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Stichting Bootvluchteling

We zijn enorm geraakt door de inzet en
betrokkenheid van vrijwilligers. Elk met zijn
of haar eigen talenten die ingezet zijn op
zo veel verschillende plaatsten. De flexibiliteit die zij daarmee onze organisatie boden
heeft ons onderscheidend gemaakt binnen
de wereld van de noodhulpverlening.We
zijn dankbaar voor hun bereidwilligheid om
hun tijd en energie in dienst te stellen van
Stichting Bootvluchteling.

Met de inzet van vrijwilligers, maar ook
door de specialisatie in verschillende
disciplines, fieldteam, medisch team en SAR
team, heeft onze organisatie zich weten te
onderscheiden. Organisaties die ons aan
het werk zagen reageerden met ontzag en
respect. Professionele vrijwilligers, ieder
met hun eigen skills, zijn van onschatbare
waarde gebleken en onmisbaar voor een
organisatie als de onze.
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VOORWOORD
2015 was een bewogen jaar. Het jaar
van duizenden bootvluchtelingen die
de overtocht maakten naar Europa. We
werden geraakt door het enorme leed
van deze mensen en het was schokkend
om te moeten constateren dat professionele hulp aan deze kwetsbare doelgroep uitbleef. Voor ons was het het jaar
van ‘waar-was-je-en-wat-deed-je’. Het
jaar van onze officiële oprichting op
7 mei. Een jaar van gewoon maar
beginnen aan de keukentafel tot aan
het runnen van een professionele
organisatie. Het jaar van die druppel
op de gloeiende plaat, die uiteindelijk een stroom van hulp werd. Dankzij
honderden vrijwilligers. En dankzij u.
Annerieke Berg
Directeur

In april zagen we de foto van het meisje dat
levenloos in de Middellandse zee dreef. Het raakte ons tot in onze ziel. Had dit voorkomen kunnen
worden? En zo ja, hoe? Waar konden wij hierin
het verschil gaan maken? Vragen die we onszelf
stelden en deden beseffen dat ook wij werden
aangesproken op onze verantwoordelijkheid.

pen. Van nat, verkleumd en wanhopig, naar
warm en weer hoopvol. Van ziek en zwak
naar verzorgd en met moed voor onderweg.

We gingen aan de slag en zagen dat het werkte
als een olievlek. Mensen om ons heen beseften
dat ook zij daadwerkelijk konden helpen. Dat je
niet doelloos aan de kant hoeft blijven te zitten als
een probleem te groot en te overweldigend lijkt.
De stichting gaf kracht en enthousiasme en voorzag in de enorme behoefte van mensen die wilden
helpen. Door het sturen van vrijwilligers naar Griekenland ontstond er een soort hulpverlening 2.0.
Niet alleen door geld te geven maar ook door jezelf
te geven kon je letterlijk het verschil maken.

‘Is wat wij doen niet een druppel op de gloeiende
plaat?’ is wat we ons vaak hardop afvroegen. Maar
je zult maar net onder die druppel staan. Dan
maken dat flesje water, die bemoedigende blik
en de droge kleding wel degelijk een wereld van
verschil. Inmiddels vragen we ons dat allang niet
meer af. Geen druppels, maar stromen, plenzen
water zijn het geworden!

We hebben veel mensen mogen bemoedigen op
die vreselijk zware tocht op weg naar vrijheid en een
leven in veiligheid.

Met ruim 700 vrijwilligers die in 2015 in estafettevorm afreisden naar Griekenland hebben we
een flinke stempel mogen drukken op de hulpverlening in Griekenland. We maken groot verschil in
de levens van de mensen die we tegenkomen. En
met dank aan de 73 artsen en verpleegkundigen die
als vrijwilliger aan onze medische missie bijdroegen,
en alle teamleden van het SAR (Search and Rescue)
team, zijn zelfs letterlijk levens gered.

Op Lesbos, waar we gestart zijn met daadwerkelijk hulp geven bij de aankomende boten,
kwamen in 2015 zo’n 563.000 vluchtelingen aan.
Malta, Kos, Samos, Leros en Athene waren de
aankomstplek van nog honderdduizenden meer.
Velen van hen hebben we mogen hel-
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VISIE
Een veilige haven, menswaardige opvang
en voldoende zorg voor vluchtelingen die Europa
bereiken. Daar staat Stichting Bootvluchteling voor.

MISSIE
Stichting Bootvluchteling zet zich in voor
vluchtelingen aan de randen van Europa. Op
plekken waar acuut hulp nodig is en waar de nood
het hoogst is. We bieden noodzakelijke zorg en
vervullen
basisbehoeften.
We
vergroten
zelfredzaamheid en bieden hoop voor de
toekomst. Dat doen we met de hulp van honderden
vrijwilligers en duizenden donateurs.

PROJECTEN

Tijdlijn projecten
Mei

Start Stichting Bootvluchteling
Diep geraakt door een foto van een verdronken meisje in de Egeïsche zee, begint een
klein groepje mensen met het inzamelen van hulpgoederen voor bootvluchtelingen
op Malta. De start van wat uiteindelijk zal uitgroeien tot Stichting Bootvluchteling.

Juli

Start missie Lesbos
Op Lesbos is in de zomer van 2015 de situatie van bootvluchtelingen ronduit
schrijnend. Redelijke opvang en noodhulp ontbreken volledig. Stichting Bootvluchteling richt een Field Team in estafettevorm op om vluchtelingen uit de boot te helpen
en van droge kleding, water en transport te voorzien.

