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“  We delen droge kleren en water uit. Ik krijg knuffels, bedankjes in het 
Engels en Arabisch. Mensen huilen en lachen. Bellen naar huis. Na 
afloop haal ik diep adem. Wauw. ” Zef | Vrijwilliger 
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“  De route die de meesten hebben afgelegd 
en de verhalen die zij hierover vertellen zijn  
schrijnend, mensonterend. Maar vervolgens  
zitten ze gevangen, zonder enige duidelijkheid  
over de toekomst. Dit is frustrerend, wachten 
tot iemand anders over je leven beslist… ”

Brigitte Augustijn | Vrijwilliger
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Voorwoord

2016, het jaar van 4500 doden  

op de Middellandse Zee en  

van duizenden mensen die  

de overtocht vanuit Turkije  

en Libië naar Griekenland 

waagden. 2016, het dodelijkste  

jaar ooit voor bootvluchtelingen!

Stichting Bootvluchteling was 

onverminderd aanwezig aan de randen 

van Europa waar wanhopige mensen 

hun toevlucht zochten. Meer mensen 

dan ooit zijn onderweg, ontheemd en 

op zoek naar een plek waar mensen 

hen welkom heten met een uitgestoken 

hand en een vriendelijk woord. 

2016 was ook het jaar waarin we  

met ons schip, de Golfo Azzurro,  

vele mensenlevens redden vanaf  

de Middellandse Zee. Het is ook  

het jaar waarin Griekenland veranderde 

in een openluchtgevangenis. 60.000 

mensen liepen hier tegen de grenzen 

aan die Europa in allerijl oprichtte. 

Griekenland kwam hiermee voor een 

enorme uitdaging te staan. Al snel 

werd duidelijk dat er een achterstand 

ontstond in de procedures die 

mensen moesten volgen om asiel aan 

te vragen in Europa. Maandenlang 

moesten mensen wachten in 

accommodaties die hier niet geschikt 

voor bleken. Zij werden veelal aan 

hun lot overgelaten en kwamen zo 

in mensonterende situaties terecht. 

Stichting Bootvluchteling zette zich op 

die plekken in, voor deze mensen die 

zo dringend hulp nodig hadden.

Doordat de doorstroom van 

vluchtelingen stagneerde, veranderde 

onze inzet van kortdurende hulp voor 

eerste levensbehoeften in langdurige 

zorg voor mensen die dagelijks onze  

hulp nodig hadden. We zijn ons gaan 

focussen op drie pijlers: medische 

zorg, psychische zorg en de reddings-

missie op zee. 

Dankzij de hulp van ruim duizend 

enthousiaste en professionele 

vrijwilligers konden we die hulp en 

zorg verlenen en hadden we dagelijks 

voldoende medewerkers om in die 

enorme behoefte te voorzien. De teams  

van goed gescreende artsen en 

verpleegkundigen werkten dagelijks  

zij aan zij om de ergste nood te ledigen.  

Daarnaast hadden we teams van 

psychologen, orthopedagogen en 

leerkrachten die zich richtten op mensen  

in psychische nood en konden voorzien  

in de behoefte aan onderwijs. De uitzicht- 

loosheid van de situatie in de kampen 

maakte hun werk zwaar en uitdagend.

We zijn dankbaar dat we met hulp van  

zoveel vrijwilligers en dankzij de donaties  

van vele donateurs en fondsen ons 

belangrijke werk ook in 2016 konden 

voortzetten. Helaas zijn we nog steeds 

nodig en onmisbaar. 

Annerieke Berg

Directeur
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“  Hoewel de omstandigheden 
schrijnend zijn, ben ik blij 
dat wij met zijn allen in 
ieder geval de kinderen 
vrolijke momenten hebben 
kunnen geven. Ook heb ik 
veel respect gekregen voor 
de Grieken. Zij hebben 
het niet makkelijk en toch 
zijn er veel vrijwilligers, die 
doen wat ze kunnen.”

Tess | Vrijwilliger
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Visie en missie
Visie
Een veilige haven, menswaardige 

opvang en voldoende zorg voor 

vluchtelingen die Europa bereiken.  

Daar staat Stichting Bootvluchteling 

voor. Vanuit medemenselijkheid zien 

we het als onze verantwoordelijkheid 

om met ons kunnen en onze invloed 

onrecht te bestrijden, en het verschil 

te maken voor mensen op de vlucht 

die op zoek zijn naar een menswaardig 

bestaan.

Missie
Stichting Bootvluchteling zet zich in 

voor vluchtelingen aan de randen van 

Europa, op plekken waar dringend hulp 

nodig is en waar de nood het hoogst 

is. We bieden noodzakelijke medische 

zorg, vervullen basisbehoeften en 

bieden ontspanning. We vergroten 

zelfredzaamheid en bieden hulp zodat 

mensen het leven weer aankunnen. 

Dat doen we met de hulp van 

honderden vrijwilligers en duizenden 

donateurs.

1.
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Missies  
en projecten

Tijdlijn

Januari 
Start missie Samos
Zwangere vrouwen, kinderen, minder  

validen, ouderen. Er was dringend meer  

aandacht nodig voor de meest 

kwetsbare mensen in het vluchtelingen-

kamp op Samos. Vrijwilligers van 

Stichting Bootvluchteling zetten  

zich vanaf begin 2016 voor hen in.

Maart
Deal gesloten tussen  
de EU en Turkije
Op 7 maart kwamen de leiders van  

de 28 landen van de Europese Unie  

en van Turkije bij elkaar voor een top 

om de gezamenlijke aanpak van  

de migratiecrisis te bespreken. Op 

19 maart werd de vluchtelingendeal 

gesloten. Afgesproken is dat Turkije 

meer migranten opvangt en haar grenzen  

beter moet bewaken. In ruil daarvoor 

ontvangt het land extra financiële steun 

van de Europese Unie. 

2.

2.1

2016
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April
Start missie Idomeni
Toen Stichting Bootvluchteling begin 

april in deze grensplaats aankwam, 

verbleven er zo’n 15.000 vluchtelingen. 

Door het sluiten van de grens met 

Macedonië konden zij niet meer verder. 

Onze aandacht ging voornamelijk naar 

de meest kwetsbare vluchtelingen.

Mei
Stichting Bootvluchteling 
bestaat één jaar. 

Start missie Malakasa
Toen Stichting Bootvluchteling in mei  

arriveerde waren er in het kamp weinig  

tot geen faciliteiten en ook de basis-

benodigdheden, zoals sanitair en water- 

punten, voldeden niet aan de minimale 

eisen. De omstandigheden waren 

erbarmelijk. Onze vrijwilligers richtten 

zich vooral op de kinderen in dit kamp.

Augustus
Start reddingsmissie 
Middellandse Zee
Vele vluchtelingen verdronken in 2016  

in de zee voor de Libische kust. 

Stichting Bootvluchteling kon niet aan  

de zijlijn toekijken en ging met haar  

schip, de Golfo Azzurro, de Middellandse  

Zee op. Ruim 1500 mensen konden 

worden gered.
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2.2 Lesbos

2.7 Idomeni

2.5 Athene
2.8 Malakasa

2.6 Samos

2.3 Kos
2.4 Leros

Griekenland

Italië Albanië

Turkije

2.9 Malta

Projecten 
Stichting Bootvluchteling

De nummers voor de namen verwijzen naar de paragraaf in 
hoofdstuk 2, waar meer te lezen is over de missie.
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Lesbos

juli 2015

Door de Turkije-deal kwamen er in 

2016 minder vluchtelingen aan op 

het eiland Lesbos. In totaal waren 

dit er 91.506 in 2016. Maar nog  

velen zaten vast in de kampen, in 

afwachting van hun asielaanvraag. 

