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Magazine

Rozalia uit Oekraïne 
“Ik schaam  
me als mensen 
ons eten 
geven.”

Zohreh uit Afghanistan 
“Later wil ik 
tolk worden en 
vluchtelingen 
helpen.”

Met uw hulp 
redden we levens



 terug naar inhoudsopgave  UNHCR MAGAZINE 2022 - VOORJAAR  2

EEN TROUWE MAKKER 
OP DE VLUCHT
Veel vluchtelingen uit Oekraïne 
 nemen hun huisdier mee op hun 
zoektocht naar veiligheid. In de 
 chaos is dit hondje zijn baasje 
 kwijtgeraakt. Veronika uit Oekraïne 
heeft hem gevonden bij de grens
overgang en hoopt nu een nieuw 
baasje voor hem te vinden. 
Veronika is op weg naar Italië om 
haar kinderen en moeder in veilig
heid te brengen. Daarna keert  
ze samen met haar man terug naar 
woonplaats Liviv om ontheemde 
families te helpen.
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Vuurdoop
Begin januari heb ik het stokje overgenomen van 

Claire de Rooij als Hoofd Fondsenwerving en 
Partnerschappen. Toen op 24 februari de oorlog  

in Oekraïne uitbrak, was ik enkele weken aan de slag bij 
UNHCR. Het was meteen alle hens aan dek voor iedereen. 
In de weken die volgden werden wij diep geraakt door uw 
enorme betrokkenheid. Uw donaties en steunbetuigingen 
bleven maar komen. Dank u wel.

In dit magazine leest u hoe uw bijdrage een verschil 
maakt voor de mensen die alles achter moesten laten. 
Bijvoorbeeld voor alleenreizende vrouwen en kinderen.  
Zij lopen een groot risico om te worden uitgebuit. 

Op pagina 14 leest u daarom hoe wij hen extra  
bescherming bieden in ‘Blue Dots’. Als vader van twee 
kinderen ben ik zeer onder de indruk van de veilige  
haven die  UNHCR creëert voor families. In de beeld
reportage op pagina 8 ziet u welke weg uw donatie  
aflegt naar  Oekraïne. In de gastcolumn op pagina 17  
vertelt mijn  collega Guido van Heugten waarom samen
werking tussen hulporganisaties zo belangrijk is. 
Juist in oorlogstijd.

Terwijl de wereld haar ogen richt op de afschuwelijke 
 crisis in Oekraïne, werken mijn collega’s wereldwijd dag  
in dag uit om hulp te bieden aan mensen op de vlucht. 
Denk aan Bangladesh, Jemen en de vergeten crisis in 
Mozambique. Ook zij mogen rekenen op uw steun en  
daar ben ik u ontzettend dankbaar voor.

Bas Klaassen  
Hoofd Fondsenwerving 
en Partnerschappen 

INHOUDSOPGAVE VOORWOORD

4  NIEUWS & TIPS
6  REPORTAGE: OEKRAÏNERS OP DE VLUCHT 
13  VERGETEN CRISIS:  MOZAMBIQUE
17  GASTCOLUMN: GUIDO VAN HEUGTEN  

PORTRET
IK WIL NIET AFHANKELIJK 
ZIJN VAN VOEDSELHULP

18

BEELDREPORTAGE
NOODHULP RESPONS
IN OEKRAÏNE

8

REPORTAGE
BLUE DOTS

14
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NIEUWS & TIPS

BEDRIJVEN 

Levain 
et le vin
Bakkerij en wijnwinkel Levain  
et le vin in Amsterdam heeft op 
14 maart een inzamelings actie 
gehouden voor  mensen op de 
vlucht uit Oekraïne. Het fantasti
sche team heeft die dag vrijwillig 
gewerkt zodat alle opbrengsten 
naar mensen op de vlucht gaan. 
Zo kon Levain et le vin aan het 
einde van de dag een prachtig 
bedrag van €1.700 doneren aan 
UNHCR voor Oekraïners in nood. 
Hartstikke bedankt!

 unhcr.nl/watjijkandoen

ACTIE 

Donateur in actie
 

Op zondag 3 april 2022 vond de benefiet
workshop "Zingen voor  Oekraïne" plaats, in 
 Cultuurhuis De Paulus in Oegstgeest. De actie, 
 georganiseerd door Helga Kruse, was een groot 
succes. In totaal  kwamen 91 enthousiaste zangers 
en zangeressen naar de benefiet workshop en 
hebben daarmee een bedrag ingezameld van 
€1.725 voor Oekraïne. Ontzettend bedankt voor 
deze geweldige actie!
 

 unhcr.nl/inactie

WINACTIE

Wat weet u  
over deze crises? 
In 2021 waren er talloze crises die mensen 
dwongen om te vluchten voor geweld.  
De meeste van deze conflicten kregen  
niet veel aandacht in de media.  
Toch kwam UNHCR dankzij de steun van 
onze donateurs direct in actie. 

