
 

 

 

 

 

Leiden, 1 april 2020 

 

 

Beste raadsleden, leden van het college van burgemeester en wethouders,  

 

De coronacrisis treft iedereen. In alle gemeenten wordt hard gewerkt om te zorgen dat zieken de zorg krijgen 

die nodig is. De gevolgen van dit virus zijn voor alle inwoners van Nederland voelbaar, maar ook elders op de 

wereld worden mensen getroffen. Zo ook de vluchtelingen en asielzoekers op de Griekse eilanden. Het is 

wachten op een catastrofe. De leefomstandigheden op de eilanden zijn erbarmelijk, er zijn onvoldoende 

medische voorzieningen en sociale afstand houden is onmogelijk. Als de eerste besmettingen de 

vluchtelingenkampen bereiken, zijn deze mensen volkomen kansloos. Mensen moeten daar weg, beginnend 

bij de meest kwetsbaren. 

 

Solidariteit met de vluchtelingen die op dit moment vast zitten op de eilanden is in deze tijd hard nodig.  

Een groeiend aantal gemeenten laat zien dat er in Nederland wel degelijk medemenselijkheid en draagvlak 

bestaat voor het opvangen een deel van deze vluchtelingen, beginnend bij 500 alleenstaande kwetsbare 

kinderen. Middels deze brief informeren we u over de voortgang van onze actie #500kinderen in deze 

roerige tijden. 

 

Bij de coalition of the willing hebben zich inmiddels maar liefst 30 gemeenten aangesloten. Daarnaast wordt 

in circa 31 gemeenten hard gewerkt aan moties of andere steunbetuigingen. Dat is hartverwarmend. Vanuit 

deze gemeenschapszin hopen we het kabinet onder druk te zetten en ons aan te sluiten bij andere Europese 

lidstaten die al aangegeven hebben alleenstaande minderjarigen over te nemen. Duitsland, Frankrijk, 

Kroatië, Finland, Portugal, Ierland, Luxenburg, Italië, België, Bulgarije, Noorwegen en Litouwen hebben 

inmiddels toegezegd. Nederland zou zich hierbij aan moeten sluiten. 

 

We roepen daarom deze week staatssecretaris Broekers-Knol (zie bijlage voor een kopie van de brief) op om 

in Europees verband te pleiten voor een snelle evacuatie van alle bewoners naar een veiliger opvangplek. 

Dat is nu de eerste prioriteit. Daarnaast verzoeken we de staatssecretaris op korte termijn te starten met de 

relocatie van de meest kwetsbaren, waaronder de alleenstaande kinderen. En hierbij concreet aan te bieden 

om 500 kinderen over te nemen en veilige opvang te bieden in Nederland. 

 

Juist in tijden van crisis is het belangrijk om oog te houden voor de meest kwetsbaren onder ons. Wij blijven 

ons daarom inzetten voor herplaatsing van 500 alleenstaande kinderen naar Nederland. Wij zijn de 

gemeenten die gehoor geven aan onze oproep heel dankbaar. In onze communicatie met landelijke politici 

versterkt dat onze boodschap enorm: er is draagvlak in Nederland om deze kinderen op te vangen.  

 

We blijven u periodiek op de hoogte houden. Bekijk ook ons liveblog voor de actuele ontwikkelingen. Wij 

willen u eveneens oproepen te blijven communiceren over deze actie. Laat staatssecretaris Broekers-Knol 

weten dat uw raadsfractie of uw College vindt dat Nederland zich moet aansluiten bij de lidstaten die 

aanbieden kwetsbare vluchtelingen over te nemen. Twitter erover, maak een post op Facebook, of mail 

Kamerleden en de staatssecretaris. De klok tikt en alle druk is nodig om ons kabinet te motiveren het juiste 

te doen. Het juiste voor de vluchtelingen en het juiste voor de volksgezondheid van alle Europeanen. U kunt 

hiervoor de hashtag #500kinderen gebruiken of onderstaande post als voorbeeld gebruiken: 

 

Een catastrofe dreigt voor vluchtelingen in #Griekenland. Duizenden mensen, waaronder veel 

kwetsbare kinderen, zitten zonder warm water, hygiëne en medische zorg. Hoe kunnen zij zich 

beschermen tegen het #coronavirus? Hoe sneller we de #500kinderen evacueren, hoe beter.  

 

Als u wilt, kunt u ook de hashtag #SOSMoria toevoegen. Dit is de hashtag die Nederlandse en Europese 

artsen gebruiken om de noodklok te luiden over de situatie in de kampen.  

 

Hartelijk dank! 

 

U kunt ons bereiken via mail: griekenland@vluchteling.nl of tel nr: 0646295218. 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1dhT8gqO1FQLJ7UQmKK5tKklaxzGlugz3&ll=52.0553606590269%2C8.761848549999968&z=4
https://www.vluchtelingenwerk.nl/wat-wij-doen/vluchtelingenwerk-luidt-de-noodklok-over-de-situatie-griekse-kampen#coalition
mailto:griekenland@vluchteling.nl