De omstandigheden waarin zij 

verkeerden, waren erbarmelijk. 

Onze hulp bleef dan ook hard nodig.

Belangrijkste hulpvraag 
In 2016 waren de werkzaamheden op 

Lesbos volledig anders dan in 2015. 

Waar het in 2015 en begin 2016 nog 

voornamelijk om noodhulp ging langs 

de kusten in het noorden van Lesbos, 

zijn we ons steeds meer gaan richten 

op het werken in de kampen in het 

zuiden van Lesbos: Kamp Kara Tepe, 

het Caritas Hotel en kamp Moria.  

We hadden er een medische missie  

en een psychosociale missie.

Medische missie

Veel vluchtelingen hebben meer zorg  

nodig dan gewone vrijwilligers kunnen 

bieden. Daarom zette Stichting 

Bootvluchteling in 2016 gekwalificeerde 

medici in.

Belangrijkste werkzaamheden
De medische missie was in 2016 op 

drie locaties actief:

 - In Caritas Hotel verbleef een groep 

van ongeveer 200 kwetsbare 

vluchtelingen zoals zieken, minder 

validen en ouderen. Het medisch 

team verleende hier elke middag 

medische zorg en verwees waar 

nodig door naar ziekenhuizen en 

specialisten. 

 - In kamp Moria was het medisch 

team aanwezig om de nodige 

(spoedeisende) zorg te verlenen. 

De hulp varieerde van het uitdelen 

van paracetamol tot het helpen van 

mensen die suïcidepogingen deden. 

Ook verrichtte het team eenvoudige 

medische ingrepen

 - In Kara Tepe was er elke zaterdag 

een medisch spreekuur. 

In 2016 vielen deze drie succesvolle 

activiteiten in het oog:

 - Patiëntendossiers. Het medisch 

team heeft patiëntendossiers 

gemaakt die ook door andere 

medische organisaties gebruikt 

worden. Zo konden we in kaart 

brengen welke medicatie een 

patiënt kreeg voorgeschreven.  

Dit zorgde voor meer lijn in  

de medische zorg.

2.2
Start
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 - Vaccinatieprogramma voor kinderen 

in Kara Tepe. Veel kinderen waren 

niet volledig gevaccineerd. Dit was  

een groot probleem. Het lukte andere  

hulporganisaties niet om het op te 

pakken. Ons is het wel gelukt. Later 

is dit voor een deel overgenomen 

door andere organisaties en ook 

opgepakt in kamp Moria. We hebben  

patiëntendossiers gemaakt, 

vaccinaties geregeld en een samen-

werking opgezet met een arts die  

dit kon uitvoeren.

 - Tandartsen-missie. Bij het medisch 

team kwamen steeds meer mensen  

met erge kiespijn en mondproblemen.  

Enkele weken lang kwamen er vanuit  

Nederland tandartsen om op 

vrijwillige basis patiënten in kamp  

Moria te behandelen. Het betrof  

basale hulp; er kon niet geboord 

worden, maar rotte kiezen werden  

wel getrokken en er werd advies  

gegeven. Naast deze tandartsenzorg 

zetten we educatie op rondom  

het thema mondverzorging in zowel 

Moria als Kara Tepe.

Belangrijkste investeringen  
en uitgaven
 - Inrichting medische cabines

 - Patiëntendossiers

 - Medische materialen

 - Medische bus (onderhoud e.d.)

 - Vaccinaties

 - Tandartsen-missie (materialen e.d.)

 - Medisch coördinator

 - Assistent-medisch coördinator

Van een donateur kregen we geld en 

materiaal om het ziekenhuis op Lesbos 

te helpen. Het ziekenhuis had een 

groot tekort aan onder meer monitors 

en beademingsapparatuur. Hierdoor 

kon in acute gevallen geen adequate 

patiëntenzorg gegeven worden. We 

hebben deze apparatuur overhandigd, 

geïnstalleerd en het personeel trainingen 

gegeven hoe hier mee om te gaan. 

Psychosociale missie

Door de uitzichtloze situatie in  

de kampen werd het aanbod van 

psychosociale activiteiten steeds 

belangrijker. 
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Belangrijkste werkzaamheden
In kamp Kara Tepe hebben we een  

gemeenschappelijke ruimte gerealiseerd  

waar meerdere activiteiten plaatsvonden:

 - Kinderactiviteiten: spelletjes, 

educatie, zwemles

 - Vrouwengroepen: er werd een 

supportgroep opgericht waar vrouwen  

hun verhaal konden delen, ze contact  

hadden met andere vrouwen en  

samen actief nadachten over haalbare  

oplossingen voor hun problemen  

in het kamp. In de vrouwengroepen 

werd ook gedanst en educatie 

gegeven over life skills (cultuur, 

opvoeding, hygiëne) en 

psychologische zaken, zoals 

omgaan met agressie en angsten.

 - Familie-excursies: Uitjes met 

enkele vrouwen en hun kinderen, 

zoals zwemmen en picknicken. 

Vrouwen namen vaak zelf ook eten 

mee en vonden het heerlijk om even 

uit de sleur van de dag te zijn.

 - Schaken met mannen

In Caritas Hotel werd met name educatie 

gegeven, zoals Engels en life skills.

In kamp Moria maakte het psychosociale 

team elke dag een ronde langs  

de tenten om met de mensen te praten.

Belangrijkste investeringen  
en uitgaven
 - Gemeenschappelijke ruimte  

in Kara Tepe

 - Materialen voor kinderactiviteiten  

en vrouwengroepen

 - Bus

 - Coördinator

 - Accommodatie vrijwilligers

Samenwerking
Er zijn veel organisaties betrokken bij  

het werk in de kampen. Met deze 

organisaties werkten we in meer of 

mindere mate samen:

 - UNHCR

 - Arsten zonder Grenzen

 - Dokters van de Wereld

 - Save the Children

 - IsraAid

 - Lokale vrijwilligersorganisaties 

 - Lokale overheid
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“  Ineens realiseerde ik me dat wat wij doen helemaal geen druppel op 
een gloeiende plaat is. Het maakt een wereld van verschil! Al zouden 
deze 26 mensen de enigen zijn die we met onze missie hebben mogen 
redden, dan zou het allemaal waard zijn geweest. ”

Jaime Jorba Bos | Teamcoördinator reddingsmissie 
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Kos

augustus 2015

januari 2016

In de eerste twee weken van januari 

is het project op Kos afgerond. In het 

half jaar daarvoor waren vrijwilligers van 

Stichting Bootvluchteling met name 

druk met het uitdelen van water en fruit 

op de boulevard van Kos. Daar verbleef 

op dat moment het grootste deel van 

de vluchtelingen.

Eind 2015 constateerde de stichting 

dat er veel organisaties op Kos actief 

waren. Tegelijkertijd nam het aantal 

vluchtelingen flink af. Besloten is toen 

om het project af te ronden en onze 

taken over te dragen aan andere 

partijen. In januari 2016 kwam er nog 

een laatste groep vrijwilligers van zes 

personen aan. Werkzaamheden als  

het patrouilleren aan de kust is 

overgedragen aan andere organisaties. 