Beantwoord de vragen over de verschillende 
crises en stuur de juiste antwoorden op naar 
actie@unhcr.org. We verloten vijf boeken van 
onze highprofile supporter Ahmad Joudeh: 
‘Dance or Die’.

 stuur uw antwoorden naar: actie@unhcr.org

Honderdduizenden mensen 
raakten ontheemd in januari 
2021 in Myanmar. UNHCR 
riep de buurlanden op om 
hun grenzen open te houden 
voor mensen op de vlucht. 

 Waardoor raakten Birmezen 
ontheemd? 

a. Staatsgreep
b. Orkaan 
c. Vulkaanuitbarsting

Kameroen werd getroffen 
door ernstige droogte.  
Tienduizenden mensen,  
onder wie vooral vrouwen  
en kinderen, vluchtten  
naar buurlanden.

 Naar welk buurland vlucht-
ten de meesten mensen?

a. Tsjaad
b. Nigeria
c. Gabon 

Volgende 
vraag op 
pagina 5

1 2

http://unhcr.nl/watjijkandoen
http://www.unhcr.nl/inactie
mailto:actie%40unhcr.org?subject=Winactie%20Voorjaar%20-%20antwoorden


 terug naar inhoudsopgave  UNHCR MAGAZINE 2022 - VOORJAAR  5

Tips?
Heeft u leuke tips? Wilt  

u reageren op de inhoud  
van het magazine? Of ziet u 
graag uw actie hier terug? 
Stuur dan een e-mail naar 

donateursnl@unhcr.org

Succes!

In de Democratische  
Republiek Congo werden 
hele dorpen verwoest  
door de uitbarsting van  
vulkaan Nyiragongo.

 Wanneer was deze  
vulkaanuitbarsting?

a. Februari
b. Mei
c. Juli

Razendsnel namen de  
Taliban de controle over  
in Afghanistan.  
Tienduizenden mensen  
sloegen op de vlucht. 

 Waar worden de meeste  
Afghanen opgevangen?

a. Duitsland en Frankrijk
b. Iran en Pakistan
c. Duitsland en Oostenrijk

Door een nieuwe golf  
van geweld in de Centraal 
Afrikaanse Republiek  
sloegen meer dan  
200.000 mensen op  
de vlucht. 

 Wat was de oorzaak 
van het geweld?

a. Rebellen
b. De verkiezingen
c. Hongersnood

FILMPTIP 

FLEE
Jonas Rasmussen

 
In de jaren tachtig  ontvlucht 

Amin als kind het geweld 
in Afghanistan. Hij belandt 

in Denemarken waar hij 
zonder familie zijn leven 
probeert op te bouwen. 

Van zijn smokkelaar krijgt 
hij één regel mee: vertel 

niemand hoe je hier geko
men bent. Zijn hele leven 

 verbreekt Amin deze  
regel niet. Maar op een 

dag neemt hij zijn  jeugdvriend en filmmaker 
Jonas   Rasmussen in  vertrouwen. Rasmussen 

legt zijn verhaal vast in de prachtige, geanimeer
de  documentaire Flee.   Rasmussen: 

“Deze documentaire laat zien dat iedereen  
een vluchteling kan worden, het kan ook  

jou overkomen.” 

Flee kreeg drie Oscar nominaties  
en  won meerdere prijzen. 

BOEKENTIP 

Dance or Die
Ahmad Joudeh

Ahmad Joudeh is als staatloze vluchteling geboren 
in het Palestijnse vluchtelingenkamp Yarmouk, Syrië. 
In dit auto biografische boek schrijft hij over zijn 
 leven en de weg die hij aflegt om zijn droom na te 
jagen: danser worden. Ondanks de afkeuring van 
zijn familie zet hij door en groeit hij uit tot een 
 beroemdheid in Syrië. Terwijl de oorlog heviger 
wordt en IS aan de macht komt, wordt Ahmad be
dreigd met de dood omdat hij niet stopt met dansen. 
Hij laat een tatoeage zetten in zijn 
nek met de tekst ‘Dance or Die’.  
In het boek neemt Ahmad je mee  
op zijn reis vanuit Syrië naar Beiroet 
en uiteindelijk naar Amsterdam.  
Hier vindt hij eindelijk een veilige 
plek en is hij nu professioneel danser.  

Ahmad is sinds begin 2022 onze 
nieuwste high-profile supporter  
en wil in deze rol aandacht vragen 
voor de situatie van vluchtelingen  
en staatlozen.

 stuur uw antwoorden naar: 
actie@unhcr.org

3 4 5

mailto:actie%40unhcr.org?subject=Winactie%20Voorjaar%20-%20antwoorden
mailto:actie%40unhcr.org?subject=Winactie%20Voorjaar%20-%20antwoorden
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De voorbereiding bepaalt voor  
een groot deel het succes van  
de crisisaanpak. De situatie in 

Oekraïne hebben we nauwlettend in  
de gaten gehouden. Zo hebben we 
voordat de oorlog uitbrak, onze 
 voor raden in de magazijnen aangevuld.  
Toen het geweld escaleerde, konden  
we deze spullen binnen 72 uur 
 verzenden. Denk bijvoorbeeld aan 
dekens, solarlampen en warme kleding. 

