
Geef licht aan vluchtelingen-
kinderen in Griekenland



Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten duizenden
bange kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op de winter die komt. Ze zijn,
soms helemaal alleen, aangekomen vanuit het Midden-Oosten, Azië en Afrika,
op zoek naar warmte en veiligheid. Hun situatie is nu urgenter dan ooit. 

Op zoek naar warmte en veiligheid

De situatie voor veel vluchtelingen in 

Griekenland is mensonwaardig. Veel 

mensen bivakkeren in fragiele, zelf - 

gemaakte bouwsels in grote vluchte-

lingenkampen. In de winter is het veel  

te koud, in de zomer veel te warm.  

Er is onvoldoende toegang tot sanitair 

en schoon water. Medische zorg is 

er nauwelijks, het is er onveilig en 

er is veel geweld. Via verschillende 

partnerorganisaties helpt Kerk in Actie 

Wat kan Kerk in Actie met uw bijdrage doen?

•  Voor €17,- krijgt een gezin maandelijks een voedselpakket
•  €160,- per dag voor een maaltijd voor 122 daklozen en 

vluchtelingen in Athene
•  €2500,- per maand voor lessen voor 100 kinderen op Lesbos

Uw gift is welkom via de collecte of op NL 89 ABNA 0457 457 457,  
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. kerstcollecte Geef licht of doneer online.
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Alice Kleinschmidt van partnerorganisatie
Borderline Lesvos over de situatie op Lesbos

“Mensen verliezen hier alles.  
Hun vrijheid, hun hoop, hun waardigheid.”

vluchtelingen in heel Griekenland. Bij 

aankomst krijgen ze voedsel, water, een 

pakketje kleding en hulp bij het aanvragen 

van documenten. Vluchtelingenkinderen 

krijgen les op een veilige plek buiten de 

kampen. Gezinnen ontvangen maandelijks 

een voedselpakket. In de hoofdstad 

Athene ontvangen vluchtelingen dagelijks 

een maaltijd van een soepkeuken. Waar 

mogelijk worden vluchtelingen geholpen 

naar een betere plek.

Kom ook in actie en geef licht aan 

vluchtelingenkinderen in Griekenland.
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