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Gisteren stuurden wij – Stichting Vluchteling, VluchtelingenWerk Nederland en Defence for 
Children – u een noodkreet. Onze vraag aan gemeenten is om steun te betuigen voor de opvang 
van 500 verweesde vluchtelingkinderen in Nederland. De verhalen uit Griekenland worden met de 
dag dramatischer. Vandaag bereikten ons beelden van honderden vluchtelingen, onder wie 
kinderen, die in de haven van Lesbos vastgehouden worden achter tralies, in een soort 
openluchtgevangenis. Dit kan geen dag langer duren.

Het is fantastisch dat zich binnen 24 uur de contouren van een koplopers groep van gemeenten 
hebben afgetekend. Gemeentes waarin het College dan wel een meerderheid van de 
gemeenteraad aan onze oproep gehoor geven. De gemeenten Leiden, Utrecht, Groningen, 
Amsterdam, Den Haag, Nijmegen, Zwolle hebben zich al uitgesproken bij monde van 
Burgemeester, College en/of raad. Ook in gemeentes als Baarn, Almere, Rotterdam, Tilburg 
Noorderveld en Tynaarlo wordt hard gewerkt. De steunbetuigingen van gemeenten – groot én 
klein- blijven komen. Het is hartverwarmend en toont het menselijke Nederland waar zoveel 
inwoners van uw gemeente zich mee willen identificeren.

Wij roepen gemeentes op om zich aan te sluiten bij dit verband van welwillende gemeenten.
Het maakt hierbij niet uit of uw gemeente groot of klein is. Het proces van herplaatsing, de 
wettelijke voogdij en matchen met passende opvang van de kinderen wordt landelijk geregeld. 
Maar het kabinet moet nu wél het besluit nemen dat deze kinderen uit de kampen in veiligheid 
worden gebracht! Daarvoor is uw steun keihard nodig!

U kunt uw steun betuigen als gemeente door:
– via een mail aan griekenland@vluchteling.nl kenbaar te maken dat uw gemeente vindt dat deze 
verweesde vluchtelingenkinderen een veilige plek in Nederland moeten krijgen
– via uw eigen media en regionale mediacontacten uw steun kenbaar en publiek maken
– via uw eigen sociale mediakanalen uw steun kenbaar maken met de hashtags #500kinderen en 
#gemeentenaanzet

Toelichting
Er leven ruim 5.000 alleenstaande kinderen in vluchtelingenkampen in Griekenland.  Ze zijn 
extreem kwetsbaar. Sommigen zijn al slachtoffer geworden van seksuele uitbuiting en in handen 
gekomen van mensenhandelaars, anderen verdwijnen volledig uit zicht. We moeten erbij zijn 
voordat het te laat is voor de kinderen die momenteel vastzitten. De cijfers spreken boekdelen: 
22.000 mensen op Lesbos, terwijl er maar 3.000 opvangplekken zijn.

Griekenland kan dit niet alleen oplossen en heeft Europa meermalen om hulp gevraagd om de 
meest kwetsbaren te herplaatsen vanuit Griekenland. Frankrijk, Finland, Portugal en Luxemburg 
hebben onlangs toegezegd om kinderen over te nemen. Ook burgemeesters in Duitsland hebben 
hun steun betuigd. Het Nederlandse kabinet houdt tot nu toe de boot af. Deze hardvochtige 
houding is geen dag langer te rechtvaardigen. Steun vanuit uw gemeente is cruciaal voor het 
bereiken van een doorbraak bij het kabinet.

Voor vragen kunt u contact opnemen met telefoonnummer 06-46295218
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