Ervaring met  
grootschalige operaties
Vervolgens hebben we onze crisis
experts van over de hele wereld 
 ingevlogen om de hulpverlening in 

gang te zetten. Als leidende en 
 coördinerende organisatie bij vluchte
lingencrises heeft UNHCR een draai
boek opgesteld voor een crisisrespons. 
Ook onze (humanitaire) partners en 
vrijwilligers in Oekraïne en de regio 
volgen dit draaiboek zodat de 
 verschillende organisaties een  
een duidige werkwijze hebben.  
Dit zorgt voor de meest efficiënte  
en effectieve aanpak.

96 vrachtwagens  
met hulpgoederen
Miljoenen mensen zochten veiligheid 
binnen de grenzen van Oekraïne. Zij 
hadden dringend opvang nodig terwijl 

er al snel tekorten ontstonden. Daarom 
hebben we in de eerste 40 dagen meer 
dan 96 vrachtwagens met hulpgoederen 
vanuit Polen naar  Oekraïne gereden.  
In deze vrachtwagens zaten onder  
andere dekens,  hygiënekits,  plastic  
zeilen, solarlampen, slaapzakken, jerry
cans, keukensets en winterkleding.  

Galyna uit Dnipro bracht haar twee 
 kinderen zo snel mogelijk in veiligheid 
nadat haar buurt onder vuur werd 
 genomen. Het gezin vond een plekje  
in een opvangkamp in Chernivtsi.  
Omdat zij weinig spullen mee konden 
nemen kregen ze warme dekens en  
hygiënekits van UNHCR. 

OEKRAÏNERS OP DE VLUCHT

Razendsnel ontvouwde zich een groot schalige crisis  
in Oekraïne. Nadat de oorlog in Oekraïne uitbrak,  
werd binnen de kortste keren duidelijk dat we midden  
in de grootste Europese vluchtelingencrisis sinds de 
Tweede Wereldoorlog zaten. Dankzij de bijdrage van  
onze donateurs, konden wij direct in actie komen met 
levensreddende hulp.

REPORTAGE

BEDANKT! 
UW STEUN MAAKT  
EEN ENORM VERSCHIL

  Galyna uit Dnipro.



OEKRAÏNE

HONGARIJE
ROEMENIË

POLEN

MOLDAVIË
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Beschermd tegen misbruik
Het grootste deel van mensen op de 
vlucht in Oekraïne zijn vrouwen en 
 kinderen. Zij zijn kwetsbaar voor uit
buiting en andere vormen van misbruik. 
Daarom zorgen onze teams voor 
 registratie en juridische hulp. Registratie 
van mensen is belangrijk, omdat wij zo 
direct kunnen zien welke vluchtelingen 
extra hulp nodig hebben. Door juridische 
hulp en advies weten mensen waar ze 
terecht kunnen en wat hun rechten zijn. 
Zo lopen ze minder risico om slachtoffer 
te  worden van mensen met verkeerde 
bedoelingen. Ongeveer 36.000 mensen 
hebben dit soort hulp gekregen bij 
 grensposten en transitcentra. 

  Een jonge Oekraïense moeder 
draagt haar drie maanden oude  
baby en haar peuter over de 
grensovergang bij de Tiszabecs 
grensovergang van Oekraïne  
naar Hongarije. Foto: © UNHCR/Zsolt Balla

Dank u wel!

Rampen en conflicten gebeuren 
meestal plotseling. Daarom is 
UNHCR altijd voorbereid om direct 
hulp te bieden. Van Oekraïne tot 
Venezuela en Burkina Faso tot 
Indonesië. Dit kunnen we alleen 
maar doen dankzij de vele donateurs 
die ons doorlopend steunen.  
Zo kunnen we direct aan de slag.  
Uw steun helpt levens redden  
van mensen op de vlucht. 

Oekraïne 
450.025 mensen kregen  
noodhulpgoederen zoals eten,  
winterkleding en warme dekens  
196.769 mensen kregen hulp bij de 
grensovergang en doorreiscentra
166.630 mensen kregen cash hulp 
68.204 mensen in de zwaarst  
getroffen gebieden kregen  
noodhulp via hulpkonvooien 
174 opvangcentra ontvingen 
noodhulpgoederen 

De regio
35.200 mensen kregen nood
hulpgoederen in Hongarije 
50.012 mensen kregen cash hulp  
in Moldavië
1.302 mensen zijn hervestigd naar  
veilige landen vanuit Moldavië
86.068 mensen kregen cash  
hulp in Polen 
10.120 mensen zijn vervoerd  
van de grensovergang Palanca  
naar Husi in Roemenië

Een greep uit onze 
hulp in cijfers
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  Deze spullen zijn wereldwijd opgeslagen in 
magazijnen van UNHCR. Daar vandaan worden ze 
zo snel mogelijk per vliegtuig en per vrachtwagen 
naar Oekraïne gebracht. Foto: © UNHCR/Ola Anan

Door de oorlog in Oekraïne  
zijn miljoenen mensen op de 
vlucht geslagen. Binnen enkele 
weken tijd is de situatie uitge-
groeid tot de grootste Europese  
vluchtelingencrisis sinds de 
Tweede Wereldoorlog. 

