
Vluchten doe je niet zomaar 

Rampen en oorlogen verdrijven mensen van huis en haard. Als vluchteling heb je te 
maken met verlies om wat je achterlaat en onzekerheid over wat je te wachten staat. 

 
KerKen helpen

Overal staan kerken klaar om vluchtelingen te ondersteunen. We werken aan een 
beter beleid voor vluchtelingen en geven advies aan plaatselijke kerken. Kerken zorgen 
voor eten, drinken, onderdak en ook voor opleidingen, zodat mensen weer zelf in hun 
inkomen kunnen voorzien. Kerk in Actie gelooft in delen en maakt, met uw steun, het 
werk van deze kerken mogelijk.

 
help mee!

 
Griekenland
voor eerste opvang 

€ 40,00

Syrië
om een onderneming op te zetten 

€ 150,00

colombia
kookgerei voor leerling koksopleiding 

€ 73,50

zuid-Soedan
per huishouden voor een tijdelijk onderkomen 

€ 50,00

oeganda
voor cursus in ramppreventie  

€ 40,00

Bangladesh
voor een naaimachine 

€ 70,00

Kerk in Actie is lid van de:

Kerk in Actie draagt de keurmerken:

Deze landkaart is gedrukt op FSC-papier

Mensen in Noord-Oeganda moeten als 
gevolg van klimaatverandering andere 
landbouwmethoden leren gebruiken. 
Daarnaast zoeken ook vluchtelingen 
uit Zuid-Soedan hun plekje tussen de 
Oegandese bevolking. Dat geeft soms 
problemen en daarom werkt Kerk in 
Actie samen met de Kerk van Oeganda 
aan oplossingen voor korte en lange 
termijn. Ieder dorp maakt plannen hoe 
ze nieuwe rampen kunnen voorkomen. 
In andere regio’s hebben energiezuinige 
ovens hun voordeel al bewezen: mensen 
kappen minder hout. Ook planten dorps-
bewoners nieuwe bomen om erosie 
tegen te gaan. Daarnaast bestrijden ze 

dier- en plantenziekten sneller. Duidelijke 
afspraken over landgebruik voorkomen 
conflicten tussen akkerbouwers en 
veetelers. Ook krijgen 250 kwetsbare 
huishoudens hulp om meer voedsel te 
kunnen verbouwen of kopen.

Dorothy: ‘Het klimaat lijkt op z’n 
kop te staan: er zijn lange droge  

periodes en soms valt er ineens heel 
veel regen. Dat is heel lastig met 

planten en oogsten. De kerk leert ons 
hoe we daar mee om moeten gaan.’

€ 40,00 
voor cursus in 
ramppreventie

  Help mee!  
Kerk in Actie
Postbus 456, 3500 AL Utrecht

Tel.: (030) 880 14 56, E-mail: info@kerkinactie.nl
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 Geef voor een veilige plek  

Op de vlucht

WeerBaarheid VerGroten 
om rampen te VoorKomen

  Oeganda  

Meer dan één miljoen Rohingya- 
vluchtelingen zijn uit angst voor het 
gewelddadige Myanmarese leger naar 
Bangladesh gevlucht. Onder hen veel 
zwangere en dus kwetsbare vrouwen. 
Ruim 70 procent van de vluchtelingen is 
kind. De 36.000 pasgeboren baby’s zijn 
het meest kwetsbaar. Veel vluchtelingen 
wonen onder barre omstandigheden in 
vluchtelingenkamp Cox’s Bazar. De kans 
op de verspreiding van ziekten is groot. 
Kerk in Actie legt drinkwatervoorzieningen 
aan, zodat mensen veilig drinkwater 
hebben, hun handen kunnen wassen en 

voor hun persoonlijke hygiëne kunnen 
zorgen. Daarnaast helpen we gezinnen 
met bijvoorbeeld kippen of een naai-
machine, zodat ze zelf hun inkomen 
verdienen en minder afhankelijk zijn  
van noodhulp.

een inKomen Voor 
VluchtelinGen

  Bangladesh  

Rashida: ‘Ik ben blij dat ik nu zelf 
kan kiezen wat mijn kinderen te eten 
krijgen en we kunnen weer zelf in ons 

inkomen voorzien.’

€ 70,00
voor een  

naaimachine

  Help mee!  



Al geruime tijd ontvluchten Venezolanen 
hun land massaal omdat er in eigen land  
geen toekomst meer is. Van de vier miljoen 
Venezolanen wonen er nu 1,3 miljoen 
in Colombia. Sommige jongeren steken 
zonder hun ouders de grens over. Zij 
lopen gevaar om uitgebuit en misbruikt 
te worden. Partnerorganisatie Renacer 
laat vluchtelingen weer op adem komen. 
herstelt het contact met hun familie. 
Ook krijgen ze een opleiding, zodat ze 
hulpkok kunnen worden. Als vluchteling 
heb je te maken met verlies om wat je 
achterlaat en onzekerheid over wat je te 
wachten staat.

een toeKomSt Voor 
VenezolaanSe jonGeren

  Colombia  

Maria: ‘Ik was 2e jaars studente  
Medicijnen in Venezuela maar  

nu ben ik blij met deze kookcursus.  
Ik leer er nieuwe dingen. Er is een 

hechte band ontstaan tussen de  
30 cursisten. We zijn als een familie 

voor elkaar, komen bij elkaar op  
bezoek en zijn elkaar tot steun.’

