
 

 

 
Wij engageren ons om in een vluchteling of migrant allereerst een 
(mede)mens te zien en te beseffen dat we allen gelijkwaardig zijn, 
hoezeer we ook van elkaar verschillen. Wij willen mee bouwen aan 
een breed draagvlak voor dialoog, ontmoeting en diversiteit. Wij 

nodigen al onze medeburgers uit om vluchtelingen en migranten te 
verwelkomen met concrete daden van solidariteit. Samen met alle 

nieuwkomers willen wij werk maken van een vredevolle samenleving 
– in ons dorp, onze stad, ons land, Europa, de wereld. 

 
Uit de Verklaring van Langemark (6 november 2016) 

 



LESBOS 2020 – mijn verhaal 

 

WAT VOORAFGING 

Het begint eerder toevallig, op 21 november 2019, met een nieuwsbericht 

op Focus-WTV dat mijn aandacht trekt. “Drie zussen helpen vluchtelingen 

op Lesbos.” Dominique Savelkoul uit Brugge vertelt hoe ze, samen met 

twee zussen, voor een week naar het Griekse eiland trekt. Ze zullen er 

voor de Nederlandse organisatie ‘Because We Carry’ werken als 

vrijwilliger. 

Het bericht maakt van alles wakker en nestelt zich in mijn hoofd. Sinds 

2013 - en vooral 2015 – zijn vluchtelingen een groot ‘thema’: in de 

dagelijkse realiteit, zoals die in nieuwsberichten tot ons komt; in de 

politiek…; in verhalen en boeken van en over vluchtelingen die vaak naar 

de keel grijpen, die niemand (zo denk ik toch) onverschillig kunnen laten. 

Mij heeft het thema altijd aangegrepen.  Vluchtelingen zijn mensen zoals 

wij.  Alleen hebben zij de pech dat ze op de verkeerde plek geboren zijn. 

Of beter: op een plek die, buiten hun wil om, plots (of geleidelijk aan) een 

hel is geworden, een plek waar ze zo snel mogelijk vandaan willen om 

henzelf en hun geliefden in veiligheid te brengen, een betere toekomst te 

bieden.  Het kan toch niet zo moeilijk zijn om ons daar iets bij voor te 

stellen?  Zouden wij niet net hetzelfde (willen) doen, mochten we in hun 

schoenen staan? 

Toen mijn grootvader lang geleden vertelde over hoe hij met zijn familie 

op de vlucht moest voor de oorlog, was ik te jong om de draagwijdte van 

dat verhaal te vatten. Toch is het een verhaal dat ik sindsdien in mijn 

‘rugzak’ meedraag. Bij de eeuwherdenking van de Eerste Wereldoorlog 

heb ik ’t weer opgediept. En toen net in die jaren duizenden mensen op de 

vlucht gingen voor het oorlogsgeweld in Syrië en andere conflictlanden, 

begreep ik dat mijn eigen (over)grootouders 100 jaar geleden precies 

hetzelfde hebben meegemaakt. Zij waren mensen zoals die Syriërs 

vandaag, die de pech hadden in de Westhoek te wonen, op een plek die, 

buiten hun wil om, een hel zou worden, een plek waar ze zo snel mogelijk 



vandaan wilden om henzelf en hun geliefden in veiligheid te brengen, een 

betere toekomst te bieden. Hoe moeilijk kan het zijn om die parallel te 

zien? Hadden wij niet net hetzelfde gedaan, mochten we 100 jaar geleden 

in de schoenen van onze grootouders hebben gestaan? 

 

Toen we in Langemark startten met het 

project ‘Wakker voor Vrede’, lag het meteen 

voor de hand dat het in één van de twaalf 

vredeswakes die we van 2014 tot 2018 

zouden organiseren, over ‘vluchtelingen’ zou 

gaan. Op 6 november 2016 verzamelden 

meer dan 1000 mensen in de Sint-Pauluskerk 

in Langemark voor de vredeswake ‘Vluchteling zkt. vrede’. Die massale 

belangstelling was al een statement op zich, dat de toen toenemende 

polarisering rond het thema het nakijken gaf: meer dan 1000 mensen die 

zich ‘betrokken’, bezorgd en medemenselijk toonden. De ‘Verklaring van 

Langemark’, die tijdens de vredeswake plechtig afgekondigd werd, was 

een nog sterker signaal: ondertekend door een indrukwekkende lijst 

‘prominenten’ van alle slag, en later door duizenden ‘gewone’ mensen; 

een krachtige oproep tot een humaan beleid, tot gastvrijheid en 

solidariteit. 

 

Ja, het vluchtelingenthema heeft mij altijd sterk aangegrepen. Maar tot nu 

toe heb ik nog niet veel concreets ‘gedaan’.  Ik sta in bewondering voor 

zoveel mensen die de handen uit de mouwen steken.  Zij zijn mijn helden: 

de gastvrije burgers in Brussel die onderdak bieden aan asielzoekers; de 

mensen die naar de ‘jungle van Calais’ trokken met hun wagen vol kledij, 

voedsel en vooral menselijke warmte; Rita Vandenberghe die in Izegem – 

al lang voor er van een vluchtelingencrisis sprake was – onthaalbeweging 

ASKOVI uit de grond stampte en bezielde, tot haar laatste levensdag; 