Augustus

Start missie Kos
Van vakantiegangers krijgt de stichting een noodkreet: lokale vrijwilligers op Kos
werken keihard voor de vluchtelingen maar kunnen het fysiek, emotioneel én
financieel niet meer bolwerken. Binnen een paar dagen landt het eerste team voor
ondersteuning bij de opvang van vluchtelingen en het uitdelen van water, kleding en
fruit.
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September

Start missie Leros
Van verschillende kanten horen we over de nood op het eiland Leros.
Vrijwilligers die op dat moment op het nabijgelegen Kos aan het werk zijn
nemen polshoogte en we besluiten aan de slag te gaan.We concentreren
ons op Leros voornamelijk op het kamp waar we het ontbijt verstrekken
en helpen bij het schoonhouden van de villa (Artemis) waar vrouwen en
kinderen kunnen overnachten. Daarnaast sorteren we hulpgoederen en
zorgen voor de distributie.

Start medische missie Lesbos
Een stuk karton met daarop in grote letters ‘NURSE’ en erachter een
verpleegkundige, dat is het prilste begin van de medische hulpverlening. Uiteindelijk groeit deze in september 2015 op Lesbos uit tot een
volledige medische missie die beschikt over goed getrainde professionals en
bijbehorende uitrusting.

November

Start reddingsmissie (SAR)
Steeds vaker worden we opgeschrikt door tragische ongevallen waarbij
soms tientallen en soms honderden vluchtelingen verdrinken. In het najaar
van 2015 schaft Stichting Bootvluchteling haar eerste reddingsboot aan. De
start van het Search & Rescue team (SAR). Dit team begeleidt boten op een
veilige manier naar de kant en komt in actie bij dreigende verdrinkingen. De
bootlandingen verlopen hierdoor soepeler en minder dramatisch.
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Malta

Start

22-04-2015

Belangrijkste hulpvraag
Na de grote bootramp in april zijn we gaan onderzoeken waar de vluchtelingen aankwamen rond
de Middellandse Zee en in welke kampen ze
ondergebracht werden. Vervolgens zijn we gaan
peilen waar de grootste noden lagen. Die bleken
te liggen in persoonlijke verzorging en hygiëne in
de kampen.
Onze contactpersoon op Malta heeft een
loods waar ze een uitgiftemagazijn in hebben
gemaakt. Zodra de vluchtelingen nat, koud en
moe zonder ook maar enige bezittingen aankomen in de haven, mogen ze in deze ‘winkel’
zelf hun eerste levensbehoeften uitzoeken. ‘‘Basic
necessities for dignity’.
We hebben ons geconcentreerd op het inzamelen
van rugzakken, sokken, schoenen, handdoeken,
verzorgingsartikelen, luiers, flessen, toilettassen,
etc.

Na een maand inzamelen konden we twee zeecontainers laten verschepen, bestemd voor kamp Hal
Far op Malta.

Investeringen/uitgaven
Voor Malta zijn geen grote investeringen gedaan
omdat we volledig werkten met vrijwilligers en
gedoneerde artikelen. Er zijn zo’n 500 rugzakken
aangeschaft en verder zijn er kosten gemaakt
voor transport. Daarnaast hebben we 5000 euro
kunnen doneren aan de school voor vluchtelingen
in het kamp.
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Lesbos
Duizenden vluchtelingen in de
brandende
zon.
Nauwelijks
opvang. Gebrek aan alles. Als
in juli 2015 René Berg, oprichter
van Stichting Bootvluchteling, op
Lesbos aankomt, is de situatie
ronduit schrijnend.
Op Lesbos starten de eerste vrijwilligers van Stichting Bootvluchteling.
Water, eten, droge kleding en een
warme glimlach uitdelen op de
stranden.

Start

Juli 2015

De eerste vrijwilligers van Stichting Bootvluchteling waren actief op Lesbos. In juli ging oprichter
René Berg, met een klein team op Lesbos inventariseren wat de situatie van de bootvluchtelingen was. Al snel bleek dat de noodhulp op dit
Griekse eiland nog niet op gang was gekomen.
Diverse lokale groepen boden hulp aan de
bootvluchtelingen maar schoten tekort in mankracht, middelen en financiën. Grote organisaties
waren nauwelijks aanwezig en konden de grote
stroom bootvluchtelingen niet aan. De media
waren nog niet op deze problematiek ingesprongen en dus waren er ook nog niet veel kleine
non-gouvernmentele organisaties (NGO’s) of
vrijwilligersinitiatieven. Het was duidelijk dat wij met
een team goed gescreende vrijwilligers en hulpgoederen hier veel zouden kunnen betekenen. Wat
begon met een klein field team, eindigde in drie
goedgestroomlijnde missies: field team, medisch
team en SAR team.

Algemene missie
De vrijwilligers van het field team houden zich bezig
met de opvang van de boten met vluchtelingen
in het noorden van Lesbos. Langs een kuststrook
van zo’n 15 kilometer (dirt road), komen vluchtelingen in rubberboten of grotere, oude houten
boten aan. Hetzij vlekkeloos op een strandje, hetzij
problematisch tegen de rotsen. Op een boot met
capaciteit voor 20 mensen, zitten er gemiddeld 50.
De kwaliteit van de boten en de reddingsvesten is
regelmatig benedenmaats. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties (boten gaan lek of kapseizen of
vluchtelingen verdrinken). Zaak is om de bootlandingen zo soepel mogelijk te laten verlopen
en de vluchtelingen op te vangen met een glimlach, droge kleding, water en iets te eten. Daarnaast zorgt dit field team voor transport naar de
doorgangskampen.
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Het field team is ook actief in kamp Moria. Dit is
een voormalig detentiecentrum waar nu vluchtelingen opgevangen worden. De situatie in dit kamp
is heftig. Er zijn onvoldoende accommodaties en
voorzieningen.