Er zijn in januari geen investeringen 

meer gedaan.

Leros

oktober 2015

mei 2016

Belangrijkste hulpvraag
Op het Griekse eiland Leros was  

de belangrijkste hulpvraag: kamp-

management en beschermd slapen 

voor de meest kwetsbaren. Tot en met 

mei hebben de vrijwilligers van Stichting 

Bootvluchteling zich hiervoor ingezet.

Belangrijkste werkzaamheden
Vrijwilligers van Stichting Bootvluchteling 

hielden zich met name bezig met:

 - ontbijt uitdelen 

 - schoonhouden van het kamp

 - gedoneerde kleding sorteren  

in het pakhuis

 - winkeltje beheren waar vluchtelingen 

kleding kunnen krijgen

 - uitgifte van babyvoeding

 - organiseren van sport en spel  

voor de kinderen

 - vervoer van kwetsbare vluchtelingen 

naar beschermde opvanglocatie of 

zorgverleners

 - coördineren van de activiteiten  

van alle vrijwilligers

De stichting heeft in mei 2016 besloten 

het project te beëindigen. Vanwege  

de Turkije-deal waren er nog maar weinig 

vluchtelingen op het eiland aanwezig. 

Bovendien waren er nog voldoende 

organisaties actief. Al deze organisaties 

werkten onderling goed samen. In 

eerste instantie zijn er twee mensen 

van de stichting gebleven om de 

situatie in de gaten te houden. Al snel 

bleek dat hun aanwezigheid niet meer 

noodzakelijk was. 

2.3

2.4

Start

Beëindigd

Start

Beëindigd



Jaarverslag 2016  |  Stichting Bootvluchteling

14

Samenwerking
Nauwe samenwerking met 

Echo100Plus (Oostenrijk).  

Verder onder andere met: 

 - UNHCR

 - Artsen zonder Grenzen

 - Save the Children

 - Lokale vrijwilligersorganisaties 

 - Lokale overheid

 

Belangrijkste investeringen  
en uitgaven
 - Financiële ondersteuning van Villa 

Artemis, het voormalig ziekenhuis 

waar de meest kwetsbaren 

verbleven

 - Ontbijt voor de vluchtelingen  

in het kamp 

 - Militaire voeding voor gestrande 

vluchtelingen op het militaire eiland  

Farmakonisi. Op dit eiland was verder  

niets verkrijgbaar. De vluchtelingen 

werden vervolgens door de kustwacht  

overgebracht naar Leros.

 - Vervoer van vluchtelingen  

en vrijwilligers

 - Accommodatie voor de vrijwilligers

Athene

oktober 2015

juni 2016

Belangrijkste hulpvraag 
Op het Victoriaplein was de situatie in  

2016 nijpend. Veel vluchtelingen sliepen  

op straat en er werd nauwelijks naar hen  

omgekeken. Vooral Afghanen hadden  

het moeilijk omdat zij het mikpunt waren 

van discriminatie. De focus lag in 2016 

op het aanbrengen van structuur in  

dit project. 

Belangrijkste werkzaamheden
De vrijwilligers waren vooral druk met 

het verstrekken van eten, drinken, 

kleding en aspirine. Dit gebeurde in 

samenwerking met het Leger des 

Heils. Op het plein waren veel kinderen 

aanwezig. Voor hen werd er dagelijks 

sport en spel georganiseerd. Dit zorgde 

voor welkome afleiding. Er waren 

op het plein ook veel weeskinderen 

aanwezig. De Deense stichting Faros 

ving deze kinderen op. Stichting 

Bootvluchteling ondersteunde dit 

bijzondere werk met een grote donatie 

voor de huur en inrichting van een 

huis voor minderjarige, alleenreizende 

vluchtelingenkinderen.

In juni 2016 heeft de Griekse overheid 

het plein leeggeruimd. De aanwezige 

vluchtelingen zijn ondergebracht in 

kampen aan de rand van de stad of zijn 

doorgereisd. Hiermee hield het werk 

voor Stichting Bootvluchteling op deze 

plek op.

2.5
Start

Beëindigd
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Samenwerking
Stichting Bootvluchteling werkte veel 

samen met Griekse medewerkers van 

het Leger des Heils. Ook was er een 

goede samenwerking met de Deense 

stichting Faros.

Belangrijkste investeringen
 - Ondersteuning stichting Faros  

bij opvang weeskinderen: huur  

en inrichting pand

 - Waterflessen voor de vluchtelingen

 - Vervoer vluchtelingen en vrijwilligers

 - Accommodatie vrijwilligers 

 

Samos

januari 2016

In de eerste week van januari 2016 

was er een verkenningsmissie van  

Stichting Bootvluchteling naar  

het eiland Samos. Tijdens deze 

missie bleek dat er nog veel gaten  

zaten in de hulpverlening die al  

op gang gekomen was. We zagen  

schrijnende situaties. Meer aandacht  

voor de meest kwetsbare 

vluchtelingen was hard nodig.

Belangrijkste hulpvraag 
Bij aanvang van deze missie had 

het welzijn van de meest kwetsbare 

mensen in het kamp onze hoogste 

prioriteit. We werden ook gevraagd 

om langs de kust te rijden om 

bootvluchtelingen op te vangen bij 

aankomst op het strand. 

Belangrijkste werkzaamheden
Na de daadwerkelijke start in februari 

bleek dat het gebied te groot was 

om goed in te schatten waar de 

bootvluchtelingen precies aankwamen, 

ondanks goede samenwerking met 

andere partijen. Onze teams hebben 

vervolgens op meerdere plekken 

paden uitgezet en een soort ‘eerste-

hulp-krat’ neergezet zodat mensen 

zelf de weg konden vinden en niet 

verdwaalden. Ook zorgden we voor 

transport zodra we een melding kregen 

dat er vluchtelingen op de weg liepen. 

Daarnaast gingen onze vrijwilligers  

aan de slag met het opruimen van  

de reddingsvesten. Dat was belangrijk 

omdat sommige vluchtelingen op zeer  

moeilijk begaanbare plekken aankwamen  

doordat zij afgingen op de knaloranje 

reddingsvesten die daar lagen.  

Dit zorgde voor gevaarlijke situaties. 

2.6
Start
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In maart werd de deal gesloten tussen  

de EU en Turkije en kwamen er bijna 

geen vluchtelingen meer aan op  

het strand. Door de deal was ook  

de uitstroom van Samos naar het vaste- 

land (Athene) vrijwel stil komen te liggen,  

waardoor er veel te veel vluchtelingen 

in de twee kampen verbleven. Mensen 

verbleven nu niet meer enkele dagen 

of weken in een kamp, maar maanden. 

Dit zorgde voor meer uitzichtloosheid 

en wanhoop onder de vluchtelingen. 

Samos-Stad kende in 2016 twee 

kampen: het havenkamp en het detentie- 

centrum. De omstandigheden in beide 

kampen waren schrijnend. Met name 

het detentiecentrum was niet berekend 

op een grote toestroom. Veel mensen 

sliepen daarom noodgedwongen in 

tenten of in de open lucht. Er was geen 

warm water en weinig elektriciteit. 