Hanne Lavens die als jonge arts regelmatig naar Griekenland trekt om er 

met de ngo Medical Volunteers International vluchtelingen medisch bij te 

staan; Lena Waegeman, die als lerares godsdienst met veel geduld en 

moed jongeren die het niet zo begrepen hebben op vluchtelingen, 

probeert te doen ‘zien met andere ogen’; de mensen van Huizen van 



Vrede in Brugge, die asielzoekers helpen om een huis te vinden; de 

vrijwilligers die actief zijn in het asielcentrum in Poelkapelle… 

Ergens in mij is er altijd wel een stemmetje dat vraagt: wanneer ga jij eens 

iets ‘doen’? Maar ik beken:  ik ben niet zo’n held , ik verlaat niet zo 

gemakkelijk mijn comfortzone, ik heb ook geen bijzondere ‘skills’ 

(medisch, juridisch, technisch…) om humanitair werk te doen… Nu hoeft 

ook niet iedereen naar een vluchtelingenkamp te trekken om iets of veel 

voor vluchtelingen te betekenen, toch…? Overigens is het ook niet 

vanzelfsprekend om zomaar in je eentje naar Lesbos of waar ook te 

trekken… Dat doe je misschien beter met een organisatie? Maar welke 

dan? En er is ook nog je dagdagelijkse verantwoordelijkheid thuis, voor je 

gezin, voor de engagementen die je opneemt… Ja, tussen droom en daad 

staan best wat praktische bezwaren in de weg… Of is dat te 

gemakkelijk…? 

Plots is er dan dat nieuwsbericht dat al die vragen, twijfels, bezwaren… 

scherp stelt.  Ik voel me serieus aangesproken.  Ik begin te googelen… 

Lesbos… Because We Carry… #nietlullenmaarpoetsen: dat is het ‘motto’ 

van de organisatie, veelzeggend? Het engagement dat gevraagd wordt – 

één week meewerken in een team van zeven of acht mensen; bijdragen in 

de weekkost van 8000 euro om de vluchtelingen dagelijks ontbijt te 

kunnen geven – lijkt me haalbaar. 

Onvermijdelijk komen er weer nieuwe vragen… Is het wel zinvol (de 

gekende druppel-op-een-hete-plaat-vraag)? Zijn mijn intenties wel zuiver? 

Ja, ik wil iets ‘doen’, maar ergens onderken ik ook een soort 

nieuwsgierigheid om met eigen ogen te ‘zien’ – wat ik hoor en lees over 

‘de hel van Moria’, ‘de schande van Europa’… Is dat niet voyeuristisch? 

Het is weliswaar geen ‘zien om te geloven’,  ik wil vooral weten, voelen, 

begrijpen (of misschien net niet begrijpen)… 

En dan leg je je hersenspinsels voor aan je vrouw en Mia zegt: wil je dat 

echt graag doen? Dan moet je dat doen! Zo eenvoudig kan het zijn… 

#nietlullenmaarpoetsen 



[In die dagen komt plots een zin op mijn weg: Ik heb het nog 

nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan! (eentje van Pipi 

Langkous)] 

En dan zijn we vertrokken. Meer info verzamelen. Over en 

weer mailen met de mensen van Because We Carry (vanaf 

hier afgekort: BWC). De agenda erbij nemen. Beslissen: het 

wordt de week van 26 januari. Vluchten boeken. Nu is er geen weg meer 

terug… 

Volgende stap. Elk teamlid staat zelf in voor de reiskosten en wordt 

bovendien verondersteld minstens 1000 euro in te brengen. Want elk 

team moet 8000 euro verzamelen – geld waarmee gedurende een week 

ontbijt kan voorzien worden voor alle bewoners van kamp Kara Tepe 

(waarover later meer). Ik besluit een beperkt aantal familieleden en 

vrienden uit te nodigen om mijn ‘meters en peters’ te worden en 

eventueel ook financieel te steunen. Ik wil immers pas na afloop mijn 

verhaal aan een breder publiek vertellen – ik wil zelf met deze 

onderneming echt niet in de kijker lopen. 

Ik stuur een mailtje naar een 35 adressen… De respons is overweldigend 

en hartverwarmend. Een greep uit de reacties: Je mag op ons rekenen! – 

Dit wordt een verrijkende, wellicht ook confronterende ervaring – Jij gaat als 

‘ambassadeur’ van ons allen naar Lesbos. … Als je terug bent, zal jij voor ons 

de stem van hen zijn. – Neem als motto ‘be realistic, plan for a miracle’! – 

Mijn hart en mijn geweten reizen zeker een beetje met je mee. En zo kan ik 

nog even doorgaan… Ik lees alles met ontroering, en weet nu zeker: ja, 

dat moet ik doen. O ja, mijn meters en peters schenken samen maar liefst 

3405 euro… 

Ik weet dat teamleden proberen zoveel mogelijk goederen mee te pakken 

waar op Lesbos grote nood aan is. Na wat 

overleg, besluit ons team om vooral 

ondergoed te verzamelen. Ik ga naar de 

Zeeman (ik denk, voor de eerste keer) en 

verzamel 20 kg textiel (53 herenslips, 75 

jongensslips, 43 onderhemden, 52 paar 

dikke kousen en nog 10 baby pyjama’s…). 



Ik zit mij verder af te vragen of ik nog iets symbolisch kan meenemen, iets 

dat verbondenheid kan uitdrukken. Stilaan rijpt het idee: een kunstwerk, 

gemaakt door kinderen? De BWC-mensen op Lesbos zien dat helemaal 

zitten: het zou een plaats kunnen krijgen in de grote yurt, centraal in het 

kamp, waar dagelijks allerlei activiteiten plaats vinden. Dochter Fien, juf in 

het eerste leerjaar in de Langemarkse basisschool, is enthousiast. En ook 

Annemie Claerhout, onze Langemarkse creatieve duizendpoot, wil heel 

graag meewerken. Fien spreekt nog collega’s Liesbeth, Laura en Christine 

aan van het eerste en tweede leerjaar en de trein is vertrokken… 

De kinderen gaan helemaal mee in het verhaal 

van Malak en haar familie, die moesten 

vluchten uit Syrië en nu in het 

vluchtelingenkamp op Lesbos verblijven. Elk 

kind maakt een duifje en alle duifjes worden 

dan geassembleerd tot één groot kunstwerk 

(zo kan het ook gemakkelijk in mijn valies). 