Daarnaast moesten in de zomer veel vluchtelingen uren en soms dagen achter elkaar in de
brandende zon wachten op hun registratie. We
hebben in dit kamp tenten, dekens, en water uitgedeeld. Daarnaast konden we een flink aantal biomass stoves plaatsen. Dit zijn systemen waarmee
je kunt koken, je telefoon kunt opladen en voor
warmte kunt zorgen.
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Investeringen
Voor de reguliere missie hebben we twee
Volkswagen Transporters gekocht. Deze busjes
zijn omgebouwd zodat ze zowel mensen als
hulpgoederen kunnen vervoeren. Met een handig
bakkensysteem aan de achterkant kunnen de
mobiele teams eenvoudig kleding, water en andere
handige hulpmiddelen uitdelen. Daarnaast kunnen
de meest kwetsbare vluchtelingen met deze busjes
vervoerd worden naar de kampen.

Om de bootlandingen vloeiend te laten verlopen
hebben we een protocol geschreven. Dit stelt alle
teams in staat om op dezelfde manier te werken.
Daarnaast hebben we waadpakken aangeschaft.
De bootjes komen niet altijd keurig op het strand
aan. Door de waadpakken zijn onze vrijwilligers
beter beschermd tegen het koude water, en
kunnen kinderen en kwetsbare vluchtelingen ook
beter uit een boot getild worden.

Voor de hulpverlening langs de kust hebben we
kleding, water, fruit en andere voedingsmiddelen
aangeschaft. We hebben ook tenten en dekens
aangeschaft om uit te delen.
Voor de reguliere missie hebben we geïnvesteerd
in verrekijkers en nachtkijkers. Hiermee kunnen we
de boten al op afstand spotten en inschatten waar
ze gaan aankomen. Met de nachtkijkers kunnen we
ook in de nacht zien als er iets mis gaat en de kustwacht en ons medisch team inschakelen.
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Medische missie
Onderkoeld. Gewond. Uitgedroogd. Veel
vluchtelingen hebben meer zorg nodig dan
gewone vrijwilligers kunnen bieden.
Gekwalificeerde medici waren op Lesbos
dringend nodig.
In september 2015 ging onder leiding van
huisarts Pieter Waardenburg de medische
missie van Stichting Bootvluchteling van
start.

De medische vrijwilligers (artsen en verpleegkundigen) gaan mee naar bootlandingen en hebben een
medische post in het noorden van Lesbos, aan het
strand van Eftalou. We hebben hier veel vluchtelingen kunnen helpen met allerhande medische
problematiek die veroorzaakt is door de (lange) reis
die zij achter zich hebben liggen.
We bieden medische hulp op verschillende locaties:
- mobiele medische teams langs de kuststrook in
het noorden- medische post bij het strand in Eftalou (eerst op het strand, later in een restaurant)
- het doorgangskamp Oxy net buiten Molyvos
- het kamp Moria

Veel voorkomende medische problematiek
Veel voorkomende medische problematieken bij
volwassenen en kinderen zijn:
- onderkoeling
- uitdroging
- acute stress
- been- en voetwonden
- diabetes
- huidinfecties
- longproblemen

Tevens zijn er de voorkomende problemen rond al
bekend onderliggend lijden.

Mass Casualty Incident
In oktober en november hebben dramatische
ongevallen plaatsgevonden. Diverse bootjes
waren omgeslagen en mensen verdronken. Het
medisch team werd ingezet bij diverse reanimaties,
onder andere van kinderen. Deze gebeurtenis
wees uit dat op het eiland, en onder de medische
hulporganisaties, geen plan was om effectief met dit
soort situaties om te gaan. Onze stichting is hier in
oktober op in gesprongen en heeft een
helder plan gemaakt voor spoedeisende hulp bij
grootschalige incidenten. Dit plan is door alle NGO’s
omarmt en zij ontvangen daarin training van onze
medici. Ook zijn de contacten aangescherpt met de
bestaande klinieken en ziekenhuizen en is geïnventariseerd wat daar aan hulp nodig is. Het blijkt dat
het personeel te weinig vaardigheden en middelen
heeft om goed in te kunnen springen op dit soort
incidenten. Stichting Bootvluchteling heeft dan ook
als doelstelling om 2016 hier iets te gaan doen.
We leveren materialen en bieden trainingen aan
ziekenhuispersoneel.
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Investeringen medisch team
Voor de medische missie zijn diverse medische
materialen aangeschaft. Te denken valt aan AED’s,
medicatie, verbandmiddelen, stretchers.