Om de kinderen wat afleiding te geven, 

organiseerden we filmavonden in het  

havenkamp. Dit was een groot succes.  

Daarnaast hielpen we lokale vrijwilligers-

organisaties met het uitdelen van voedsel  

en kleding.

Vanaf april bestonden  

de werkzaamheden uit:

 - Spreekuur in de medische cabine. 

Hiervoor zaten minimaal een arts  

en verpleegkundige in het team. 

 - Het opzetten van een screening-

protocol voor alle medische 

organisaties op het eiland.  

Dit protocol werd gebruikt bij  

de aankomst van vluchtelingen  

op het eiland.

 - Uitdelen van babyvoeding en baby-

producten. Om dit gestructureerd  

te doen en de samenwerking met  

andere hulporganisaties te 

optimaliseren, heeft ons team hiervoor  

speciale kinderpaspoorten gemaakt. 

Hier werd elke keer op aangevinkt wat  

 

 

het kind had gekregen. Zo was in  

één oogopslag duidelijk waar het nog  

recht op had. Daarnaast konden er  

medische aantekeningen op gemaakt 

worden.

 - Hulp bij problemen rondom 

borstvoeding

 - Activiteiten voor kinderen: 

filmavonden, kleuren, spelletjes, etc.

 - Educatie: Engels, wiskunde en 

afhankelijk van de vrijwilligers nog 

andere vakken, zoals koken en 

tekenen.

Richting eind 2016 kwamen er weer 

veel vluchtelingen aan op Samos. 

Halverwege de oversteek waren zij 

door de kustwacht opgepikt en naar 

Samos gebracht. Hierdoor raakten 

de kampen nog voller. Met name in 

de winter zorgde dit voor schrijnende 

situaties.
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Samenwerking
We werkten in 2016 voornamelijk 

samen met:

 - Artsen zonder Grenzen

 - UNHCR

 - Helenic Center for Disease Control 

and Prevention (HCDCP)

 - Women and Health Alliance 

International (WAHA) 

 - Samaritans Purse 

 - Hellenic Rescue Team 

 - Swedish Rescue Team 

 - Medicin 

 - Lokale vrijwilligersorganisaties 

 - Lokale overheid

Belangrijkste investeringen  
en uitgaven
 - Bus voor vervoer van vluchtelingen, 

materialen en vrijwilligers

 - Coördinator 

 - Medische materialen 

 - Materialen voor kinderactiviteiten

 - Beamer voor filmavonden

 - Luiers en babyvoeding

 - Accommodatie voor de vrijwilligers 

 

Idomeni

1 april 2016

25 mei 2016

Belangrijkste hulpvraag  
en werkzaamheden
Idomeni is een grensplaats in het 

noorden van Griekenland. Toen Stichting  

Bootvluchteling hier begin april aankwam,  

verbleven er zo’n 15.000 vluchtelingen. 

Door het sluiten van de grens met 

Macedonië konden zij niet meer verder. 

Naast officiële hulporganisaties als 

UNHCR en Artsen zonder Grenzen 

was er ook al een groot aantal 

vrijwilligers actief. Op zoek naar daar 

waar ‘handen’ nodig waren, kwamen 

we in contact met Save the Children. 

We ondersteunden deze organisatie 

dagelijks bij het rondbrengen van extra 

voedsel voor de kinderen en andere 

kwetsbare vluchtelingen. De uitgifte 

verschilde van andere voedseluitgiftes 

doordat onze vrijwilligers alle tenten 

langs gingen en zo de kinderen, 

zwangere vrouwen, ouderen en 

hulpbehoevende vluchtelingen ook  

daadwerkelijk zagen. Naast voedsel- 

verstrekking hadden we een 

signalerende en verwijzende rol  

richting andere hulporganisaties.

In mei startte de Griekse overheid met 

de ontruiming van het kamp in Idomeni. 

Daarmee zat de taak van Stichting 

Bootvluchteling erop. Ons werk 

verplaatste zich naar Malakasa.

Samenwerking
We werkten voornamelijk samen met:

 - Save the Children

 - UNHCR

 - Lokale vrijwilligersorganisaties 

 - Lokale overheid

Belangrijkste investeringen  
en uitgaven
 - Coördinator

 - Bus voor vervoer van vrijwilligers

 

2.7
Start

Beëindigd
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“  De oudere Afghaanse vrouw gaf me zojuist een dikke knuffel.  
Haar armen om me heen, een lieve zachte kus op mijn wang.  
Ze sprak in haar eigen taal. Ik verstond haar niet. Maar ik begreep  
haar prima. Haar dankbaarheid raakte me diep. ” Vrijwilliger
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Malakasa

25 mei 2016

24 september 2016

Malakasa is een kamp in  

de omgeving van Athene. Op 

het moment dat wij arriveerden, 

verbleven er in het kamp ruim  

duizend Afghanen. Deze Afghanen  

zijn bewust in een apart kamp onder- 

gebracht omdat zij gediscrimineerd 

worden door andere vluchtelingen. 

In het kamp was aan veel gebrek 

en onze hulp hard nodig.

Belangrijkste hulpvraag 
Bij aanvang van onze missie in Malakasa 

waren er weinig tot geen faciliteiten. 

Basisbenodigdheden, zoals sanitair  

en waterpunten, voldeden niet aan de  

minimale eisen. Stichting Bootvluchteling  

had in dit kamp als taak het organiseren 

van dagelijkse kinderactiviteiten.

Belangrijkste werkzaamheden
 - Dagelijks aanbieden van kinder-

activiteiten voor zowel de kleine 

kinderen als de oudere jeugd.

 - Engelse les voor de kinderen  

en volwassenen.

 - Het organiseren van Griekse les. 

Dit was mogelijk omdat een Grieks/

Franse hulpverlener hiervoor enkele 

uren per week beschikbaar was.

 - Organiseren van grotere activiteiten 

zoals World Refugee Day in Athene,  

waar we met ruim honderd 

vluchtelingen aan deelnamen.

 - Op het gebied van hygiëne-

programma’s, periodieke 

schoonmaakacties en de distributie 

van hygiëneproducten werd 

samengewerkt met de andere 

hulporganisaties.

In september kwamen er meerdere 

organisaties die zich voor een langere 

periode zouden richten op specifieke 

doelgroepen. Hierdoor kon Stichting 

Bootvluchteling zich langzaam 

terugtrekken. 

Eind september werd de missie 

afgesloten met een zeer geslaagde 

outdoor-activiteit voor de kinderen.

Samenwerking
Bij aanvang van de missie waren er 

slechts enkele andere hulporganisaties 

aanwezig. 

Er werd nauw samen gewerkt met  

de Franse hulporganisatie Solidarité  

en de Griekse organisatie Apostoli. 

Belangrijkste investeringen  
en uitgaven
 - Lesmaterialen ontwikkelen en 

geschikt maken voor gebruik 

 - Aanschaf van diverse materialen 

voor de (kinder)activiteiten

 - Aanschaf van tafels en stoelen  

voor de lesruimte

 - Aanschaf van naaimachines en  

materialen voor de vrouwenactiviteiten

 - Coördinator

 - Bus voor vervoer van vrijwilligers

 

Start

Beëindigd

2.8
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Malta, reddingsmissie 
Middellandse Zee

augustus 2016

Vele vluchtelingen verdronken in 

2016 in de zee voor de Libische 

kust. Stichting Bootvluchteling 

kon niet aan de zijlijn toekijken. 