We zullen proberen om het 

inhuldigingsmomentje live te streamen naar 

Langemark… 

 

 



LESBOS - MIJN WEEK: 24 januari-3 februari 2020 

 

 

MENSEN ZOALS WIJ 

 

Het is zaterdag 8 februari als ik begin met het uitschrijven van dit vervolg. 

Het is me intussen duidelijk dat ‘Lesbos’ een ervaring als geen andere was. 

Ze laten me niet los – de vele indrukken, de vragen, de talloze 

ontmoetingen. Ik probeer ze al de hele week in mijn hoofd te ordenen, uit 

te puren wat ik zeker moet onthouden, wat ik zeker moet vertellen. Het is 

allemaal zo complex, één vraag roept tien nieuwe vragen op, er zijn 

zoveel kanten aan dit verhaal. Ik deed al een poging tot ‘samenvatting’ in 

een opiniestuk dat, tot mijn aangename verrassing, meteen een plaats 

kreeg in De Standaard. 

Ik moet plots terugdenken aan die ontroerende YouTube-video ‘Look 

Beyond Borders – kijk elkaar 4 minuten in de ogen’, waarin mensen 

uitgenodigd worden 4 minuten lang in de ogen te kijken van een 

vluchteling. Ik heb op Lesbos zoveel mensen, die ik nooit eerder gezien 

had, in de ogen gekeken. Ik las verdriet, pijn, onmacht, heimwee, 

verlangen, maar zeker ook hoop, vreugde, dankbaarheid, vriendschap, 

warmte. En vooral:  ik herkende in die ogen mensen zoals wij , die in dit 

leven geworpen zijn en er iets willen van maken, die dromen van een 

mooie toekomst voor henzelf en (nog meer) voor hun kinderen, die een 

land zoeken dat hen wél de kansen geeft die zij net als elke andere mens 

verdienen. Vluchtelingen zijn geen speciale mensensoort, nee, het zijn 

mensen als wij. Je hoeft hen niet lang in de ogen te kijken om dat te 

beseffen. Bij alles wat we over vluchtelingen zeggen, bij alle 

maatregelen die voor de opvang en behandeling van vluchtelingen 

genomen worden, zou dat besef richtinggevend moeten zijn. 

Vluchtelingen hebben, zoals ieder mens op aarde, het recht om in hun 

waardigheid als mens erkend te worden. Het verleden moet ons leren 

dat ook wij op een dag zomaar vluchteling kunnen zijn. 

 



Verbonden 

Sociale media zijn niet echt mijn ding, ik sta er – zoals wel meer mensen van 

mijn generatie? – eerder sceptisch tegenover. Zo heeft het even geduurd 

voor ik toetrad tot de ‘Whatsapp-community’. Maar zie: ik zit nog maar op 

de trein naar Zaventem en ik word al warm van de vele Whatsapp-berichtjes 

die ik van mijn meters en peters krijg. Ze reageren op een berichtje waarin ik 

laat weten dat ik vertrokken ben. Ik voel me helemaal niet alleen op deze 

reis, maar verbonden met zoveel mensen die in gedachten, als supporters 

meereizen. En ik besef hoeveel die verbondenheid nu betekent. 

Op de luchthaven heb ik tijd zat. Ik lees een interview met Holocaust-

overlevende Paul Sobol. Hij vertelt hoe een foto hem in Auschwitz overeind 

hield. Zelfs toen hij verplicht werd zich helemaal uit te kleden, slaagde hij 

erin het fotootje van zijn vriendin Nelly bij zich te houden. Het bleef er hem 

aan herinneren “dat er, ondanks alles, daarbuiten iemand aan mij dacht… 

Door die foto was ik iemand die liefhad en die werd liefgehad.” 

Ik zie de parallellen: Whatsapp, een foto, of het belang van je gedragen en 

verbonden te weten. En ik besef eens te meer hoe belangrijk de smartphone 

is voor mensen op de vlucht. 

 

LESBOS 

De laatste jaren associëren we Lesbos bijna vanzelfsprekend met 

vluchtelingen, met ellende, met ‘de Turkije-deal’... Het is nochtans anders 

geweest. Lesbos is een heerlijk vakantie-eiland dat veel te bieden heeft: 



prachtige natuur (met o.m. flamingo-hotspots), een rijk verleden dat 

weerspiegeld wordt in oude centra, in mooie kerkjes en kloosters, een 

lekkere keuken met veel verse vis en groenten, mooie stranden, zon en 

zee (uiteraard). Voor mij als classicus is Lesbos uiteraard ook het eiland 

van Sappho, misschien de grootste dichteres uit de Oudheid. Dat hier 

sinds 2013 – en vooral vanaf 2015 – meer dan een half miljoen 

vluchtelingen aangekomen (en meestal weer vertrokken) zijn, doet aan 

dat alles niets af. Alleen zijn de toeristen wel weggebleven. Uit schrik? Of 

uit gewetensnood – kun je genieten op een eiland waar zich zo’n 

menselijk drama voltrekt? Resultaat is wel dat de inwoners van Lesbos 

dubbel betalen: ze krijgen te maken met een ongeziene toevloed van 

mensen op de vlucht – met alles wat zo’n volksverhuizing met zich 

meebrengt – en ze zien een belangrijke bron van inkomsten opdrogen. 