Sommige vluchtelingen hebben meer zorg nodig
dan een reddingsdeken en wat pleisters. Om hen
goed te kunnen onderzoeken, heeft de stichting
een medische bus aangeschaft en naar Lesbos
gebracht. Deze bus is uitgerust met een behandeltafel, monitoren, AED’s en diverse andere handige
hulpmiddelen. Zowel volwassenen als kinderen
kunnen op deze manier goed onderzocht en geholpen worden. Deze bus rijdt daar waar hij nodig is en
wordt ingezet al naar gelang de noodzaak.
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Search and Rescue Team (SAR)
Te veel levens gaan verloren op de zee tussen
Turkije en Griekenland. In november 2015
start daarom een reddingsmissie: het Search
and Rescue Team (SAR).
Het team met twee snelle reddingsboten in
actie bij dreigende verdrinkingen en begeleidt
boten veilig naar de kust.

In november ging de reddingsmissie op Lesbos
officieel van start. In goed overleg met de Spaanse
lifeguards, de UNHCR en de Griekse Coast Guard
is er een plan gemaakt voor de komende tijd. We
zijn actief met twee reddingsboten. Dit zijn snelle
Rigid Inflatable Boats (RIB) van bijna 7 meter en
van 8,5 meter. We komen in actie bij verdrinkingen en begeleiden de boten veilig naar de kant.
Als ze zo’n half uur van de kant zijn varen we met de
boten mee, stellen we de mensen in de boot op hun
gemak, vertellen ze wat hen te wachten staat en
lichten we de vrijwilligers aan de kant in dat we eraan
komen. We geven de richting aan hoe ze moeten
varen en begeleiden ze naar het vaste land. Als we
in de buurt van het strand zijn dragen we ze over.
Op deze manier gaan de aankomsten veel soepeler,
komen ze op een veilige plek aan en zijn de mensen
al gerustgesteld voordat ze aan land komen.

Investeringen SAR team
Voor de reddingsmissie hebben we in oktober een
snelle boot van bijna 7 meter kunnen aanschaffen en in december een tweede van ruim 8 meter.
Reddingsboten die speciaal uitgerust zijn voor
dit werk. Daarnaast is geïnvesteerd in materialen voor communicatie en navigatie en speciale
reddingsmaterialen zoals centifloats.

Samenwerking
Stichting Bootvluchteling werkt o.a. nauw samen
met:
Field: UNHCR, IRC
Medisch: MSF (Artsen zonder Grenzen), WaHa,
Doctors of the World, Helenic Red Cross
SAR: Frontex, SeaWatch, MSF, Greenpeace

Inmiddels heeft ons SAR-team een goede samenwerking met de kustwacht en andere SAR organisaties en zijn we initiatiefnemer en organisator van
het centrale coördinatieoverleg.
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L’Abri
In oktober en november van 2015 bouwden
architect Narda Beunders en haar team
vrijwilligers aan L’ Abri – Roof for Humanity in
vluchtelingenkamp Kara Tepe in Mytilini, Lesbos.
Een plek waar vluchtelingen in het kamp zich even
kunnen afzonderen, tot rust kunnen komen of
waar je kunt bidden. Een plek voor ontmoeting
en beschutting. Roof for Humanity is een ruimte
waar mensen samen kunnen komen in een inspirerende en beschermde omgeving. Een plek waar
mensen rustig kunnen zitten en nadenken en waar
kinderen kunnen spelen.

Stichting Bootvluchteling heeft bijgedragen door
het leveren en coördineren van vrijwilligers met
ervaring in de bouw en door te voorzien in een
donatie die 60% van de bouwkosten dekte.

Kos

Start

Augustus 2015

Van vakantiegangers krijgt de stichting in augustus een noodkreet: Lokale vrijwilligers op Kos
werken keihard voor de vluchtelingen maar kunnen het fysiek, emotioneel én financieel niet meer
bolwerken. Binnen een paar dagen landt het
eerste team voor ondersteuning bij de opvang van
vluchtelingen en het uitdelen van water, kleding en
fruit.

In eerste instantie hielp Stichting Bootvluchteling de lokale Griekse vrijwilligers bij het uitdelen van maaltijden aan vluchtelingen in het park.
Daarnaast deelden de vrijwilligers tentjes uit aan
gezinnen. Toen bleek dat er niemand op het strand
actief was om de boten met vluchtelingen op te
vangen, werden wij ook hier actief. We deelden op de
stranden droge kleding en flesjes water uit.

Voornaamste bezigheden

Investeringen/uitgaven

De vluchtelingen verbleven op Kos in de parken in
de stad of in een leegstaand hotel. Dit leegstaande hotel was overvol, zonder voorzieningen (geen
water, eten etc.) en zeer vies. Doordat dit hotel
overvol was, verbleven er veel vluchtelingen in de
parken in de stad. Zonder onderdak en zonder
voorzieningen. MSF was met een klein team actief
in het hotel. Zij verleenden medische zorg en zorgden af en toe voor maaltijden.

- Faciliteren van verblijf: Tenten, poncho’s, slaapzakken, rugzakken, schoenen, kleding
- Hygiëne: tandenborstels, vochtige doekjes, ondergoed, sokken, zeepjes, luiers, maandverband, etc.
- Voeding voor de meest kwetsbaren
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Leros

Start

Belangrijkste hulpvraag
We begonnen op Leros met een verkenningsmissie om te onderzoeken of noodhulp nodig
was. Gezien de zeer geringe hulp aanwezig op
Leros werd deze vraag beantwoord met een ja.
Belangrijkste hulpvraag: ‘Kampmanagement en
beschermd slapen voor de meest kwetsbaren’.