Dankzij uw  genereuze steun  
kwam UNHCR samen met partners 
direct in actie om hulp te bieden 
aan de getroffen mensen.  
Bent u benieuwd welke weg  
uw donatie aflegt? Bekijk het in 
deze beeldreportage.  

Bewoners van Oekraïne moesten halsoverkop 
vluchten toen de oorlog begon, vaak met  
niet meer dan een rugtasje met spullen. 
UNHCR levert daarom hulpgoederen zoals eten, 
thermische dekens en matrassen. 

BEELDREPORTAGE

NOODHULP RESPONS IN OEKRAÏNE

 
Beiroet

Vluchtelingenkamp
Minawao

Bekaa
Vallei

Zwarte
Zee

L I B A N O N

NIGERIA

TSJAAD

GABON
CONGO

DEMOCRATISCHE 
REPUBLIEK

CONGO (DRC)

OEGANDA

CENTRAAL
AFRIKAANSE
REPUBLIEK

KAMEROEN

RWANDA

BURUNDI

TANZANIA

Middelandse 
zee

Golf 
van

Guinee

S Y R I Ë

I R A K

C Y P R U S

T U R K I J E

Kiev

Sumy

Rzeszow
O E K R A Ï N E

M O L D A V I Ë
H O N G A R I J E

R O E M E N I Ë

S L O W A K I J E

P O L E N

W I T -
R U S L A N D

R U S L A N D

T U R K I J E

J O R D A N I ËI S R A Ë L

Yaoundé

Douala

Garoua

Goma

Nyiragongo

 

 unhcr.nl/noodhulp

https://www.unhcr.org/nl/noodhulp/oekraine/ 
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  Een vliegtuig met onder meer 26.000 dekens 
komt aan in het Poolse Rzeszow. Zodra ze zijn 
uitgeladen, worden ze per vrachtwagen
naar Oekraïne vervoerd. Foto's: © UNHCR/Valerio Muscella

  Ook in Athene worden vrachtwagens ingeladen 
met noodhulpgoederen die in humanitaire konvooien 
naar Oekraïne rijden. Foto: © UNHCR/Socrates Baltagiannis

  Een konvooi met hulpgoederen is klaar voor  
vertrek uit Athene. Foto: © UNHCR/Socrates Baltagiannis

NOODHULP RESPONS IN OEKRAÏNE
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  In de buurlanden van Oekraïne biedt UNHCR ook 
 praktische hulp op doorreispunten. Zo komen honderd
duizenden vluchtelingen aan bij het Hongaarse treinstation 
Zahony. UNHCR werkt samen met de overheid.  
Zo zorgen we voor drinken, eten en informatie over verblijf  
en voorzieningen. Foto: © UNHCR/Zoran Stevanovic

AANKOMST IN SUMY EN DE REGIO
BEELDREPORTAGE

Een VNkonvooi met hulpgoederen komt aan in Sumy.  
Dit is één van de zwaarst getroffen gebieden en erg  
moeilijk bereikbaar. Mensen die vastzitten in de stad zijn  
weken afgesloten geweest van de buitenwereld.

  Omdat huizen verwoest zijn, slapen mensen in openbare 
gebouwen. Er is geen stroom of verwarming. Matrassen  
zijn daarom erg belangrijk, zodat mensen niet op de koude 
vloer hoeven te slapen. Foto: © UNHCR/Giorgi Sanikidze
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  In Moldavië komen duizenden vluchtelingen uit  
Oekraïne aan. Sommige van hen zijn op doorreis naar 
Roemenië. UNHCR biedt hen praktische hulp en informatie.
Foto: © UNHCR/Mihai von Eremia

  Een UNHCRmedewerker bij ons opvangcentrum in  
Chernivtsi brengt de behoeften in kaart van mensen die  
daar aankomen. Foto: © UNHCR/Anton Fedorov

  Ook in het westen van Oekraïne levert UNHCR noodhulp
goederen aan mensen op de vlucht. Hier in Chernivtsi  
delen medewerkers warme dekens uit. In de stad verblijven 
veel mensen in openbare gebouwen zoals scholen.
Foto: © UNHCR/Igor Karpenko

U heeft als donateur, samen met talloze 
anderen, geweldig bijgedragen aan de 
opvang en bescherming van gevluchte 
Oekraïners. Wij kunnen u daarvoor niet 
vaak genoeg bedanken! Dank u wel!