Dat de Lesbiërs vandaag op straat komen tegen falende overheden, die er 

maar niet in slagen het vluchtelingenvraagstuk efficiënt aan te pakken, 

hoeft dan ook niet te verwonderen. 

Overigens heeft het Griekse 

eiland zich jarenlang heel 

empathisch en gastvrij getoond. 

In 2016 nog werden de inwoners 

van Lesbos genomineerd voor de 

Nobelprijs voor de Vrede. Naast 

de internationale ngo’s die op 

het eiland actief zijn, blijven ook 

veel lokale bewoners begaan met het lot van de vluchtelingen. Nikos en 

Katerina runden een klein restaurant, toen hun eiland de plek werd waar 

duizenden vluchtelingen vanuit Turkije over zee Europa binnenkwamen. 

Ze begonnen maaltijden te bereiden en dat is intussen ‘uit de hand 

gelopen’ tot de kleine ngo ‘Home for all’. Met steun uit 

binnen- en buitenland én met inzet van vluchtelingen 

zelf, brengen ze dagelijks honderden maaltijden naar 

het kamp Moria. Binnenkort start ook de productie van 

olijfolie, met én voor vluchtelingen. En dat is lang niet 

het enige initiatief dat uitgaat van ‘locals’. 

www.homeforall.eu 



LESBOS in enkele cijfers 

- met 1630 km² één van de grootste Griekse eilanden 

- bijna 90.000 inwoners, waarvan ongeveer een derde in de hoofdstad 

Mytilene 

 

LESVOS SOLIDARITY is een Griekse ngo die 

vluchtelingen op Lesbos ondersteunt. De 

organisatie runt het PIKPA vluchtelingenkamp en 

heeft ook een atelier waar vluchtelingen onder 

meer gebruikte reddingsvesten recycleren tot 

artisanale producten zoals decoratieve schaaltjes. 

Die dragen onderaan een veelzeggende tekst: 

No one puts their children in a boat unless the 

water is safer than the land. 

www.lesvossolidarity.org 

 

KARA TEPE 

Kara Tepe: zo heet het 

kamp waar het 

zwaartepunt van de 

activiteiten van Because 

We Carry zich situeert. 

Hier verblijven ongeveer 

1200 mensen. Ze 

passeerden allemaal eerst 

kamp Moria, waar elke 

vluchteling die op Lesbos aankomt, geregistreerd wordt. Het is niet altijd 

duidelijk hoe bepaald wordt wie vanuit Moria mag verhuizen naar Kara 

Tepe. De meest kwetsbaren komen er in elk geval sneller terecht: 

kinderen met een beperking en hun gezin b.v., of Jezidi’s. In 2014 vielen 

Jezidi’s in de Iraakse provincie Sinjar ten prooi aan IS, dat een ware 

genocide pleegde op het volk omwille van hun ‘afwijkende’ 

geloofsovertuiging. 



De eerste indruk die je van Kara Tepe krijgt, is: wow, hier is alles goed 

geregeld, dit is een voorbeeld. En dat is tot op zekere hoogte ook wel zo. 

Geen tentjes of barakken hier, maar ‘ISO-boxen’, wooncontainers 

afkomstig van de UNHCR. Let wel: dit blijven containers, waarin soms tot 

10 mensen – volwassenen en kinderen – 

samenleven. Voor wie uit Moria komt, moet 

het een verademing zijn, maar niettemin blijft 

zo’n kleine leef- en woonruimte (zeker naar 

onze normen) ondermaats. 

Het kamp ligt er netjes bij, het heeft iets van een dorp. Zeker als je in het 

centrale gedeelte komt, waar speelpleinen zijn, een grote yurt, een 

muziekklas, een schooltje, de barbershop, het beautysalon… (die laatste 

uiteraard ook allemaal in containers). De sfeer is er kalm en vriendelijk, 

van ’s morgens tot ’s avonds hoor je het vrolijke geluid van spelende 

kinderen. 

Kara Tepe wordt ‘bestuurd’ door de gemeentelijke overheid van Mytilene. 

Verschillende ngo’s maken hier elke dag het verschil. Ze bieden maaltijden 

aan (BWC zorgt elke dag voor een gezond ontbijt), ze zetten allerlei 

activiteiten op, ze zorgen voor een kader waarbinnen de bewoners op 

een menswaardige manier hun leven kunnen leven – wachtend op een 

beslissing over hun asielaanvraag. Ik zou Kara Tepe durven vergelijken 

met het opvangcentrum van Fedasil in Poelkapelle, met dat verschil dat in 

Poelkapelle een pak meer professionelen aan de slag zijn. 

De behoorlijke leefomstandigheden in dit kamp nemen natuurlijk niet weg 

dat deze mensen opstaan en gaan slapen met die ene prangende vraag: 

hoe zal mijn toekomst eruit zien? Soms wachten ze maanden, soms tot 

enkele jaren vooraleer ze weten waar ze aan toe zijn. Krijgen ze asiel en 

mogen ze verder doorreizen naar het Europese vasteland? Of worden ze 

teruggestuurd – naar Turkije of naar hun herkomstland? 