Tegelijkertijd realiseerden we ons 

dat het een grote uitdaging zou 

zijn. De zee voor Libië is gevaarlijk 

en voor ons onbekend terrein.  

Ook het gebruik van een groot schip 

en het redden van grote groepen 

mensen op zee was nieuw voor 

ons. Maar we zagen de noodzaak 

van onze aanwezigheid en wilden 

de noodkreet van de Italiaanse 

kustwacht niet in de wind slaan. 

Belangrijkste hulpvraag
De Italiaanse kustwacht kon het 

aantal vluchtelingen dat de riskante 

oversteek waagt, niet aan. Stichting 

Bootvluchteling kreeg het verzoek van 

de Italiaanse overheid om onder  

supervisie van de Italiaanse kustwacht  

te helpen. Met de Golfo Azzurro konden  

onze vrijwilligers bootvluchtelingen 

oppikken in de Middellandse Zee. 

Deze vluchtelingen werden in principe 

na enkele uren door de Italiaanse 

kustwacht overgenomen en naar  

Sicilië gebracht, waar zij asiel konden 

aanvragen. 

Belangrijkste werkzaamheden
Met veel vrijwillige inzet hebben we 

het gehuurde schip, de Golfo Azzurro, 

in 2016 gereed gemaakt voor onze 

missie. Begin augustus was het schip 

klaar. De eerste missie startte vanuit 

onze thuisbasis Valletta, de hoofdstad 

van Malta. Tot begin november zijn we 

actief geweest op de Middellandse 

Zee waarbij in totaal ruim 1500 mensen 

gered zijn. Voor zeven mensen waren 

we te laat…

We werkten op aangeven van de 

Italiaanse kustwacht. Op het moment 

dat er geen vluchtelingen in nood of  

aan boord waren, draaiden alle 

vrijwilligers mee in een 24-uurs wacht-

dienst. Dat betekent dat zij een aantal 

uren per dag op de uitkijk stonden; 

overdag met verrekijkers en ’s nachts 

zowel op de radar als met nachtkijkers. 

Daarnaast hadden zij hun specifieke 

taken zoals:

 - trainen met de snelle rubberboot

 - onderhouden van de snelle 

rubberboot

 - opstellen van medische protocollen

 - koken voor de bemanning

 - trainen op noodsituaties als brand 

en man-over-boord

Wanneer een boot met vluchtelingen 

in nood verkeerde, was het de head of 

mission die de reddingsoperatie leidde. 

Hij hield ook contact met Maritime 

Rescue Coordination Center (MRCC) in 

Rome en schepen in de buurt.  

2.9

Start
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Het Search and Rescue-team van 

Stichting Bootvluchteling, bestaande  

uit een schipper, twee opstappers  

en een arts, begaven zich in de snelle 

rubberboot naar de vluchtelingen. 

Het waren in de regel boten die het 

dubbele aantal mensen aan boord 

hadden dan nautisch verantwoord is. 

Voorzichtigheid was dan ook geboden. 

De arts onderzocht of er medische 

noodgevallen (zuigelingen, zwangere 

vrouwen, zieken of gewonden) aan 

boord waren. Deze werden met voorrang 

naar ons moederschip gevaren. Daarna 

ontvingen de anderen een zwemvest 

en werden zij in clusters van twintig 

man naar het moederschip gevaren. 

(De Golfo Azzurro kan op verantwoorde 

wijze aan maximaal 400 mensen plaats 

bieden.) Daar volgde een medische 

triage; wie fit was werd een plaats aan  

dek toegewezen, wie zorg nodig had  

werd naar de medische boeg gebracht. 

Samenwerking
Stichting Bootvluchteling werkte nauw 

samen met de Italiaanse kustwacht 

en is lid van de International Maritime 

Rescue Federation. Dat is een 

overkoepelend samenwerkingsverband 

van overheidsinstellingen en hulp-

organisaties die samen het verlies van 

levens op zee tegen willen gaan. 

Verder werken we samen met andere 

reddingsschepen - zoals die van 

bijvoorbeeld:

 - Artsen zonder Grenzen

 - Save the Children

 - SeaWatch

 - Migrant Offshore Aid  

Station (MOAS)

We wisselen op dagelijkse basis 

ervaringen, materieel en soms zelfs 

bemanningsleden uit om onze 

middelen efficiënt in te zetten.

Belangrijkste investeringen  
en uitgaven
 - Huur van de Golfo Azzurro

 - Inrichting van de Golfo Azzurro,  

met name verblijfsruimten en 

medische unit

 - Kosten voor bemanning:  

kapitein, machinist en stuurman

 - Aanlegvergoeding

 - Brandstof

 - Medicatie

 - Verzekeringen

Vrijwilligers  
per missie

2.10

Missie 2015 2016

Lesbos 453 600

Samos - 109

Athene 89 98

Kos 85 6

Idomeni - 25

Leros 46 54

Malakasa - 46

Malta 35 45

Totaal 708 983
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“  Wat heb ik veel bewondering voor deze kinderen,  
die zich staande moeten houden in deze onmenselijke 
en vaak ook gevaarlijke situatie. En wat hoop ik, tegen  
beter weten in, dat er snel een oplossing komt, zodat  
ze zich veilig kunnen gaan (leren) voelen.”

Monique Beurskens | Vrijwilliger
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De organisatie
De organisatie van Stichting 

Bootvluchteling in Nederland bestaat 

uit een onbezoldigd bestuur, betaalde 

krachten en vrijwilligers. 

Bestuur
René Berg (voorzitter), Arjan Fennema 

(penningmeester). Jojanneke 

Nieuwenhuis (secretaris) is begin 2016 

vervangen door Ralph de Kreij.

Directeur
Annerieke Berg

Medewerkers met 
dienstverband
Vanuit ons kantoor in Nederland willen 

we medewerkers in het Middellandse 

Zeegebied maximaal ondersteunen 

en de vrijwilligers optimaal voorbereid 

op pad sturen. Daarbij zorgen we voor 

een goede match, zowel kwalitatief als 

kwantitatief.

Naast de vele vrijwilligers hebben 

we een aantal mensen in dienst 

om de continuïteit en kwaliteit van 

de projecten te waarborgen. Hun 

aanstellingen variëren van 12 tot 40 uur 

per week. In 2016 waren er veertien 

betaalde functies. De helft hiervan 

was coördinator in Griekenland of 

op Malta. De andere helft had een 

kantoorfunctie in Nederland, zoals 

projectmanager, fondsenwerver, 

communicatiemedewerker en 

medewerker financiën.

Teams

De organisatie is opgedeeld in vijf 

teams, bestaande uit vrijwilligers  

en vaste medewerkers.

Screening-team
Vrijwilligers die op missie willen, worden 

grondig gescreend. De aanmeldingen 

komen in de meeste gevallen via een 

persoonlijk bericht op de facebook-

pagina van de stichting binnen. Die 

worden gelezen door een team van  

zes vrijwillige medewerkers en 

gescreend op geschiktheid. Als  

de vrijwilliger geschikt wordt bevonden, 

stuurt de screener de gegevens door 

naar de coördinator van het project. 

Het screening-team is verder druk  

met formaliteiten als het aanmelden  

van artsen en verpleegkundigen en  

hun registratie. Dit is een vereiste van 

de lokale overheid.