Voornaamste bezigheden
Beschermd slapen voor meest kwetsbaren:
- Het identificeren van de meest kwetsbaren (zwangere vrouwen, oude vrouwen, zieke vrouwen en
jonge en/of zieke baby’s/kinderen)
- Het brengen van de geselecteerde meest kwetsbaren naar het huis ‘the villa’ waar ze konden
slapen
- Zorgen dat vrouwen en kinderen op hun gemak
waren in het huis en dat ze schone kleren en luiers,
etc. kregen.
- Transport van meest kwetsbaren

11-10-2015 (aankomst van verkenningsteam)
15-10-2015 (begin van het project)

- Het onderhouden van het huis voor de meest
kwetsbaren
- Het doorverwijzen van ‘protection cases’ naar
UNHCR
Kamp management
- Het leveren van ontbijt (als enige maaltijd van de
dag die geleverd werd)
- Waste management (toen we aankwamen verbleven de vluchtelingen letterlijk op een vuilnisbelt).
- Monitoren van drinkwater
- Het identificeren van vluchtelingen die medische
hulp nodig hebben en deze naar het ziekenhuis brengen (en later MSF toen zij zich op Leros
vestigden).
- Housing allocations (voor meest kwetsbaren voor
wie geen ruimte in ‘de villa’ was)
- Non Food Items (dekens, matjes, slaapzakken)
distributie voor new arrivals
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- Het leveren van babymelk (voor baby’s van
moeders die geen borstvoeding konden geven),
luiers en maandverband
- Het opzetten en bemannen van een distributiesysteem (de boetiek) voor kleding en schoenen.
- Het doorverwijzen van ‘protection cases’ naar
UNHCR

Investeringen/uitgaven
- Ontbijt aan alle vluchtelingen buiten detentie
- Vuilniszakken en plastic handschoenen
- Ontbijt en drinken voor vluchtelingen in de villa
- Materialen om de boetiek op te zetten (vb., een
deur, planken en buizen)
- Accommodatie, vervoerhuur en benzine
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Athene
Ook in Athene is de situatie van
vluchtelingen nijpend, blijkt in het
najaar van 2015 tijdens een
verkenningsmissie. Vooral op het
Victoriaplein is hulp dringend
nodig.
Voor Stichting Bootvluchteling een
reden om ook hier een team te
starten.

Start

18-09-2015 (aankomst van verkenningsteam)
25-09-2015 (aankomst eerste vrijwilligers)

Belangrijkste hulpvraag
We begonnen in Athene met een verkenningsmissie van ongeveer een week om te bepalen waar de
noodhulp het hardst nodig is, en waaruit deze zou
bestaan. Het werd al snel duidelijk dat de hulp op
het Victoriaplein het meest urgent was. Ten tijde
van de start van de missie in Athene bestond dit
plein uit een geïmproviseerd vluchtelingenkamp,
waar families en jonge mannen soms nachten
achtereen op het plein sliepen. Geen toiletten,
geen voorzieningen en slechts het Leger des Heils
dat met een klein team probeerde iedere ochtend
ontbijt te verzorgen. Hulp was hard nodig!

Voornaamste bezigheden
• Vergroting van persoonlijke en algemene hygiëne:
°°Hierbij identificeren we de meest
kwetsbaren (zwangere vrouwen, jonge kinderen) en deze voorzien van luiers, vochtige
doekjes, schoon ondergoed, inlegkruisjes/
maandverband en zeepjes. Dit deden we in
vooraf samengestelde pakketjes.
• Informatievoorziening:
°° Overnachting: in de loop van de maanden

augustus, september en oktober zette het
gemeentebestuur van Athene vluchtelingenkampen op in stadia aan de rand van de
stad. Wij voorzagen de vluchtelingen van informatie flyers in Farsi/Arabisch over hoe ze
bij deze kampen konden komen, en brachten ze naar de bus. De allerzwaksten konden ondergebracht worden bij de speciale
opvang georganiseerd door de anarchisten.
°° Vervolg van de reis: Informatie waar men
het best de bus kan nemen, de juiste prijs
voor een buskaartje, etc. Hier is later mee
gestopt met het oog op de veiligheid van
onze vrijwilligers.
• Faciliteren:
Uitdelen
van
regenkleding,
rugzakken, slaapzakken, nieuwe schoenen en
tenten aan de allerzwaksten, met als doel de verdere reis naar West-Europa te vergemakkelijken.
Dit deden we vlak voordat men de bus richting de
grens met Macedonië instapte.
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• Contact leggen:
°° Uitdelen van thee (en soms croissants of
koekjes) en op hete dagen drinkwater: dit
vooral met het oog op een humane behandeling, een glimlach en een gesprek om men
een hart onder de riem te steken.
°° Entertainment voor de kinderen
• Schonere leefomgeving: wij vonden het van
belang om af en toe even een rondje over het plein
te doen met een vuilniszak, en zo de ergste rommel
weg te halen.

Investeringen/uitgaven
- Faciliteren van reis: Tenten, poncho’s, slaapzakken, rugzakken, schoenen
- Hygiëne: tandenborstels, vochtige doekjes, ondergoed, sokken, zeepjes, luiers, maandverband, etc.
- Accommodatie voor vrijwilligers

Later werd het ‘vluchtelingenkamp’ van het
Victoriaplein leeggeruimd, en verplaatsten de
werkzaamheden zich naar het ondersteunen
van de vluchtelingenkampen elders in Athene.
Hier werd vooral gefocust op het spelen met de
kinderen.
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Aantal vrijwilligers
Per project
Vrijwilligers zetten zich minimaal 10 dagen in,
maar blijven niet zelden weken of zelf maanden in
Griekenland. In 2015 totaal waren 708 vrijwilligers
actief in Griekenland. Deze mensen reisden in hun
eigen tijd en op eigen kosten af. Sommigen kwamen zelfs
twee keer.