MO 

Mo is een jonge Afghaan, hij kwam ongeveer anderhalf jaar geleden op 

Lesbos aan, samen met zijn zwangere vrouw. Ze zijn intussen trotse 

ouders van een zoontje. Na 8 maanden verblijf in kamp Moria, konden ze 

naar Kara Tepe verhuizen. Hij heeft net vernomen dat zijn asielaanvraag is 

goedgekeurd. Binnenkort – hij wacht nog op een paspoort voor zijn 

zoontje – kan hij verder reizen. Het wordt wellicht Oostenrijk, waar zijn 

broer woont. Het Verenigd Koninkrijk, waar een andere broer en een zus 

wonen, is door de Brexit niet langer een haalbare optie. 

Hij vertelt hoe veel vluchtelingen kiezen voor de ‘vlucht vooruit’ en in 

Athene een vals paspoort proberen te versieren bij smokkelaars. Die gaan 

als volgt tewerk. Ze stelen paspoorten en zoeken dan vluchtelingen die 

goed lijken op de eigenaar ervan. Vervolgens bieden ze het valse paspoort 

aan de ‘lookalike’ aan en motiveren de potentiële klant om haarsnit, kledij 

etc. zoveel mogelijk te doen lijken op die van de eigenaar. Voor hun 

‘service’ vragen ze tot 4000 euro. Mo wou de risico’s niet lopen die aan 

zo’n vals identiteitsbewijs verbonden zijn. Hij bleef liever geduldig 

wachten en nu is zijn geduld beloond. 

 

MORIA – ‘de hel van Europa’ 

Moria is een klein dorp op 10 minuten van de hoofdstad Mytilene. Op een 

heuvel ligt het intussen beruchte ‘kamp Moria’. Oorspronkelijk is dit kamp 

– een voormalige legerbasis – ingericht voor 3000 mensen. Het eigenlijke 

kamp is al lang uit zijn voegen gebarsten en deint nog elke dag verder uit, 

in de olijfgaarden eromheen. Ik denk dat je Moria met niets beter kunt 

vergelijken dan met een  sloppenwijk . 

 



Hier leven 20.000 mensen in aftandse tentjes of zelf ineen geknutselde 

barakjes en hutjes. Ze verzamelen alles wat bruikbaar is – pallets, stukken 

plastic, dekens – om zich een onderkomen te verschaffen. Sommige 

bouwsels zien er best wel knap uit. Ze zijn het werk van Afghaanse 

klusjesmannen die – tegen betaling – een ‘woning’ bouwen. 

Overal branden kleine 

vuurtjes waarop gekookt 

wordt of waaraan mensen 

zich verwarmen. Er zijn al 

incidenten geweest met die 

vuurtjes, waarbij zelfs doden 

zijn gevallen. 

Hygiëne laat te wensen over: hoe kan het anders, met veel te weinig 

douche- en toiletcontainers voor zo’n mensenmassa. En dan is er het 

grootste probleem: afval.  

 Afval   is overal. Op sommige plaatsen stapelt het zich op en zwelt het in 

geen tijd aan tot een vuilnisbelt. Er is geen reguliere ophaling van het vuil. 

Vrijwilligers van verschillende ngo’s doen regelmatig opruimacties en 

huren dan containers of vrachtwagens om de zakken weg te voeren. Een 

structurele aanpak ontbreekt vooralsnog. 

De straat die het officiële kamp scheidt van de uitbreiding in de 

olijfgaarden is als een overvolle winkelstraat in een Arabische of 

Afrikaanse stad. De hele dag door lopen mensen over en weer. Heel veel 

jonge mensen, kinderen ook. Langs die straat staan nog een aantal in 

onbruik geraakte toiletcabines, uitpuilend van uitwerpselen. Hier vinden 

we ook één van de vuilnisbelten die dringend ‘ontmanteld’ moeten 

worden. 

En toch: dit is niet alleen maar een plek van ellende en uitzichtloosheid. 

Enkele mannen zitten samen rond een geluidsbox en zingen luid mee. 

Kinderen hebben van een afgedankte bureaustoel een draaimolen 

gemaakt. Ondernemende kerels zetten fruit- en groentestalletjes op. De 

stralende Lesbische zon geeft deze smeltkroes extra glans. De menselijke  

creativiteit en veerkracht  zijn soms wonderbaarlijk. 



Het neemt niet weg dat mensen de situatie grondig beu zijn: de dag na 

ons vertrek komen ze op straat om de leefomstandigheden en de 

traagheid van de procedures aan te klagen. Hun protest wordt echter in 

traangas gesmoord. 

 Moria is een Europese schandvlek  die de Griekse en Europese 

autoriteiten dringend samen moeten aanpakken. 

 

20.000 mensen die niemand wil 
 

Tijdens onze week Lesbos zijn we drie keer in Moria gaan werken: twee 

keer als afvalopruimers en een keer om pakketten te bedelen met 

warmwaterkruiken en zonnelichtjes. Een beperkte ervaring al bij al, maar 

toch: hier ga je keer op keer naar adem snakken. Wat je hier ziet en voelt 

en ervaart…, het is zo veelomvattend. Al na de eerste keer dacht ik: dit 

zijn mensen die niemand wil… Hun geboorte- en thuisland niet – dat joeg 

hen immers op de vlucht. Griekenland niet – dat deze onleefbare 

omstandigheden veelal laat voor wat ze zijn, kwestie van geen 

‘aanzuigeffect’ te creëren? Europa niet, dat Turkije- en andere deals ten 

spijt, beloftes om vluchtelingen gelijkmatig over de lidstaten te spreiden, 

niet nakomt; dat Griekenland en Turkije miljarden toestopt om 

vluchtelingen tegen te houden en zo haar geweten sust en de blik 

afwendt. 