Coördinatie-team
Elke missie heeft twee coördinatoren: 

één van hen is ter plekke in Griekenland  

of Malta en de ander op ons kantoor in 

Nederland. De coördinator in Nederland  

zorgt voor de planning en communicatie 

met vrijwilligers die gaan afreizen.  

De andere coördinator leidt het team 

ter plekke, onderhoudt contact met  

de andere aanwezige hulporganisaties 

en met de coördinator in Nederland.

In het coördinatieteam zitten ook 

3. 

3.1 



Jaarverslag 2016  |  Stichting Bootvluchteling

24

adviserende vrijwilligers, met specifieke 

medische kennis. Het team heeft vaste 

(parttime) medewerkers, maar wordt 

ook ondersteund door 18 vrijwilligers. 

Debriefing-team
Iedere vrijwilliger is in een heftige situatie 

geweest en heeft dit op een eigen 

manier ervaren en zal dit op een eigen 

manier verwerken. Het is belangrijk dat 

de mensen die terugkeren, worden 

begeleid bij het afsluiten van het traject, 

maar ook dat zij waardering krijgen 

voor hun werk. Daarnaast nemen 

de vrijwilligers waardevolle informatie 

mee naar Nederland. Deze informatie 

kan essentieel zijn voor groei in 

professionaliteit en optimalisatie van  

de noodhulp.

Elke vrijwilliger ontvangt daarom na thuis- 

komst per e-mail een debriefformulier 

dat is opgesteld door een psycholoog 

en een coach. Er wordt op doeltreffende  

wijze gevraagd naar de ervaringen van 

de vrijwilliger en eventuele problemen 

worden in kaart gebracht. De vrijwilliger 

kan op het formulier aangeven of hij/zij  

gebeld wil worden door een medewerker  

van het debriefteam. Ook kan het 

debriefteam zelf contact opnemen  

met de vrijwilliger wanneer het formulier 

daar aanleiding toe geeft.

Vrijwilligers en coördinatoren op locatie 

kunnen ook contact zoeken met het 

debriefteam; er kan dan (telefonisch) 

ondersteuning geboden worden.

Dit team bestaat uit twee vrijwilligers.

Communicatieteam
De medewerkers van dit team houden  

zich bezig met alle vormen van 

communicatie, fondsenwerving  

en persvoorlichting. Publiciteit is zeer 

belangrijk voor onze stichting om  

de interesse te wekken van potentiële 

donateurs en vrijwilligers. Social media 

spelen hierbij een grote rol.

Het team heeft vier vaste (parttime) 

medewerkers: twee fondsenwervers, 

een communicatiemedewerker en  

een persvoorlichter. Zij worden 

ondersteund door twee vrijwilligers.

Algemeen ondersteunend team
De stichting krijgt ondersteuning bij 

administratieve en financiële zaken  

en bij het beheren van documenten.  

Dit team bestaat uit twee vrijwilligers.

Het spijt me dat je zeventien 
jaar bent en helemaal alleen. 
Dat vreemden je familie zijn 
geworden, dit afgrijselijke 
kamp je thuis is geworden 
en je toekomst in de wacht 
staat…. Je bent te jong.  
Dit is niet wat je verdient!

Vrijwilliger
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4. In actie voor 
Stichting 
Bootvluchteling

Veel mensen zijn in actie gekomen voor  

Stichting Bootvluchteling. Allemaal 

vroegen ze aandacht voor de boot-

vluchtelingen en zorgden ze voor 

bijzondere donaties. Daar zijn we ze 

dankbaar voor! Zonder al deze steun 

hadden we niet de hulp kunnen bieden 

die zo nodig was en is.

We laten een selectie van de kleine 

acties en grote evenementen zien. 

Bevrijdingsfestival
DJ’s Ryan Marciano en Sunnery James  

waren in 2016 ambassadeurs van 

het Bevrijdingsfestival. Eerder dat jaar 

zijn zij zijn naar Lesbos geweest om 

met eigen ogen te zien wat er aan 

de grenzen van Europa gebeurt en 

wat Stichting Bootvluchteling doet. 
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Ze waren diep onder de indruk van 

de situatie daar. Er is een kleine 

reportage van gemaakt en deze werd 

getoond op alle grote schermen op 

het Bevrijdingsfestival. Ook werd er 

een filmpje vertoond met een oproep 

om geld te doneren. In onze stand 

vertelden we meer over ons werk.

New Wine 
Tijdens de interkerkelijke 

zomerconferentie New Wine werd 

er gecollecteerd voor Stichting 

Bootvluchteling. In totaal werd er  

5.000 euro geschonken. We stonden 

met een stand op het evenement  

om meer te vertellen over ons werk. 

Dat heeft mooie contacten opgeleverd, 

met mensen die overwegen om  

als vrijwilliger mee te gaan maar ook 

mensen die ons werk (structureel) 

willen steunen. 

Reddingsvesten in het Museon
Op verzoek van het Museon brachten 

we reddingsvesten en andere 

voorwerpen mee die op het strand 

van Lesbos achtergebleven waren. 

Dit maakt nu onderdeel uit van een 

tentoonstelling waarin onder meer  

de vluchtelingenstroom een rol speelt.

De reddingsvesten liggen in een vitrine 

waarop ook een oproep tot donatie 

zichtbaar is. 

Kerstdiner
Het Apostolisch Genootschap is bijna 

vanaf de oprichting van Stichting 

Bootvluchteling betrokken en 

ondersteunt ons met donaties.  

In 2016 wilden ze zelfs wat extra’s  

doen. Om de vrijwilligers in het zonnetje  

te zetten, bereidden ze een kerstdiner. 

Er was een koor aanwezig dat het team 

toezong. We zijn het genootschap 

bijzonder dankbaar voor  

de betrokkenheid en steun. 

Geen verjaardagscadeau 
Er waren in 2016 heel veel mensen  

die in plaats van een verjaardagscadeau 

geld vroegen voor Stichting 

Bootvluchteling. Lisette bijvoorbeeld, 

zij gaf een feest ter ere van haar 40e 

verjaardag en haalde meer dan  

950 euro op. 

Planten
Studenten International Development 

Management van Hogeschool Van Hall  

Larenstein verbouwden voor een 

studieproject duurzame, organische 

geraniums. De opbrengst doneerden  

zij aan Stichting Bootvluchteling. 
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“  Eén ding zal ik altijd bij me dragen: Vluchtelingen zijn normale mensen 
in een afschuwelijke situatie. Ze zijn vriendelijk, hebben humor, willen 
zich ontwikkelen en proberen van hun tragische omstandigheid het 
allerbeste te maken.” Kiki Pouwer | Vrijwilliger
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In de media
Stichting Bootvluchteling zocht ook in 

2016 actief de media op. Andersom 

wisten de media ons goed te vinden. 

We vinden deze publiciteit belangrijk. 

Ten eerste omdat de bootvluchtelingen 

niet vergeten mogen worden. Zij hebben 

onze hulp hard nodig. Ten tweede helpt  

publiciteit ons om de interesse te wekken  

van potentiële donateurs en vrijwilligers. 

Beide zijn onmisbaar in ons werk. 