Aantal

Lesbos

Kos

350

85

Athene Leros Medisch SAR
89

46

In totaal ruim 5400 vrijwilligersdagen!

103
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Organogram
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Jojanneke Nieuwenhuis
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Officemanager
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Jacoline Visser

Judith van Rijswijk
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Judith van Rijswijk
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Margrietha ‘t Hart
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Gerike Nagel
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Steph van Namen
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Projectleider
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Jacoline Stout

Ralph de Kreij
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Screeners Aanmeldingen
Frieda van de Geest
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Annejose Wildschut
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Coördinatoren
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Fieldteam
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Reina Timmer

Reddingsmissie

Tonnes Blonk
Pieter van Slooten
Henk Maasland
Wim Blonk

Screener Artsen
Marike Ooms
Adviserend
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Liesbeth Rietveld
Nely Zoeteweij
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Karen Conradi

Lesbos

Coördinator NL
Steph van Namen

Medisch

Coördinator NL
Margrietha ‘t Hart

Projectmanager

Coördinator NL
Margrietha ‘t Hart

Marko den Hartogh (2016)

Athene

Idomeni

Teamcoördinator
vacature

Teamcoördinator
Jetty van Wijlen

Teamcoördinator
Reddingsmissie
Jaime Jorba Bos

Team
Vrijwilligers

Team
Vrijwilligers

Team
Vrijwilligers

Leros

Samos

Teamcoördinator
Fieldteam
Pascal Scheven

Teamcoördinator
Medisch
Jelmer Kooistra

Teamcoördinator
Eelco Groeneveld

Teamcoördinator
Frederieke van
Dongen

Team
Vrijwilligers

Team
Vrijwilligers

Team
Vrijwilligers

Team
Vrijwilligers
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De organisatie in Nederland bestaat uit een
onbezoldigd bestuur, een aantal betaalde krachten
en vrijwilligers.
Bestuur: René Berg (voorzitter), Arjan Fennema
(penningmeester) en Jojanneke Nieuwenhuis
(secretaris).
Directeur: Annerieke Berg

Medewerkers met dienstverband
De medewerkers met dienstverband werken elk
op vrijwillige basis. In verband met de hoeveelheid
werk en voor de continuïteit van de projecten is er
daarnaast voor gekozen deze mensen ook voor
een aantal uren per week in dienst te nemen. Het
gaat om vier medewerkers, waaronder de directeur, twee projectmanagers en een medewerker
fundraising.

binnen. Hier zit een team klaar om de vrijwilligers
te screenen op geschiktheid. Als de vrijwilliger
geschikt wordt bevonden, stuurt de screener deze
door naar de coördinator van het project.
Dit team bestaat uit zes vrijwilligers.

Coördinatie
Elk project op de Griekse eilanden heeft een eigen
coördinator, zowel op het eiland als in Nederland.
De coördinator in Nederland zorgt voor de planning
en communicatie met vrijwilligers die gaan afreizen.
De coördinator op het project leidt het team
ter plekke, onderhoud contact met de andere
aanwezige hulporganisaties en houdt contact met
de coördinator in Nederland.
In dit team zitten ook adviserende vrijwilligers,
bijvoorbeeld over medische zaken.
Dit team bestaat uit 18 vrijwilligers.

Debriefing

Medewerkersteam
Screening
Vrijwilligers die op missie willen, worden
grondig gescreend. De aanmeldingen komen
in de meeste gevallen via een personal message op de Facebookpagina van de stichting

Vrijwilligers die op missie zijn geweest, komen
vaak bordenvol indrukken terug. Als stichting vinden wij het belangrijk om daar aandacht voor te
hebben. Elke vrijwilliger werd dan ook in de week na
thuiskomst gebeld door een debriefer. In dit gesprek
werd gepraat over de ervaringen en vroegen we om

-30-

tips en tops voor de organisatie. Dit werd erg op
prijs gesteld en er zijn mooie dingen uitgekomen! In
geval van heftige problemen, konden er vrijwilligers
doorverwezen worden naar professionele zorg. Dit
is echter nooit nodig geweest.
Dit team bestaat uit zes vrijwilligers die allemaal
coach of psycholoog zijn.

Media
Dit team houdt zich bezig met social media en
persvoorlichting. Ook doen ze aan fundraising en
ondersteunen ze acties van vrijwilligers.
Het team bestaat uit twee vrijwilligers.

Algemeen ondersteunend team
De stichting heeft ondersteuning bij het
beheren van documenten en administratieve en
boekhoudkundige zaken.
Dit team bestaat uit twee vrijwilligers.
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IN

ACTIE

VOOR DE

STICHTING

Heel veel mensen zijn in actie gekomen voor
Stichting Bootvluchteling. Daar zijn we dankbaar
voor! Enkele acties springen er in het bijzonder
uit. Hierbij een kleine greep uit de enorme groep
mensen die zich ingezet hebben voor Stichting
Bootvluchteling en door middel van kleine acties of
grote evenementen aandacht voor het onderwerp
vroegen en zorgden voor bijzondere donaties.