AANKOMST IN SUMY EN DE REGIO
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Je land moeten ontvluchten is een dramatische, ingrijpende 

gebeurtenis. UNHCR, de VN-Vluchtelingenorganisatie, beschermt 

en steunt vluchtelingen over de hele wereld. Maar UNHCR doet 

nog meer. Samen met Land Life Company én de bewoners werd 

de omgeving van vluchtelingenkamp Minawao in Kameroen 

herbebost. Het planten van ruim 360.000 bomen vergroende het 

dorre landschap, zorgde voor schaduw, welzijn en voedsel. En het 

creëerde werk gelegenheid voor honderden mensen.

UNHCR ontvangt een jaarlijkse bijdrage van de Postcode Loterij. 

Dankzij onze deelnemers kunnen wij behalve UNHCR meer dan 

150 andere organisaties ondersteunen. Sinds de oprichting van de 

Postcode Loterij in 1989 hebben we al ruim € 7,1 miljard aan goede 

doelen kunnen schenken. 

Samen voor een betere wereld: postcodeloterij.nl

Dankzij u.

Samen 
planten we 
een beter 
leven.

Adv_UNHCR_2022_210x260_P5302_01.indd   1Adv_UNHCR_2022_210x260_P5302_01.indd   1 04-04-2022   14:5704-04-2022   14:57
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VERGETEN CRISIS

MOZAMBIQUE 

Lokale gewapende groepen verzetten zich tegen gaswinning van 
 westerse bedrijven. Na verloop van tijd keerden zij zich tegen de  
eigen bevolking met extreem terroristisch geweld. Slachtoffers vertellen 
over onthoofdingen, verminkingen en seksueel geweld. Ook worden 
kwets bare mensen gerekruteerd door milities. Door de aanhoudende 
dreiging slaan steeds meer mensen op de vlucht om zichzelf en hun  
familie in  veiligheid te brengen. Tot overmaat van ramp ligt Mozambique  
in een gebied dat gevoelig is voor de gevolgen van klimaatverandering 
waardoor mensen keer op keer slachtoffer worden van extreme  
weersomstandigheden. 

 unhcr.nl/mozambique

Wat is  
er aan de

hand?

744.949  
ontheemde mensen 

door conflict 

8 op de 10
vluchtelingen zijn 
vrouwen en kinderen 

8.201 
vluchtelingen uit 

Mozambique in Zimbabwe 

116.385   
ontheemde mensen  
door klimaatrampen 

 29.490
vluchtelingen 

in Mozambique

11.468 
Mozambikanen vanuit 
Tanzania teruggeduwd 

Onze resultaten 2021 voor mensen op de vlucht in Mozambique:

64.238   
mensen kregen 
levensreddende 

noodhulp 
goederen 

51.379  
mensen kregen 

bescherming tegen 
gender gerelateerd 

geweld 

233.000  
mensen kregen 

juridisch advies en 
bescherming  

665 
ambtenaren 

kregen training over 
gendergerelateerd 

geweld

84  
mensen met een 

lichamelijke  
beperking kregen 

hulpmiddelen

http://unhcr.nl/mozambique
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In de schaduw van de bomen maakt een groep 
kinderen slingers, bloemen en dieren van karton. 
Kort daarna zet hun begeleider op dezelfde plek 
een schoolbord neer en begint een Griekse  
taalles door middel van spelletjes en pantomime.  
Deze ‘Blue Dot’ in de buitenwijken van Athene  
is een veilige haven voor kinderen 
op de vlucht.

REPORTAGE

Bij de naastgelegen container, die is 
omgetoverd tot speelkamer met 
bordspellen, puzzels en knutsel

werkjes, laat de 5jarige Nadima trots 
haar tekening zien. Ze heeft hem voor 
haar pasgeboren broertje gemaakt. Haar 
moeder rust uit met de baby in de speciale 
ruimte voor moeders, baby’s en peuters. 
In een andere buitenruimte in de buurt 
herhaalt een groep tienerjongens hardop 
zinnen in het Engels, terwijl de meisjes 
staan te popelen tot ze aan de beurt zijn.

Begonnen langs de Balkanroute
UNHCR heeft in 2016 samen met andere 
organisaties de Children and Family 
 Support Hubs oftewel ‘Blue Dots' 
 opgezet. Dit zijn veilige ruimtes die  
herkenbaar zijn aan de blauwe stippen. 

BLUE DOTS 
Veilige ruimtes voor de meest 
kwetsbaren op de vlucht

   In de Blue Dot in Chisinau, Moldavië organiseren medewerkers 
activiteiten voor gevluchte kinderen en moeders. Foto's: © UNHCR/Maxime Fossat
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De eerste Blue Dots werden opgericht 
langs de Balkanroute om veiligheid te 
bieden aan kwetsbare mensen op de 
vlucht tijdens hun reis door Europa. Er  
is in het bijzonder aandacht voor de vele 
kinderen die alleen reizen of gescheiden 
zijn van hun familie. Na de sluiting van 
de Balkanroute richtten de Blue Dots 
zich op de kwetsbare vluchtelingen die 
er achterbleven. 

