
  

 

   

 

  

  

 

Geachte heer of mevrouw,  

In deze Week van de Vrede komen wij voor Evi, Noah en 79,5 miljoen andere vluchtelingen in 

actie. We hebben u onlangs een brief gestuurd met daarin het verhaal van Evi. We zijn erg 

dankbaar voor de giften die we reeds hebben ontvangen waarmee wij mensen zoals Evi en Noah 

weer toekomstperspectief kunnen bieden. Deze bijdragen zijn helaas hard nodig. Na de recente 

explosie in Beiroet, het aanhoudende geweld elders in de wereld en het voortduren van de 

coronapandemie, werden we op 9 september opgeschrikt door de allesverwoestende brand op 

het Griekse eiland Lesbos.   

Hierdoor raakten 12.000 mensen opnieuw alles kwijt. Gezinnen met kleine kinderen, 

alleenreizende kinderen, ouderen, zwangere vrouwen, zieken en vele andere angstige mensen 

moesten opnieuw vluchten, opnieuw zoeken naar veiligheid. Onze collega’s op Lesbos waren 

vanaf het eerste moment ter plaatse om hulp te bieden. We zorgen voor levensreddende 

noodhulp zoals voedsel, onderdak, water en sanitaire voorzieningen. Daardoor hoeven mensen 

niet op straat te slapen en kunnen zij hun handen wassen om zich te beschermen tegen het 

coronavirus.  

 

  

https://nawplus.us12.list-manage.com/track/click?u=dd2c60b32335c94c022fd94a9&id=af7afd1319&e=32880288bc


 

 

Gelukkig is er in deze dagen van menselijk leed ook hoop. UNHCR zet samen met ‘Godsdiensten 

voor Vrede’ een multireligieuze Raad van Leiders op, om samen de oorzaken van conflict en 

ontheemding aan te pakken. Aan deze eerste en unieke bijeenkomst nemen religieuze leiders 

van diverse wereldreligies deel. Filippo Grandi, Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen, 

benadrukt dat bijdragen van religieuze leiders cruciaal zijn voor het oplossen van de 

vluchtelingenproblematiek. “De Raad creëert een wereldwijd, multireligieus platform waarin 

geloofsleiders samenwerken ten behoeve van mensen op de vlucht en hun 

gastgemeenschappen.”  

Helpt u ook mee om hoop en toekomstperspectief te bieden aan mensen op de vlucht? Mensen 

zoals Evi en Noah? Mensen zoals de vluchtelingen die nu op de straten van Lesbos slapen? 

Mensen zoals u en ik?  

 

Mogen zij op u rekenen?  
 

 

Samen kunnen we levensreddende noodhulp bieden aan miljoenen mensen die gedwongen op 

de vlucht zijn. Samen bouwen we aan een toekomst met kansen voor iedereen. Samen kunnen 

we hoop geven. Alleen samen kunnen we dit doen.  

Met hartelijke groet,  

https://nawplus.us12.list-manage.com/track/click?u=dd2c60b32335c94c022fd94a9&id=f78ae53cd0&e=32880288bc
wlmailhtml:%7b1EA47742-9732-4F20-BA05-4ABFD3BF12B2%7dmid://00000021/
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