Allemaal prachtige bedragen maar niet minder
mooi zijn de grote hoeveelheden flessenacties van
kinderen van basisscholen, mensen die het bedrag
van volle AH-spaarkaarten doneerden, sponsorlopen van scholen, benefietconcerten van koren,
kleding- en speelgoedbeurzen waarbij de opbrengst
voor de stichting was, en studenten die tijd en
energie staken om een leuke actie op te zetten
voor Stichting Bootvluchteling. Zonder die steun
hadden we niet de hulp kunnen bieden die zo
nodig was en is.
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Hoop te koop
In Amsterdam bundelden 4 enthousiaste dames
hun talenten en zetten een geweldige benefiet sale
op. In hartje centrum werd er op een mooie zondag
veel geveild. Marieke van der Velden en Phillip Brink
toonden tijdens het evenement de eerste keer “The
Island of all together” een prachtige docu waarin
een toerist en een vluchteling in gesprek gaan met
elkaar. Er werden tijdens de sale prachtige stukken
geveild en verkocht. Van tassen tot schilderijen. Dit
geslaagde event leverde 16.000 euro op. Dit werd
besteed aan de inrichting van de medische mobiele
post.

“LEGAAL KABAAL is een tegengeluid. Tegen angst,
verdriet en haat. Een hoopvol geluid, dat zich op
de toekomst richt en kansen ziet. Een knallend
en vastberaden benefiet. Op 10 oktober maken
wij samen met jullie LEGAAL KABAAL. In HAL 25 in
Alkmaar komen jong en oud dansen, eten, drinken,
schminken, en vooral: doneren. Leeg je zakken en
dans je moe!”

Weesp in Actie

Voor hen in oorlogsgebieden, waar vrede ver
weg lijkt. Voor hen die vluchten zonder garantie
op een beter leven. Voor hen die willen opgeven
omdat ze de hoop hebben verloren. En voor hen die
maar wat roepen zonder hier ook maar iets van te
begrijpen...

Op 17 oktober kwam ‘Weesp in Actie’ met een veiling en een concert. Dit evenement leverde maar
liefst 13.000 euro op.

Legaal Kabaal
Op tien oktober werd er Legaal Kabaal gemaakt in
Alkmaar.

Deze mooie actie leverde ruim 8200 euro op.

Song of Peace and Hope

Jonathan van der Lugt schreef dit nummer, ‘Song
of Peace and Hope’, in samenwerking met Stichting
Bootvluchteling. Tevens werkte hij als vrijwilliger op
het eiland Lesbos.
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STICHTING
BOOTVLUCHTELING

IN DE

MEDIA

RTL Late Night

Medische Missie
4 november 2015

7 september 2015
http://www.rtllatenight.nl/item/875/actie_voor_
vluchtelingen
https://www.youtube.com/watch?v=2u1QA4K4Mts

http://binnenland.eenvandaag.nl/tv-items/62969/
nederlandse_arts_op_lesbos_slaat_alarm

Annerieke Berg-de Boer
tweede in categorie wereldverbeteraars

Herberg Europa
Guus Meeuwis op Lesbos

Viva400

http://www.npo.nl/herberg-europa/23-12-2015/
VPWON_1251278

http://www.viva400.nl/wereldverbeteraars/

Lauren! Lesbos/vluchtelingen

NOS

6 december 2015

11 augustus 2015
http://nos.nl/op3/artikel/2051478-chaos-op-kos-ikben-hier-nu-een-week-en-ik-heb-nog-nooit-zoietsmeegemaakt.html

http://www.npo.nl/lauren/16-12-2015/AT_2045390

BNR
25 augustus 2015
http://www.bnr.nl/nieuws/politiek/734071-1508/
bootvluchtelingen-geen-gelukzoekers-maar-ookniet-zielig
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VISIE
VOOR

2016

Stichting Bootvluchteling staat ook in 2016 weer voor de grote uitdaging om de
vluchtelingencrisis het hoofd te bieden. Steeds veranderende vluchtroutes en daarmee ook onze werkplekken maakt dat flexibiliteit ook in 2016 ons grootste speerpunt zal zijn. Meebewegen met de actualiteit maar ons niet laten leiden door de
waan van de dag.
We willen een betrouwbare partner in de hulpverlening zijn en dat betekent dat
we niet wegrennen op het moment dat het op bepaalde plekken rustiger wordt.
Ook voor de nog aanwezige mensen en samenwerkingspartners willen we graag
een stabiele en betrouwbare partner zijn. Dat doen we door goed voorbereide
en gescreende vrijwilligers te blijven sturen en door ons te houden aan gemaakte
afspraken.
Wel blijven we steeds evalueren of onze hulp nog gewenst en nodig is. We
stimuleren zelfredzaamheid, bouwen af waar mogelijk en schalen op waar nodig.
Migratiespecialisten verwachten ook in 2016 dat vele mensen ontheemd zullen
raken en op de vlucht zullen slaan voor oorlog, honger en geweld. Wij blijven
klaar staan en onverminderd helpen waar we kunnen.

JAARREKENING
1.1 Oprichting

1.3 Samenstelling bestuur

De stichting is bij notariële akte op 7 mei 2015
opgericht. De stichting staat ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 63274337.

Per 31 december 2015 bestond het bestuur uit de
volgende personen:

1.2 Doelstelling
Stichting Bootvluchteling voorziet in noodhulp
aan de meest kwetsbaarste onder de
bootvluchtelingen en zetten ons in op al die
plaatsen waar bootvluchtelingen aankomen, acuut
hulp nodig is en de nood het hoogst.