Een selectie van de vele publicaties  

en uitzendingen:

Hart van Nederland
25 juli

Vissersboot gaat bootvluchtelingen 

redden

PowNed
11 september

Nederlandse stichting redt  

350 bootvluchtelingen

NRC
20 september

Brand op Lesbos

EO
19 oktober

600 bootvluchtelingen redden...  

op 1 dag

RTL Nieuws
14 oktober

Fotoreportage van reddingsactie  

Golfo Azzurro

PAUW
31 oktober

Twee medewerkers van Stichting 

Bootvluchteling vertellen over hun werk.

13

de Volkskrant
25 november

Onrust in Grieks vluchtelingenkamp

 

5. 

http://www.hartvannederland.nl/top-nieuws/2016/vissersboot-gaat-bootvluchtelingen-redden/
https://www.powned.tv/artikel/nederlandse-stichting-redt-350-bootvluchtelin
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/09/20/bijna-alle-tenten-zijn-in-de-fik-gestoken-4371047-a1522360
http://www.eo.nl/geloven/nieuws/item/600-bootvluchtelingen-redden-op-1-dag/
http://www.volkskrant.nl/buitenland/onrust-in-grieks-vluchtelingenkamp-na-doden-door-ontplofte-gasfles~a4422334/
https://www.rtlnieuws.nl/buitenland/fotos-vluchtelingen-redden-op-volle-zee
https://pauw.vara.nl/media/366213
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Visie op 2017
Helaas zijn in 2017 nog steeds miljoenen 

mensen op de vlucht voor oorlog, 

geweld of armoede. Wij willen deze 

mensen behandelen zoals we zelf 

ook behandeld zouden willen worden. 

Omdat ze dat verdienen en wij dat 

willen en kunnen doen.

Wij kijken daarbij niet naar afkomst of  

reden van hun aanwezigheid op  

de plekken waar we hulp bieden. Wij 

stellen mensen boven grenzen, en 

medemenselijkheid boven inhumane 

wetten en regels. Wij geloven niet in  

regels gemaakt uit angst voor het verlies  

van wat wij hebben, maar in een wereld 

waarin juist het delen van onze rijkdom 

waarde geeft aan het leven. 

Onze honderden deskundige 

vrijwilligers bieden duizenden kinderen 

en volwassenen medische en 

psychosociale zorg aan. Zij willen  

er voor de vluchtelingen zijn met  

6. 
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een luisterend oor, een vriendelijk 

woord en een uitgestoken hand.

Het migratieprobleem is enorm en 

dankzij onze ervaring en expertise 

kunnen en willen wij als professionele 

hulporganisatie onze hulp blijven 

aanbieden. Daarom zullen wij in 

2017 onze organisatie op een aantal 

gebieden verder professionaliseren. 

Het gaat onder meer om de volgende 

zaken:

 - De logistiek rondom de hulpverlening 

in de kampen en het transport  

van de medische hulpmiddelen.

 - De werving, selectie, opleiding, 

briefing en debriefing van deskundige 

vrijwilligers.

 - Het voldoen aan de lokale eisen om  

in de kampen als vrijwilliger te mogen  

werken en het bewaken van  

de veiligheid van onze vrijwilligers  

in de kampen.

 - De rapportages over de werkzaam-

heden en de kosten van de hulp-

verlening door onze vrijwilligers in  

de kampen.  

 - De ontwikkeling van plannen voor  

stabiele inkomsten uit fondsen-

werving bij een brede achterban. 

 - De communicatie over de noden 

van de bootvluchtelingen, en over 

onze inzet voor hen, via een groot 

aantal kanalen. 

In 2017 zullen wij nog kritischer moeten 

leren kijken naar de vele verzoeken  

om hulp die ons dagelijks bereiken.  

Wij zullen deze beoordelen op een 

aantal criteria, waaronder:

 - Is er daadwerkelijk sprake  

van nood?

 - Hebben wij de deskundigheid 

beschikbaar om die hulp acuut  

te bieden?

 - Hebben wij de financiële middelen 

beschikbaar om die hulp acuut  

te bieden?

 - Is de werkdruk van onze 

medewerkers voldoende in balans 

om wederom een nieuwe medische 

en/of psychosociale misse  

te kunnen starten?

We willen ook in 2017 de werkbalans 

van ons team goed bewaken. Dat is  

nodig om nog vele jaren de juiste 

professionele hulp te kunnen bieden 

aan alle mensen die dat verdienen.

Ook willen wij de relatie met allen die 

ons financieel hebben gesteund en 

de relatie met al onze vrijwilligers nog 

beter onderhouden, want zij maken 

het mogelijk dat wij er kunnen zijn voor 

vluchtelingen in nood.

De uitdaging voor 2017 is om onze  

enthousiaste nieuwkomers-mentaliteit -  

met korte lijnen, snelle besluiten en  

optimale flexibiliteit – te behouden en  

tegelijkertijd een professionaliseringsslag  

te maken in de uitvoering van onze 

mooie missies. Ook in 2017 kunnen 

vluchtelingen in nood op ons rekenen! 
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“  Als hen verteld wordt dat ze in Europa zijn, veilig zijn, ontstaat er  
een vreugdevolle ontlading op de vluchtelingenboot. Even veiligheid, even 
rust. Europa is bereikt, op naar de volgende bestemming. Hoe lang zal 
het duren voordat deze mensen een leven kunnen opbouwen? ”

Schipper Wim | Vrijwilliger
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Algemeen

  Wij zijn dankbaar voor alle  

donaties die we mochten  

ontvangen in 2016. In het  

bijzonder noemen we Stichting 

Pharus, het Apostolisch 

genootschap, EO Metterdaad  

en de Fred Foundation. Deze 

fondsen zijn cruciaal geweest  

bij de start van de reddingsmissie  

op de Middellandse Zee en  

de missies in Griekenland.  

Zonder het geld dat zij schonken, 

hadden we niet zoveel 

mensenlevens kunnen redden.

Oprichting

De stichting is bij notariële akte op 

7 mei 2015 opgericht. De stichting 

staat ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel onder nummer 63274337. 

De statutaire vestigingsplaats is 

Zeewolde. 

Samenstelling bestuur 

Per 31 december 2016 bestaat het 

bestuur uit de volgende personen:

Voorzitter  René Berg

Penningmeester Arjan Fennema

Bestuurslid  Ralph de Kreij
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Balans per 31 december 2016 (na verwerking van het exploitatiesaldo)
Bedragen in euro’s (€)

2016 2015

Activa

1. Materiele vaste activa

Bedrijfsinventaris 10.650 -

2. Vorderingen

Overige vorderingen 10.086 27.187

3. Liquide middelen 181.828 636.332

202.564 663.519

Passiva

4. Eigen vermogen

Reserves 163.649 594.376

Fondsen - 26.667

163.649 621.043

5. Kortlopende schulden

Crediteuren 17.067 17.388

Belastingen en premies 9.114 1.245

Overlopende passiva 10.200 23.843

Kortlopende schulden 2.534 -

38.915 42.476

202.564 663.519
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Exploitatierekening over 2016
Bedragen in euro’s (€)

2016 2015

6. Opbrengsten 904.942 1.146.445

Lasten

7. Besteed aan doelstellingen 1.066.062 484.011

8. Personeelskosten 212.207 13.537

9. Afschrijvingskosten 887 -

10. Huisvestingskosten 10.496 -

11. Kantoorkosten 9.076 2.081

12. Promotiekosten 27.479 5.635

13. Algemene kosten 36.129 20.138

1.362.336 525.402

Exploitatiesaldo - 457.394 621.043

Resultaatbestemming

Toevoeging aan reserves - 430.727 594.376

Toevoeging aan het bestemmingsfonds - 26.667 26.667

Exploitatiesaldo - 457.394 621.043
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Waarderings- en 
resultaatbepalings-
grondslagen

De stichting is wat de financiering 

betreft geheel afhankelijk van giften  

van derden.

