iftarmaaltijd, Trouwen met een doel  en diverse
presentaties en marathons door oud-vrijwilligers.

Advocacy

Sinds 2018 zet Stichting Bootvluchteling
zich in voor advocacy. Ook in 2019 zetten
wij de situatie in Moria verschillende
keren op de politieke agenda. In februari
bezochten staatssecretaris Mark Harbers
(Asiel) en kamerleden Joël Voordewind
en Maarten Groothuizen (CU en D66)
Moria. Onze coördinatoren gaven een
presentatie, stelden kritische vragen en
vroegen aandacht voor de inhumane
vluchtelingenopvang op Lesbos.

In maart gaf onze veldcoördinator Anna
Farrow een presentatie tijdens een
conferentie van de Council of Europe in
Straatsburg. In haar toespraak drong ze
erop aan de nood op Lesbos aan te
kaarten bij het Parliamentary Assembly.

In november 2019 sloten wij ons aan bij
een groep NGO’s uit Nederland die allen
werkzaam zijn in Griekenland rondom
het thema vluchtelingenproblematiek.
Het doel van deze groep is Nederlandse
politici aan te sporen iets te veranderen
aan de erbarmelijke situatie op de
Griekse eilanden.

Daarnaast sloten wij ons aan bij
verschillende initiatieven binnen Europa,
waaronder  Refugee Rights Europe en
Oxfam Novib. Wij leverden input voor het
het verslag van kinderrechten in
Griekenland van de Verenigde Naties, het
periodieke verslag van mensenrechten-
orgaan Committee Against Torture en
ondertekenden een open brief aan de
Europese Unie  ten aanzien van de EU-
Turkije deal.

De behoefte om aan te kaarten wat wij in
Moria zien, groeit. In 2020 gaan wij door
met het inbedden in bestaande
advocacy-structuren en het betrekken
van onze vrijwilligers bij de thema’s van
ons werkveld.

‘Mijn naam is Lucie en ik kom uit Gent,
België. In januari 2019 werkte ik twee
weken in Moria als senior arts en
gedurende heel september en oktober
2019 ook. Mijn eerste kennismaking met
Stichting Bootvluchteling was al in 2016,
via vrienden van mij die hier ook
vrijwilligerswerk hadden gedaan.
Ondertussen zijn we met een hele groep
vrienden die telkens teruggaat naar
Lesbos.

Inmiddels ben ik al vijf keer op medische
missie geweest: in 2016, 2017 en 2018 en
het afgelopen jaar dus twee keer. Ik vond
het telkens een ongelofelijke ervaring. Ik
heb er heel hard gewerkt, maar ook veel
genoten en geleerd.

De laatste missie was erg zwaar, de
situatie op Lesbos liep erg hard uit de
hand. Ik wou niet terug naar België maar
moest wel omdat ik een arbeidscontract
had getekend. Eenmaal terug was ik wel
blij dat ik even kon bekomen van de reis.

Momenteel ben ik actief in verschillende
antiracisme- en vluchtelingenorganisaties
in België om mee te werken aan meer
structurele oplossingen. Lesbos en Moria
liggen me echter heel nauw aan het hart
en ik wil sowieso terug gaan. Ook al hoop
ik vanuit het diepste van mijn hart dat dit
niet meer nodig zal zijn.’

Bedragen in euro's (€) 20182019

per 31 december 2019 (na verwerking resultaat)

20182019

Saldo

Bedragen in euro's (€)

20182019

20182019

De wintercampagne Komen
er nog bootjes aan dan? om
de enorme toename van
boten en daarmee mensen
onder de aandacht te brengen

Financieel overzicht

Het salaris van de directeur bedroeg in 2019 bruto € 43.379,- (op
fulltime basis). Dit is inclusief werkgeverslasten.

Door meer dan verdubbeling
van het aantal patiënten,
ook enorme toename
aan medicatiekosten.

https://metterdaad.eo.nl/
https://www.fredfoundation.org/


...en vele vrijwilligers op Lesbos, in Lagadikia en Nederland

facebook instagram twitter

Media
Stichting Bootvluchteling zocht in
2019 actief de media op. Andersom
werden wij ook regelmatig door de
media benaderd.
Publiciteit is belangrijk. De grote
problematiek op de Griekse eilanden
mag niet vergeten worden. Daarnaast
helpt publiciteit ons werk onder de
aandacht brengen van donateurs en
vrijwilligers.

Hieronder een greep uit de publicaties
en uitzendingen in het afgelopen jaar.
Klik op de foto om meer te zien of te
horen.

Het team

Bestuursleden

Medewerkers

Lesbos

En heel veel dank aan onze oud-medewerkers...

René Berg
Voorzitter

Annerieke Berg
Directeur

Caroline van Kooten
Projectmanager | Lesbos

Annet Storm
Financiën & Advocacy

Rebecca van de Kar
Communicatie & Pers

Johanna van der Meer
Fondsenwerving & Relatiebeheer

medisch coördinator pss-coördinator

veldcoördinator

Merien Fortuijn
Penningmeester

Iris van Irsel
Secretaris

Pieter van Essen
Algemeen bestuurslid

Beitske Kooistra
Projectmanager | Vasteland

Myrna van der Veen
Projectmedewerker & HR

Ellen Spoelstra
Interim projectmanager

Hanaâ Benjeddi Femke Eline von Köningslöw Beitske Kooijstra Jildau Bakker

Anna Farrow Renée Spruijt Margriet  van der Woerd
Communicatie & pers

Elke Jacobs
Medisch ondersteuner

Nederland

Arjan Fennema
Penningmeester

Onze vrijwilligster Marsha deelde haar
ervaringen op Lesbos in
De Gelderlander.