En neen, hier is geen pasklare, eenvoudige oplossing voor. Maar mogen 

we van Europa, dat prat gaat op zijn ‘waarden’, niet op zijn minst 

verwachten dat het aan mensen op zijn grondgebied ‘recht doet’? Dat het 

vluchtelingen mens-waardig onthaalt, opvangt, begeleidt? Anno 2020 kan 

dat toch niet zo moeilijk zijn? Hoe lang blijft de Europese Unie – winnaar 

van de Nobelprijs voor de Vrede – deze schandvlek nog in stand houden? 
 



Afghanistan in Europa 

Op dit moment zijn meer dan 70 % van de vluchtelingen in Kara Tepe en 

Moria Afghanen. Dat mag misschien verwonderen, want wellicht denken 

we op de eerste plaats aan Syrië als herkomstland. Uiteraard zijn hier de 

voorbije jaren vele tienduizenden Syriërs voorbij gekomen. En met wat nu 

in de Syrische provincie Idlib gebeurt, valt een nieuwe vloedgolf van 

daaruit in de nabije toekomst niet uit te sluiten. 

Maar nu dus vooral Afghanen op Lesbos. Om dat te begrijpen, hoef je 

eigenlijk alleen maar nog eens te kijken naar de uitzending ‘Tussen oorlog 

en leven’ van Rudi Vranckx over Afghanistan. Veertig jaar lang al woedt 

hier oorlog. En het einde is nog (lang) niet in zicht. Hoe dapper en hoopvol 

moet je zijn om toch te blijven? Hoe zouden wij niet kunnen begrijpen dat 

mensen daar weg willen? 

Vraag blijft dan wel hoe deze mensen een nieuw leven denken op te 

bouwen in een land of continent dat zo verschillend is van hun thuisland. 

Ook dat wordt zonder twijfel een zware dobber. Sommigen lijken er best 

wel het talent voor te hebben, van anderen vraag ik mij af hoe ze ooit 

zullen wennen aan onze moderne, flitsende samenleving. Als ze er 

tenminste in toegelaten worden… 

 

TEAM 224 

 

Wij zijn ‘team 224’. Wij, dat zijn: Anne en haar dochter Izzy uit Manchester; 

uit Amsterdam en wijde omgeving: Bonnita en Heleen, die hun ervaring 



ook zullen delen in Yoga Magazine, en de vriendinnen Fleur, Esther en 

Laura; en ik. Voor Because We Carry trekken hoofdzakelijk vrouwen naar 

Lesbos – heeft wellicht veel te maken met het feit dat dit een 

‘vrouwelijke’ organisatie is? Het gender-onevenwicht in ons team vormt in 

geen geval een probleem… We waren het aan het eind van onze Lesbos-

week roerend eens: we hebben het samen getroffen. We deelden: 

empathie, de wil om er een week tegenaan te gaan, kritische zin, 

relativeringsvermogen. Het mag vanzelfsprekend lijken, toch stelden we 

ons voor dat niet elk team altijd op dezelfde golflengte zit. Vanaf dag één 

voelde ik: dit wordt niet ‘mijn week’, maar ‘onze week’. 

 

Team 224: dat betekent dat 223 weekteams ons zijn voorafgegaan. Toch 

een sterk model en straf dat al zo lang elke week een nieuw team voor 

BWC naar het eiland afreist. Iemand vergeleek het met een estafette en 

zo is het ook. Het BWC-model garandeert bovendien zekere inkomsten, 

want elk team brengt minstens 8000 euro per week in – in de praktijk is 

dat meestal een pak meer. 

4brothersandafriend 

Als Heleen, Bonnita, Esther en Fleur op zondag in Mytilene aankomen, 

blijkt hun bagage in Athene te zijn achtergebleven. Aan het loket, waar ze 

aangifte doen, staan nog 

drie mannen aan te 

schuiven. Ze zaten op 

hetzelfde vliegtuig, en 

hebben hetzelfde 

probleem. Ze blijken ook 

om dezelfde reden hier te 

zijn: ze komen een week 

werken voor hun eigen 

organisatie ‘4 brothers and a friend’ – letterlijk te nemen. Nu zijn ze hier 

met twee boers en de vriend. Die laatste toont op zijn smartphone foto’s 

van Moria – ze zijn hier niet voor het eerst. Sympathieke kerels, we 

wisselen contactgegevens uit. Als ik later connectie maak op facebook, 

stel ik vast dat de ‘vriend’ Magnus Manhammar heet en sociaal-

democratisch parlementslid is in Zweden. Sterk politiek statement. 



BECAUSE WE CARRY 

Het begon met drie Amsterdamse vrouwen die zich in 

2015 geraakt wisten door het leed van zoveel 

vluchtelingen die via Lesbos Europa trachtten te 

bereiken. Ze trokken met 1000 babydragers naar het 

eiland en daaraan dankt de organisatie, die vandaag een 

volwaardige ngo is, haar naam: Because We Carry (met uiteraard een 

ondertoon van ‘because we care’). (www.becausewecarry.org) 

Vijf jaar later is BWC een verhaal van intussen al meer dan 224 teams die 

de vaste ploeg op Lesbos week na week komen versterken. Onder het 

motto ‘#nietlullenmaarpoetsen’, pakt BWC dagdagelijkse concrete noden 

aan.  

 

Elke morgen trekt de weekploeg in Kara Tepe van deur tot deur met een 

stevig en voedzaam ontbijt (bananen, brood en een wisselend aanbod van 

groenten en fruit). Daarnaast zet BWC een reeks specifieke projecten op. 