Voorzitter		
Secretaris		
Penningmeester

René Berg
Jojanneke Nieuwenhuis
Arjan Fennema

1.4 Directie
Directeur		
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Annerieke Berg-de Boer

BALANS PER 31 DECEMBER 2015
(NA VERWERKING VAN HET EXPLOITATIESALDO)
ACTIVA

2015
€

PASSIVA

1. Vorderingen
Overige vorderingen
2. Liquide middelen

2015
€

3. Eigen vermogen
27.187
636.332

Reserves

594.376
26.667

Fondsen

€ 621.043

€ 663.519
4. Kortlopende schulden
Crediteuren
Belastingen en premies
Overlopende passiva

17.388
1.245
23.843
€ 42.476

Totaal passiva € 663.519
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EXPLOITATIEREKENING OVER 2015
5. Opbrengsten

2015
€
1.146.445

Lasten
6. Besteed aan doelstellingen
7. Personeelskosten
8. Promotiekosten
9. Algemene kosten

484.011
13.537
5.635
22.219
Totaal € 525.402

Exploitatiesaldo € 621.043

Resultaatbestemming
Toevoeging aan reserves
Toevoeging aan het
bestemmingsfonds

2015
€
594.376
26.667

Exploitatiesaldo € 621.043

WAARDERINGS- EN
RESULTAATBEPALINGSGRONDSLAGEN
De stichting is wat de financiering betreft geheel
afhankelijk van giften van derden.
ALGEMENE TOELICHTING
Belastingplicht
De stichting
loonbelasting.

is

belastingplichtig

voor

de

Boekjaar
Het boekjaar loopt gelijk aan een kalenderjaar.
WAARDERINGSGRONDSLAGEN
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen
van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving RJ640.
Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en
de schulden opgenomen tegen nominale waarde.
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Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij de eerste verwerking
opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. De
reële waarde en de geamortiseerde kostprijs zijn
gelijk aan de nominale waarde.
Liquide middelen

TOELICHTING OP DE BALANS PER
31 DECEMBER 2015
1. Vorderingen
Overige vorderingen
Nog te ontvangen donaties
Vooruitbetaalde kosten

De liquide middelen staan vrij ter beschikking.
GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET
RESULTAAT
Netto-omzet en bedrijfslasten
Baten en lasten worden toegerekend aan de
periode waarop zij betrekking hebben.

2015
€

26.667
520
€ 27.187

2. Liquide middelen
Regiobank
Kas Lesbos
Kas Lesbos medische missie
Kas Kos
Kas Athene
Kas Leros
Saldo Mollie Payments
Saldo Paypal

622.972
-198
656
360
800
-174
8.007
3.909
€ 636.332
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4. Kortlopende schulden

3. Eigen vermogen
Reserves

Crediteuren

Saldo 1 januari

Crediteuren

Bij: resultaat boekjaar

594.376

Belastingen en premies
Loonheffing

Saldo 31 december: € 594.376

17.388
594.376
1.245

Overlopende passiva

Bestemmingsfonds
Saldo 1 januari
Bij: dotatie via
resultaatsbestemming

26.667

Saldo 31 december: € 26.667

Reservering vakantietoeslag
Nog te betalen administratieen accountantskosten

863
6.229

Nog te betalen BPM transporter

8.525

Nog te betalen verzekeringen

7.736

Overige nog te betalen kosten

490

Het bestemmingsfonds is gevormd voor het deel
van de donatie van Stichting EO Metterdaad dat in
2016 besteed wordt.

€ 23.843
5. Opbrengsten
Donaties algemeen
Donaties Malta
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664.343
22.740

Donaties Lesbos
Donaties Kos
Donaties Athene
Donaties Leros
Donatie Stichting EO Metterdaad
Donatie Stichting Pharus

157.054
48.700
34.494
2.447
166.667
50.000
€ 1.146.445

7. Personeelskosten
Salarissen
Sociale lasten

€ 13.537
Ultimo 2015 had de stichting 4 medewerkers in
dienst.
8. Promotiekosten

6. Besteed aan doelstellingen
Bestedingen project Malta
Bestedingen project Lesbos
Bestedingen project Kos
Bestedingen project Athene
Bestedingen project Leros
Bestedingen project Samos
Bestedingen inventarisatiemissies
Vrijwilligerskosten

11.647
1.890

Promotiekosten
Representatie

7.727
316.208

4.727
908
€ 5.635

72.519
35.370
39.355
2.704
98
10.030

9. Algemene kosten
Kantoorkosten
Algemene kosten

2.081
20.138
€ 22.219

€ 484.011
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Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden
Telefoon- en internetkosten
Automatiseringskosten
Overige kantoorkosten

1.110
608
281
82
€ 2.081

Algemene kosten
Administratiekosten
Accountantskosten
Advieskosten
Verzekeringen
Bestuurskosten
Bankkosten
Overige algemene kosten

De administratiekosten betreffen de kosten van
het voeren van de (salaris) administratie en het
samenstellen van het jaarverslag.
De post verzekeringen betreft hoofdzakelijk de
kosten van de (reis) verzekering welke is afgesloten
ten behoeve van de vrijwilligers.
De bankkosten betreffen hoofdzakelijk de kosten
van Mollie Payments en Paypall.

7.210
605
867
9.393
164
2.988
-1.089
€ 20.138
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