Het Nederlands
Dagblad schreef
over de enorme
toestroom van
vluchtelingen
deze zomer.

Uitgebreide reportage in  Trouw over
de vluchtelingencrisis. Ook Annerieke
Berg werd hiervoor geïnterviewd.

Media-hoogtepunt van 2019: bij hoge
uitzondering mocht EO Metterdaad
met ons filmen in Moria. Zij maakten
een 4-delige documentairereeks over
ons werk.

Onze directeur
Annerieke Berg
schreef een raak
opiniestuk over de
nijpende toestand
op Lesbos.

Een schrijnend artikel in vakblad
Medisch Contact van arts Ragna
Boerma, over haar ervaringen als
vrijwilliger.

Anky Hartmanns
Officemanager

Jamilah Sherally
Medisch coördinator

Marijke Menninga
PSS-coördinator

Anne Boomsma
Vrijwilligerscoördinator

Karin Arendsen
Veldcoördinator

Natassa Vourtsi
Projectcoördinator
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Dit jaarverslag is mede tot stand gekomen door:

Johanna van der Meer
Martin Beker - F&C
Rebecca van de Kar
Tessa Kraan
Vigilate accountants
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Annerieke Berg
Annet Storm
Bertina Kramer
Beitske Kooistra
Caroline van Kooten
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Vragen? Mail naar:
annerieke@bootvluchteling.nl

Stichting Bootvluchteling heeft een ANBI-status

Nederland

Ellen | Planner

‘Tijdens mijn master heb ik de
migratiecrisis op de voet gevolgd. Ik
schreef mijn scriptie uiteindelijk over EU
asielbeleid en recht, met als casus
Griekenland. Ik heb verkend wat de
mogelijkheden zouden zijn voor
veldonderzoek, waarbij ik de naam van
Stichting Bootvluchteling tegenkwam.
Ik ben het werk blijven volgen en toen
ik in 2018 een vacature voor vrijwilliger
in Nederland zag heb ik daar direct op
gereageerd.

Inmiddels heb ik zo'n 175 vrijwilligers
ingepland voor het medisch team op
Lesbos. Daarnaast heb ik hier-en-daar
mijn Engelse roots mogen inzetten voor
de vertaling van verschillende teksten.
Het is fijn om vanuit Nederland
structureel een steentje bij te kunnen
dragen aan het werk dat de stichting
doet. Het vrijwilligerswerk als medisch
planner is druk maar ik vind het ook
leuk. Het geeft mij voldoening. Je hebt
intensief contact met medici vanuit de
hele wereld, die hun tijd, geld en verlof
willen spenderen aan het helpen van
anderen. Dat vind ik heel mooi en
bemoedigend.

In 2020 zal ik doorgaan met de planning
van het medisch team, samen met mijn
collega Corinne. Samen hebben we al
bijna meer dan 120 mensen kunnen
inplannen in 2020!’

Bij Stichting Bootvluchteling dromen
we graag groot. Om het niet bij dromen
te laten, delen we ons verlanglijstje voor
2020 met jullie. Zit er iets bij waarvan je
handen gaan jeuken? Help ons dan
verschil te maken!

Dromen

School of Hope
- Extra schoolbankjes
- Nieuw curriculum

Communitycentrum
- Uitbreiden met een extra isobox
- Inrichting bibliotheek

Medische kliniek
- Mobiel echo-apparaat
- Hartmonitor
- Otoscopen

ICT-partner voor...
- registratie en planning vrijwilligers
- een praktische SharePoint-inrichting
  voor al onze werkdocumenten
- een CRM systeem

Handige harry voor...
- het maken van filmpjes van onze
  psychosociale en  medische trainingen
  op Lesbos

Wil je helpen? Heb je ideeën? 
Mail ons: acties@bootvluchteling.nl

Ook is hier een interview te vinden
met onze PSS-coördinator
Marijke Menninga op Radio 5.

Veldcoördinator
Karin Arendsen
deelde haar
ervaringen in
EO Magazine.

Volg ons!

https://www.gelderlander.nl/nijmegen/nijmeegse-hielp-op-lesbos-van-de-ene-hel-naar-de-andere-hel-op-aarde~a5586cc7/
https://www.nd.nl/nieuws/buitenland/523221/aantal-vluchtelingen-in-kamp-moria-op-lesbos-neemt-fors-toe
https://www.trouw.nl/buitenland/eindeloos-wachten-op-griekse-actie-voor-de-vluchtelingen-op-samos-lesbos-chios-en-kos~bb1dd715/?fbclid=IwAR2xreDfXmj8ODhV-Pv7xZqrBqDQaAPdgNpriOqHwiv6C797fmgF-c35jog
https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/schrijnende-situatie-vluchtelingen-lesbos-duurt-voort.htm
https://www.facebook.com/stichtingbootvluchteling
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https://metterdaad.eo.nl/moria/uitzendingen-lesbos
https://joop.bnnvara.nl/opinies/tussen-het-snel-groeiend-aantal-vluchtelingen-op-lesbos
https://eva.eo.nl/artikel/2019/12/karin-werkt-in-een-vluchtelingenkamp-op-lesbos-de-situatie-wordt-met-de-dag-slechter
https://goo.gl/maps/Uy5QUiyq7zKXeCLS6
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