Centrale plek voor hulpverlening
De Blue Dots zijn een herkenbaar 
 onderdeel geworden van noodhulp op 
routes waar veel vluchtelingen langs 
reizen. Op die punten werken UNHCR en 
UNICEF samen met organisaties als het 
Rode Kruis, maar ook met nationale en 
lokale overheden. De hubs vormen een 

centrale plek waar alle samenwerkende 
dienstverleners welkom zijn. 

Hoop voor gevluchte kinderen 
De Afghaanse Zohreh (16) is naar 
 Griekenland gevlucht. In de Blue Dot 
komt ze tot rust en kan ze lessen 
 volgen. Ze hoopt dat ze herenigd kan 
worden met haar jongere broer die in 
Duitsland woont. Voorlopig zit ze nog  
in Schist en tot de dag is aangebroken 
waar ze zo van droomt, wil Zohreh  
geen tijd  ver  spillen. “Ik volg de meeste 
lessen en activiteiten die hier worden 
aangeboden. Mijn favoriete vak is  Engels, 
want daardoor kan ik met anderen 
 praten en het is erg handig voor mijn 
toekomst. Ik wil later graag tolk worden 
en vluchtelingen helpen.” 

Welke hulp 
krijgen 
vluchtelingen 
in een Blue Dot?

Identificatie Bij aankomst identificeren en registreren we iedereen.  
Zo brengen we in kaart welke behoeften mensen hebben. Als het nodig 
is, verwijzen we hen naar andere hulpverlenende organisaties, zoals  
gezondheidszorg of psychosociale hulp. 

Mentaal welzijn Mensen op de vlucht hebben vaak verschrikkelijke dingen 
meegemaakt. Daarom is er psychosociale hulp zodat ze kunnen starten 
met het verwerken van hun trauma. 

Juridische bescherming In een vreemd land weten vluchtelingen  
vaak niet wat hun rechten zijn. In de Blue Dots kunnen zij terecht voor 
juridische ondersteuning, bijvoorbeeld voor de asielprocedures.

Informatie en advies Informatie en advies over diensten in het land  
waar vluchtelingen gebruik van kunnen maken, zoals sociale zekerheid, 
gezondheidszorg en onderwijs.

Hereniging met familie Tijdens crises is er vaak chaos waardoor kinderen 
van hun ouders of familie zijn gescheiden. Het Rode Kruis is een vast onder
deel van de Blue Dot en helpt mensen om hun familieleden terug te vinden. 

Ruimtes voor kinderen en gezinnen Er zijn veilige ruimtes voor kinderen, 
gezinnen en moeders die borstvoeding geven. Hier kunnen zij tot rust komen 
na de uitputtende reis die ze achter de rug hebben. 

Blue Dots voor kwetsbare 
mensen uit Oekraïne 
Door de oorlog in Oekraïne zijn 
 miljoenen vrouwen en kinderen op 
de vlucht in Europa. Veel mensen 
bieden hen hartverwarmende steun 
en onderdak. Toch lopen de vele 
alleenreizende vrouwen, kinderen, 
mensen met een beperking en 
 andere kwetsbaren een groot risico 
om te worden misbruikt of om in de 
handen te vallen van mensen
handelaren. UNHCR heeft daarom 
verschillende Blue Dots opgezet  
om vluchte lingen een veilige plek te 
bieden waar ze terecht kunnen voor 
informatie en andere ondersteuning.



Karyna en haar kinderen hebben tijdelijk onderdak 
 gevonden in een markt die wordt gebruikt als noodopvang 
voor Oekraïense vluchtelingen. In deze crisisopvang kan 
het gezin niet lang blijven en ze moeten daarom verhuizen 
naar een andere opvang. Maar Karyna’s zoontje Ivan is ziek 
en ze maakt zich zorgen dat zijn koorts verder oploopt als 
ze nu verhuizen. UNHCR helpt het gezin met informatie en 
juridisch advies. 

Uw periodieke gift redt levens
In de eerste uren na een ramp of van een crisis worden de 
meeste levens gered. Het is daarom belangrijk om zo snel 
mogelijk in actie te komen. Dit is alleen mogelijk als UNHCR 
voldoende financiële middelen heeft die ingezet kunnen 
worden daar waar de crisis het grootst is. Uw periodieke 
schenking maakt dat mogelijk.

Zo schenkt u met belastingvoordeel
Bent u van plan UNHCR voor een langere periode te steunen? 
Dan kan dat voor u een belastingvoordeel opleveren. Als  
u ons minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar schenkt, 
kunt u de gift volledig aftrekken van uw inkomstenbelasting. 
Stel, u doneert 10 euro per maand, dan kan uw belasting
voordeel oplopen tot 44,52 euro per jaar. 