Er is wekelijks yoga voor dames en sport voor heren. In de barbershop 

(voor mannen uit de Arabische en Oosterse wereld is haar- en 

baardverzorging een erezaak en nog veel 

meer!) is het elke dag aanschuiven voor een 

nieuwe haarsnit of baardverzorging. Dames 

hebben dan weer hun eigen beauty-salon. Er 

is ook een fietspunt en een theehuis. In het 

weekend zijn er activiteiten voor kinderen, er 

is op vrijdag ook een wekelijkse kids-party. 

Doel van al die activiteiten is de bewoners van 

het kamp in hun waardigheid te bevestigen. 



Ze krijgen het gevoel dat ook zij het recht hebben om gewoon mens te 

zijn. Gevulde dagen gaan bovendien ook iets sneller voorbij… 

BWC schakelt ook bewoners in om vrijwillig taken op te nemen; zo 

ontstaat op natuurlijke wijze verbinding tussen vrijwilligers uit het kamp 

en vrijwilligers van over zee. Aankopen doet BWC bewust zoveel mogelijk 

bij lokale producenten of verkopers – een duurzame aanpak, die 

bovendien ook het verlies dat o.m. door de terugval van het toerisme 

geleden wordt, een beetje compenseert. 

In het kamp Moria pakt BWC de dingen eerder ad hoc aan. Stapelt vuilnis 

zich op? Dan gaat BWC, vaak samen met andere ngo’s, opruimen. In 

overleg wordt ook regelmatig een bedeling georganiseerd van 

basisgoederen zoals kledij of slaapzakken. In de ‘nieuwste’ zone van het 

kamp deden wij een bedeling van pakketten met warmtekruiken, mutsen 

en een solar light. Vlakbij Moria staat ook de ‘roze container’ van BWC, 

waar zwangere vrouwen of pas bevallen moeders terecht kunnen voor 

verzorging, informatie, een moment van rust. 

Als BWC zegt ‘we willen vluchtelingen met een glimlach tegemoet treden 

en hen zo een beetje hoop geven’, dan kan dat melig klinken. 

 Toch mochten we ervaren dat die glimlach, een dagelijkse 

‘goeiemorgen!’, een schouderklopje, een simpele blijk van 

medemenselijkheid voor mensen op de vlucht van levensbelang zijn. 

 

Zoveel kinderen 

Wat me, zowel in Kara Tepe als in Moria, elke dag opnieuw trof: hier zijn 

zoveel kinderen… Altijd spelend, lachend, zingend, dromend… van welke 

toekomst? Tijdens onze laatste ontbijtronde, werden Fleur en ik in het hart 

geraakt door een meisje van elf dat ons – in vloeiend Engels! – aanklampte. 

Er zou een incident geweest zijn met een gasfles (verboden op het terrein 

van Kara Tepe) en nu moest haar gezin ’s anderendaags terug naar Moria. 

“Ik wil niet terug, ik wil verder naar school kunnen gaan, ik wil verder Grieks 

studeren, en ook Frans en Duits. De politie heeft niet eens in onze container 

gekeken, wij hebben met die gasfles niks te maken…” We zien een meisje 

dat barst van talent, van vastberadenheid om haar leven in handen te 

nemen, een meisje dat droomt van een betere toekomst en daar ook hard 

wil voor gaan. Maar zal ze daartoe de kansen krijgen die ze verdient?  



HULPVERLENING OP LESBOS 

Because We Carry is lang niet de enige organisatie die op Lesbos actief is. 

De UNHCR – de vluchtelingenorganisatie van de VN – is vanzelfsprekend 

aanwezig en levert b.v. wooncontainers. Naast de klassieke grote ngo’s 

als Artsen Zonder Grenzen, zijn er – opvallend – verschillende ngo’s uit 

Nederland aan de slag. Je komt er dan ook verrassend veel Nederlanders 

tegen. BWC, Movement on the ground, Stichting Bootvluchteling – ze 

werken elk vanuit een eigen insteek. 

De vraag rijst wel eens of ngo’s de situatie niet in stand houden. Een 

delicate vraag. Het werk dat ngo’s doen op Lesbos is zinvol en 

noodzakelijk, dat is niet het punt. Wel vroegen we ons af in hoeverre 

organisaties met elkaar overleggen om bepaalde problemen structureel 

aan te pakken. 

Neem nu het afvalprobleem in Moria. Het begint al met de dagelijkse 

bedeling van vele duizenden plastic flessen water (drie per familie). Dat 

zorgt voor een dagelijkse berg lege flessen – tenzij ze opnieuw gevuld 

worden met urine… 

Vrouwen durven ’s 

nachts hun tentje niet 

uit om te gaan 

plassen. Er lopen in 

Moria ook mannen 

rond die hun 

testosteron-gehalte 

soms niet onder 

controle hebben. 

Maar terug naar die flessen. Kan dit echt niet duurzamer georganiseerd 

worden? Per familie een fles of bidon in duurzaam materiaal, en 

waterpunten waar die elke dag kunnen gevuld worden? Of is dat te simpel 

geredeneerd? 

Ook zonder plastic flessen, groeit de afvalberg dagelijks aan. Wat wil je 

ook, op een plek waar 20.000 mensen samenleven. Omdat er vooralsnog 

geen structurele oplossing is, gaan vrijwilligers regelmatig opruimen.  Ook 

wij gooien ons twee keer in de strijd.  Hier groeit ons respect voor 



vuilnismannen met de minuut… Met vrouw (!) en macht verwerken we 

enkele tonnen afval. Alles gaat in grote zwarte plastic zakken. (Af en toe 

komt een kampbewoner bedelen om zo’n zak; kan 

van pas komen als beschutting. We mogen dit niet 

doen, want dan zou onze voorraad heel snel op 

geraken.) 