Algemene toelichting

Belastingplicht 
De stichting is belastingplichtig voor  

de loonbelasting. 

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.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden 

gewaardeerd op verkrijgingsprijs of 

vervaardigingskosten, verminderd 

met de cumulatieve afschrijvingen 

en indien van toepassing met 

bijzondere waardeverminderingen. 

De afschrijvingen worden gebaseerd 

op de economische levensduur en 

worden berekend op basis van een 

vast percentage van de verkrijgingsprijs 

of vervaardigingskosten, rekening 

houdend met een eventuele 

residuwaarde. Er wordt afgeschreven 

vanaf het moment van ingebruikname. 

Afschrijvingspercentages: 

Inventaris 20%

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
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.
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Inventaris

Aanschafwaarde -

Cumulatieve afschrijvingen -

Boekwaarde per 1 januari -

Investeringen 11.537

Afschrijvingen 887

Mutaties 2016 10.650

Aanschafwaarde 11.537

Cumulatieve afschrijvingen 887

Boekwaarde per 31 december 10.650

31 december 2016 31 december 2015

Overige vorderingen

Nog te ontvangen donaties - 26.667

Vooruitbetaalde kosten 6.121 520

Debiteuren 2.148 -

Waarborgsommen 1.817 -

10.086 27.187

2. Vorderingen 
Bedragen in euro’s (€)

31 december 2016 31 december 2015

Regiobank 168.868 622.972

Regiobank, Middellandse zee 43 -

Regiobank, Lesbos 1.485 -

Regiobank, Malakasa 648 -

Regiobank, Samos 46 -

Rabobank 32 -

Kas, Lesbos - 186 - 198

Kas, Lesbos medische missie 656 656

Kas, Kos - 360

Kas, Athene - 800

Kas, Leros - - 174

Kas, Samos 85 -

Kas, Malta 632 -

Saldo Mollie Payments 7.980 8.007

Saldo Paypal 1.539 3.909

181.828 636.332

3. Liquide middelen
Bedragen in euro’s (€)

Toelichting op de balans per 31 december 2016

1. Materiele vaste activa
Bedragen in euro’s (€)
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31 december 2016 31 december 2015

Reserves

Saldo 1 januari 594.376 -

Bij: resultaat boekjaar - 430.727 594.376

Saldo 31 december 163.649 594.376

Bestemmingsfonds

Saldo 1 januari 26.667 -

Bij: dotatie via 
resultaatsbestemming - 26.667 26.667

Saldo 31 december - 26.667

4. Eigen vermogen
Bedragen in euro’s (€)

Het bestemmingsfonds is in 2015 gevormd voor het deel  

van de donatie van Stichting EO Metterdaad dat in 2016  

besteed is.

5. Kortlopende schulden
Bedragen in euro’s (€)

31 december 2016 31 december 2015

Crediteuren

Crediteuren 17.067 17.388

Belastingen en premies 

Loonheffing 9.114 1.245

Overlopende passiva

Reservering vakantietoeslag 4.994 863

Nog te betalen administratie- 
en accountantskosten 866 6.229

Nog te betalen BPM transporter - 8.525

Nog te betalen verzekeringen 163 7.736

Nog te betalen declaraties 526 -

Nog te betalen griffierechten 1.924 -

Nog te betalen kosten missie 
Middellandse Zee 362 -

Nog te betalen kosten missie 
Lesbos 1.243 -

Overige nog te betalen kosten 122 490

 10.200 23.843

Kortlopende schulden

Vooruit gefactureerde bedragen 2.534 -
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Toelichting op de exploitatierekening over 2016

6. Opbrengsten
Bedragen in euro’s (€)

2016 2015

Donaties algemeen 596.999 664.343

Donaties Malta - 22.740

Donaties Lesbos 91.882 157.054

Donaties Kos 480 48.700

Donaties Athene 9.698 34.494

Donaties Leros 1.503 2.447

Donaties Samos 35.125 -

Donaties Idomeni 3.875 -

Donaties Malakasa 5.090 -

Donaties Middellandse Zee 59.479 -

Donaties Stichting EO Metterdaad 38.333 166.667

Donaties Stichting Pharus 60.000 50.000

Donaties kinderboek Op de vlucht 2.478 -

904.942 1.146.445

2016 2015

Bestedingen project Malta 13.328 7.727

Bestedingen project Lesbos 163.155 316.208

Bestedingen project Lesbos, field team 42.881 -

Bestedingen project Lesbos, 
reddingsmissies 104.214 -

Bestedingen project Lesbos, medische 
missies 53.853 -

Bestedingen project Kos 1.829 72.519

Bestedingen project Athene 53.524 35.370

Bestedingen project Leros 67.630 39.355

Bestedingen project Samos 82.369 2.704

Bestedingen project Idomeni 11.513 -

Bestedingen project Malakasa 23.554 -

Bestedingen missie Middellandse Zee 489.235 -

Bestedingen inventarisatie missies 7.406 98

Vrijwilligerskosten 3.040 10.030

Bijdrage kosten door vrijwilligers - 51.469 -

1.066.062 484.011

7. Besteed aan doelstellingen
Bedragen in euro’s (€)
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2016 2015

Salarissen 171.668 11.647

Vakantietoeslag 4.131 -

Sociale lasten 30.831 1.890

Representatie personeel 654 -

Onkostenvergoedingen 4.323 -

Overige personeelskosten 600 -

212.207 13.537

2016 2015

Kantoorinventaris 887 -

887 -

8. Personeelskosten
Bedragen in euro’s (€)

9. Afschrijvingskosten
Bedragen in euro’s (€)

Ultimo 2016 had de stichting dertien medewerkers in dienst.

2016 2015

Huur 3.634 -

Gas, water, elektra 2.780 -

Onderhoud en inrichting 3.934 -

Overige huisvestingskosten 148 -

10.476 -

2016 2015

Kantoorbenodigdheden 4.607 1.110

Telefoon- en internetkosten 45 608

Automatiseringskosten 3.538 281

Contributies en abonnementen 116 -

Overige kantoorkosten 770 82

9.076 2.081

10. Huisvestingskosten
Bedragen in euro’s (€)

11. Kantoorkosten
Bedragen in euro’s (€)
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2016 2015

Promotiekosten 23.301 911

Promotiekosten Song of Peace and Hope 33 3.816

Fondsenwerving 2.941 -

Representatie 1.204 908

27.479 5.635

2016 2015

Administratie- en accountantskosten 8.252 7.815

Advieskosten 1.924 867

Verzekeringen 26.788 9.393

Bestuurskosten 1.092 164

Bankkosten 2.641 2.988

Overige algemene kosten en verschillen - 4.568 - 1.089

36.129 20.138

12. Promotiekosten
Bedragen in euro’s (€)

13. Algemene kosten
Bedragen in euro’s (€)

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.
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Redactie
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Fotografie
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