Regel het direct via unhcr.nl/schenken 
Meer weten over de mogelijkheden van schenken 
met  belastingvoordeel? Bel of mail gerust voor vragen 
of persoonlijk advies via: 070 250 18 15 of 
donateursnl@unhcr.org. Of lees meer op unhcr.nl/schenken. 
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Doneer met 
belasting- 
voordeel 
en steun 
en kinderen 
op de vlucht 
Karyna uit Oekraïne besloot haar 
 kinderen in veiligheid te brengen toen  
de eerste bommen in haar wijk vielen. 
Na een lange en  uitputtende reis 
kwam ze uiteindelijk met de bus  
aan in Rzeszow, Polen. De man  
van Karyna is achter gebleven in  
Oekraïne zoals veel andere vaders. 

  www.unhcr.nl/schenken

mailto:donateursnl%40unhcr.org?subject=
http://unhcr.nl/schenken
http://www.unhcr.nl/schenken
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Tijdens mijn werk in verschillende 
landen heb ik veel geleerd van het 
werken voor mensen op de vlucht. 

Zo was ik in de Democratische Repu
bliek Congo (DRC) onder de indruk van 
de veerkracht van vluchtelingen uit de 
CentraalAfrikaanse Republiek die de 
meest vreselijke dingen hebben 
meegemaakt. Hier heb ik gezien dat 
samenwerking tussen organisaties een 
groot verschil kan maken voor mensen 
op de vlucht. 

Mijn naam is Guido van Heugten. Na 
mijn studie Europees recht heb ik voor 
diverse humanitaire organisaties ge
werkt, onder meer in België, Afghanistan 
en de DRC. Sinds 2016 werk ik voor  
UNHCR in Genève.

Samenwerking cruciaal 
Het afgelopen jaar ben ik gestart in een 
nieuwe functie. Nu werk ik onder andere 
aan het versterken van samenwerkings
verbanden met andere organisaties, die 
met hun expertise een bijdrage kunnen 
leveren voor mensen op de vlucht. Dit 
kan bijvoorbeeld door samen plannen 
op te stellen of bijvoorbeeld door afspra
ken te maken over samenwerking in 
tijden van crisis. 

UNHCR brengt organisaties 
bijeen 
UNHCR heeft een mandaat om tijdens 
vluchtelingencrises de interventies te 
coördineren, samen met overheden, 
VNorganisaties, ngo’s en lokale instan

ties. Ook wanneer mensen vluchten en 
binnen de landsgrenzen blijven, heeft 
UNHCR een belangrijke coördinerende 
rol in bescherming, onderdak en het 
kampmanagement voor ontheemden. 
Met afspraken stemmen we onze aan
pak zo goed mogelijk af op die van  
andere humanitaire en ontwikkelings
organisaties zodat wij, maar ook andere 
partijen zich kunnen richten op de 
 kerntaken. Zo is er een globale afspraak 
met Wereldvoedselprogramma:  
indien er meer dan 5.000 vluchtelingen 
zijn, zorgen zij voor voedselhulp. 

Opvang van Oekraïners in 
Moldavië
Ik ben recent in Moldavië geweest waar 
we werken aan de bescherming en 
 opvang van Oekraïense vluchtelingen. 
Ook hier is samenwerking ontzettend 
belangrijk, omdat de behoeftes enorm 
zijn en om ervoor te zorgen dat de steun 
gecoördineerd plaatsvindt, te meer 
 omdat er een groot aantal nieuwe orga
nisaties wilden bijdragen aan de crisis. 
Zo coördineert UNHCR beschermings
werk en richt WHO zich op het onder
steunen van de gezondheidszorg in  
het land. Ik ben dankbaar dat we mensen 
in nood kunnen helpen tijdens een  
afschuwelijke periode in hun leven. 
Dankzij uw steun kan UNHCR deze  
mensen een helpende hand bieden.  
Heel hartelijk dank daarvoor. 

Guido van Heugten  

In deze gastcolumn vertellen Nederlandse 
medewerkers over hun ervaringen 
tijdens hun werk voor UNHCR.

GASTCOLUMN

PERSONALIA
Naam
Guido van Heugten  
Woonplaats
Genève   
Functie
InterAgency 
Coördination Officer

Dank u wel!!

Guido van Heugten 
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Elf dagen nadat de oorlog in 
Oekraïne begon, viel er een bom 
op het gebouw naast Rozalia’s 

huis. Ze woonde met haar man en hun 
2jarige zoon Andriy, in Chernihiv en ze 
werkte daar als actrice in het theater. 
Rozalia wist dat het een kwestie van tijd 
was voordat er nog meer bommen 
zouden vallen. Zo snel als ze kon pakte 
ze haar vluchttas en verliet ze de stad met 
haar zoon. Een priester bracht hen met 
de auto naar Kyiv en tot haar opluchting 
lukte het om een plekje te bemachtigen 
in een overvolle trein naar Polen. 

