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Geachte raadsleden, leden van het college van burgemeester en wethouders,
 
Graag vragen wij uw aandacht voor bijgevoegde brief over de stand van zaken met betrekking tot onze oproep om #500kinderen uit Griekenland
over te nemen.
 
Daarnaast vindt u bijgaand ook een brief met een oproep van 13 hulporganisa�es aan staatssecretaris Broekers-Knol, over de situa�e op de Griekse
eilanden in verband met het Coronavirus en de urgente maatregelen die nodig zijn om een grotere humanitaire catastrofe te voorkomen.
 
Met vriendelijke groet,
 
Barbara Boekhoudt
Policy & Advocacy
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Nederland: steun Griekenland en de vluchtelingen en start nu met relocatie 
Er is – juist in deze tijden– volledige steun en solidariteit nodig van de EU-lidstaten bij de evacuatie, 
relocatie en medische zorg van asielzoekers op de Griekse eilanden. Zonder solidariteit van de EU- 
lidstaten is het voor Griekenland een onmogelijke opgave om tienduizenden mensen in acute nood in 
veiligheid te brengen. 

Wij roepen u met klem op om per direct: 

–  Nederlandse steun te verstrekken bij de evacuatie en alle benodigde maatregelen die medici nodig 

achten om een humanitaire ramp op de Griekse eilanden af te wenden; 

– aan te sluiten bij het initiatief van de Europese Commissie om 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 beiden in Nederland. 

In deze uitzonderlijke crisis is het cruciaal dat er snel oplossingen komen die het leed verlichten. Er is 
geen tijd te verliezen! 

 

Amnesty International   Dagmar Oudshoorn 
Oxfam Novib   Michiel Servaes 
PAX    Anna Timmerman 
Save the Children  Pim Kraan 
UNICEF   Suzanne Laszlo 
Stichting Vluchteling  Tineke Ceelen 
Defence for Children  Mirjam Blaak 
Stichting Bootvluchteling Annerieke Berg 
Kerk in Actie   Gerdine Westland 
UAF    Mardjan Seighali 
Terre des Hommes  Carel Kok 
VluchtelingenWerk Nederland Abdeluheb Choho 
Humanistisch Verbond  Christa Compas 
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