Een deel van de zakken wordt meteen het kamp uit 

gebracht en op een nieuwe berg gegooid langs de 

straat, waar de ophaaldiensten ze hopelijk snel 

komen ophalen. Een deel blijft voorlopig liggen. Als 

we enkele dagen later aankomen voor een volgende 

‘clean-up’, liggen ze er nog…, aangevuld met alweer 

‘vers’ vuilnis. En dan rijst onvermijdelijk de vraag: hoe 

kan dat nu? Niettemin gaan we er weer vol enthousiasme tegenaan; dit 

keer rijdt een ophaaldienst af en aan – we juichen ze toe als helden. 

Simpel zal het wel niet zijn. Toch bleef de vraag op onze lippen branden: 

waarop wachten ngo’s en overheden om samen aan tafel te gaan om 

alvast dit probleem grondig aan te pakken? Het zou de 

leefomstandigheden drastisch verbeteren, en ineens een stevige doorn 

zijn uit het oog van de eilandbewoners. 



Zwemvestenkerkhof 

 

Op zondagmiddag 2 februari eindigt onze opdracht. Mijn teamgenoten 

vertrekken in de namiddag, mijn vlucht is pas ’s avonds om 22 u. Ik heb 

nog ruim de tijd voor een rit naar het noorden. Ik wil er nog de ‘life jacket 

graveyard’ bezoeken, een reusachtige stapel zwemvesten, die 

achtergebleven zijn op de plek waar de meeste vluchtelingen de voorbije 

jaren zijn aangekomen (in het ‘top-jaar’ 2015 waren dat er meer dan een 

half miljoen). Op die plek is de afstand tussen Turkije en Lesbos het kortst. 

Ik rijd erheen door het prachtige landschap van Lesbos. 

Het ‘zwemvestenkerkhof’ ligt even voorbij het schilderachtige Molyvos 

(of ook Mithymna), een middeleeuws stadje dat bekroond wordt door 

een stoere burcht. De weg kronkelt zich de hoogte in, wordt een 

aardeweg. Het laatste stukje stap ik te voet. Ik ben hier helemaal alleen, 

het is ijzig en doods stil. Duizenden zwemvesten, evenveel verhalen 

waarvan sommige hier ook een einde kregen – in al die jaren overleefden 

enkele honderden mensen de overtocht niet. Wat een plek is dit. Ik hou 

het niet langer dan enkele minuten uit. Als ik naar de auto terug stap, zie 

ik de kustlijn – zowel van Turkije, waar de bootjes op zee gingen, als van 

Lesbos, waar ze aankwamen. 



HOE WAS HET DAAR? 

 

Hoe was het daar? Een vraag die ik sinds mijn terugkeer – vanzelfsprekend 

– al vaak gehoord heb. We vroegen ons aan het eind van de week al af 

hoe we in één zin op die vraag zouden kunnen antwoorden. Maar we 

wisten meteen: dit lukt nooit. Hier is zoveel aan de hand. Hier valt zoveel 

over te vertellen. Hier blijven zoveel vragen onbeantwoord. 

Niemand zet zijn kinderen in een bootje, tenzij het water veiliger is dan het 

land… Daarmee begint alles. Vervolgens: heeft niet ieder mens recht op 

veiligheid voor zichzelf en zijn kinderen? Op een menswaardig bestaan? 

Hoe kunnen we dat het best voor iedereen garanderen? Allerminst 

eenvoudige vragen, die ook geen simpele antwoorden kennen. 

Maar altijd weer komen we tot deze kernvraag:  durven we de vluchteling 

in de ogen kijken, in haar of hem een mens te zien zoals wij en daar dan 

ook naar handelen?  Ik stel die vraag op de eerste plaats aan mezelf. Ik 

besef: ik ben geen held, laat staan een heilige… 

Wat ik mij voorneem: ik wil proberen mij nóg beter te informeren over 

wat er in de wereld gebeurt; ik wil proberen in mijn omgeving, met de 

mogelijkheden die ik heb, het draagvlak voor een menswaardige opvang 

van vluchtelingen te verbreden door mijn ervaringen te delen; ik wil 

proberen zelf bij te dragen tot een warm onthaal van vluchtelingen in 

onze samenleving; ik wil proberen nog beter te beseffen hoe gelukkig het 

toeval is dat ik hier en pakweg niet in Syrië, Irak of Afghanistan geboren 

ben; ik wil proberen voluit te leven in het besef van alle zegeningen die 

ons elke dag toevallen en andere mensen te motiveren om hetzelfde te 

doen. 

Maar ik besef eens te meer: ik ben geen held… 

 

 



Duifjes voor Lesbos 

Het kunstwerk dat de kinderen van de 

Langemarkse basisschool maakten, kreeg een 

mooie plaats in de klascontainer in Kara Tepe. 

Het doet zelfs ineens ook dienst als 

zonnescherm. De kinderen van Kara Tepe 

gaven tekeningen mee voor hun 

leeftijdsgenootjes in Langemark. 

De kracht van verbondenheid… 

 

 

 

Door een wijziging van mijn vluchtschema, kom ik al op vrijdag 24 januari op 

Lesbos aan. Dat geeft mij op zaterdag de gelegenheid om Mytilene als toerist te 

verkennen. Ik bezoek ook de orthodoxe kerk van de H. Athanasios. Op een 

booggewelf is een schilderij te zien met het bekende evangelieverhaal van de 

storm op het meer. Wie denkt hierbij niet aan al die mensen die de zee 

getrotseerd hebben, op zoek naar een betere toekomst… 

 

 

 

 

Peter Peene, 14 februari 2020 