“Ik schaam me als mensen  
ons eten geven”
Rozalia vertelt dat ze al drie dagen  
niets van haar man uit Chernihiv heeft 
gehoord. Ze verblijft met Andriy bij een 
Poolse journalist die zijn logeerkamer 
aanbood. “Onze koelkast is leeg,”  
zegt ze “ik heb geld nodig voor bood

schappen. Mensen willen ons eten  
geven, maar dan schaam ik me. Ik wil  
het zelf kopen.”

Cash hulp geeft mensen  
de regie terug 
De Europese Unie biedt gevluchte 
 Oekraïners een tijdelijke beschermings
status. Daardoor krijgen zij toegang tot 
sociale diensten en tot de arbeidsmarkt 
zonder lange asielprocedures. Maar  
de registratie van zoveel vluchte lingen 
kost tijd. Daarom biedt UNHCR cash 
hulp om de wachttijd te overbruggen. 
Vluchtelingen zoals Rozalia krijgen 

Voor een kantoorgebouw in Warschau, Polen staat de Oekraïense 
 Rozalia in de rij. Haar zoontje Andriy klemt zich stevig aan haar vast.  
Hij denkt er geen seconde aan om zijn moeder los te laten en zijn 
 nieuwe omgeving te ver kennen. UNHCR registreert hier vluchtelingen 
uit Oekraïne. Zij krijgen hulp in de vorm van cash geld, zodat ze zelf 
kunnen kopen wat ze nodig hebben.  

PORTRET

MET CASH HULP BESLISSEN VLUCHTELINGEN ZELF

Ik wil niet afhankelijk zijn van voedselhulp

“Het was zwaar, ik was drie 
dagen onderweg met mijn 
zoontje van twee. Maar hier 
is hij veilig. Dat is het 
allerbelangrijkste.”

  Rozalia en haar zoon 
registreren zich voor het cash 
hulp in Warschau. 
Foto's: © UNHCR/Maciej Moskwa
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maandelijks een bedrag aan leefgeld. 
Dit geld betekent meer dan alleen 
boodschappen kunnen doen. Het  
geeft mensen de regie terug over  
hun leven. 

“Mensen op de vlucht weten waar ze  
het meest behoefte aan hebben. Met 
cash hulp beslissen zij zelf wat ze  
kopen”, zegt Andriyw Hopkins, hoofd  
van de cash registratieafdeling in Polen. 
Een bijkomend voordeel van cash hulp is 
dat het de lokale economie stimuleert, 

want vluchtelingen doen lokaal hun 
boodschappen.

Uw steun maakt dit mogelijk
Dankzij de geweldige steun van onze 
donateurs krijgen ruim 6.000 vluchte
lingen cash hulp in Warschau. Ook in 
andere Poolse steden bieden we op 
deze manier hulp. UNHCR zet daarnaast 
een soortgelijk programma op in 
 Moldavië, Roemenië, Slowakije en in 
delen van Oekraïne, waar meer dan  
6,5 miljoen mensen ontheemd zijn. 

Het UNHCR Magazine wordt 
uitgegeven door UNHCR 
Nederland en is er voor alle 
donateurs en supporters van 
de VNVluchtelingenorganisatie. 
Het magazine verschijnt twee 
keer per jaar.

Foto cover
© UNHCR/Maciej Moskwa
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Donateurslijn 
Heeft u vragen over uw donatie? 
Neem dan contact op met onze 
medewerkers via 070 250 18 15. 
Zij staan ma t/m vrijdag van 
09:00 – 17:00 voor u klaar. 

Website
www.unhcr.nl

Social media
UNHCR.Nederland
unhcr_nederland
@UNHCR_Nederland
UNHCRNetherlands
UNHCR Nederland

COLOFON

Cash hulp wereldwijd 
Mensen op de vlucht wonen vaak op plekken waar ze toegang hebben tot 
 lokale markten en winkels. Met contant geld kunnen zij op een waardige 
 manier zelf voorzien in hun basisbehoeften. UNHCR biedt daarom in 
 verschillende landen over de wereld cash hulp. Zo heeft UNHCR van 2015 
tot 2021 in 31 landen cash hulp verstrekt. De grootste actieve programma’s  
zijn in Jordanië, Libanon en Jemen. 

Ik wil niet afhankelijk zijn van voedselhulp
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  Deze Rohingya-jongen vult de theepot en emmer met water voor zijn familie. Tijdens dit 
klusje pakt hij zijn kans om lekker met het water te spelen voor wat verkoeling. In augustus 
2017 zijn honderdduizenden Rohingya naar Bangladesh gevlucht. UNHCR en haar partners 
hebben daarom 350 latrines en 55 waterpunten opgezet zodat tienduizenden mensen 
toegang hebben tot sanitair en water. Foto: © UNHCR/Roger Arnold
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