  Griekenland  

De gevolgen van klimaatverandering zijn  
nu al zichtbaar in grote delen van Afrika. 
Soms is het te droog, nu is het te nat. 
In Zuid-Soedan zijn meer dan 900.000 
mensen getroffen door overstromingen. 
De oogst is weggevaagd en vee, een 
belangrijke bron van inkomsten, is ver-
dronken. Huizen, scholen, waterpunten, 

latrines zijn ingestort. Samen met het 
grote netwerk van ACT Alliance, de 
Wereldraad van Kerken en vooral via de 
Lutherse kerk biedt Kerk in Actie hulp aan  
de getroffen mensen. Met zandzakken 
zijn provisorische dijken aangelegd, is 
voedselhulp uitgedeeld en zijn nood-
scholen gebouwd, zodat kinderen direct 
weer naar school kunnen. 

KlimaatVluchtelinGen door 
oVerStrominGen

  Zuid-Soedan  

Daniel Awad: 
‘Ons huis stond onder water  

en mijn vrouw en ik konden het 
ziekenhuis niet bereiken, onze baby 
is met behulp van buurtbewoners 

buiten geboren.’

€ 50,00
per huishouden voor een 

tijdelijk onderkomen

  Help mee!  

€ 73,50
voor kookgerei  

voor één leerling

  Help mee!  

Op het Griekse eiland Lesbos zitten de 
opvangkampen met vluchtelingen nog 
steeds overvol. Veel mensen hebben er al 
een jarenlange tocht op zitten. Hun situatie 
is uitzichtloos. Daarom biedt Borderline 
Lesvos, partnerorganisatie van Kerk in 
Actie, onderwijs en creatieve activiteiten 
aan deze vluchtelingen. Zo ontstaat er een 
veilige ruimte en betrekken ze de lokale 
inwoners bij de vluchtelingen. Iedere keer  
als er een boot met vluchtelingen vanuit 
Turkije aankomt, rijdt de terreinwagen 
naar de onherbergzame noordkust van 
het eiland. Ze geven de mensen te drinken 

en te eten zodat ze kunnen bijkomen en 
opwarmen, voor ze zich moeten melden 
bij de overheid. Door de goede contacten 
met de lokale overheid kan Borderline 
Lesvos ook bemiddelen bij conflicten. 

GeStrand en opGeVanGen

Syrië: twaalf miljoen mensen op de vlucht 
naar andere delen van Syrië of naar de 
buurlanden. Kerk in Actie steunt deze 
kwetsbare mensen in Libanon, Jordanië 
en Syrië. In Syrië zijn hulporganisaties  

afhankelijk van toestemming van de 
overheid, maar hebben ze ook relatief 
veel vrijheid. Door de kerkelijke structuren 
zijn zij aanwezig in gebieden die voor  
andere hulporganisaties niet bereikbaar  

zijn. Kerken zijn na het Rode Kruis de 
grootste hulpverlener in Syrië. De kerk 
biedt hulp aan iedereen, ongeacht achter-
grond of religie. Kerken bouwen niet  
alleen hun eigen gebouwen weer op, maar 
helpen bij het zoeken naar onderdak en 
werk. Ook zorgen ze dat kinderen weer 
naar school gaan en dat getraumatiseerde 
kinderen psychologische hulp krijgen.

nieuWe teKenS Van hoop

  Syrië  

€ 150,00 
om een onderneming 

op te zetten

  Help mee!  

Martha: 
‘Ik ga weer naar school en mijn ouders 

hebben een eigen zaak opgezet.’

€ 40,00
voor eerste 

opvang

  Help mee!  

Alice Kleinschmidt: 
‘Voor de geestelijke gezondheid van 

mensen is het erg belangrijk om
creatief en actief te zijn en niet alleen 

maar passief en afwachtend.’



Van de 70,8 miljoen vluchtelingen vindt  
41,3 miljoen opvang in eigen land. 25,9 miljoen 
mensen worden geregistreerd als vluchteling, 
daarvan vindt 80% opvang in een buurland. 
Soms trekken mensen verder. Op zoek naar 

een veilige plek en een betere toekomst.  
Meestal heten ze dan asielzoekers, daarvan 
zijn er wereldwijd 3,5 miljoen. Overal staan 
kerken klaar om mensen in nood hulp te  
bieden.

Vluchtelingen wereldwijd

  Colombia  

  Bangladesh  

  Zuid-Soedan  

  Griekenland  

  Syrië  

  Oeganda  

Vluchtelingen in nederland

Kerk in Actie steunt projecten om vluchtelingen 
humaan op te vangen en perspectief te bieden. 
Volgens schattingen leven er in Nederland  
30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. 
Wie ongedocumenteerd in Nederland leeft, heeft 

maar weinig rechten. Bovendien is er altijd  
de angst om opgepakt en uitgezet te worden.  
Diverse kerkelijke initiatieven helpen onge
documenteerden met informatie, advies en 
scholing en stimuleren hun zelfredzaamheid.

  Op de vlucht voor  

  klimaatverandering  

  Weerbaarheid  

  vergroten  

  Op de vlucht voor  

  politiek wanbeleid  

  Op de vlucht  

  voor geweld  

  Nu weer  

  eigen  

  inkomen  

  Op de vlucht  

  voor oorlog  
70,8 miljoen mensen op de wereld 
zijn gedwongen op de vlucht

  Nu weer  

  naar school  

  Op de vlucht  

  voor oorlog  

  Opgevangen  

  Nieuwe toekomst  


