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frontlinie
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KLIMAATVRIENDELIJK 
HUIS
In de stad Kaya, waar veel mensen 
hun toevlucht zochten weg van de 
conflicten in Noordoost Burkina 
Faso, ondersteunt UNHCR de bouw 
van huizen om tenten te vervangen. 
De huizen worden gemaakt met 
lokale, natuurlijke materialen, en zijn 
daardoor milieuvriendelijk en bieden 
de noodzakelijke bescherming tegen 
het klimaat. Door trainingen aan te 
bieden, geven we binnenlands 
 ontheemden bovendien de kans zelf 
als metselaar aan de slag te gaan. 
Op de foto een trotse Ousseni Kiema, 
in het huis dat hij van UNHCR kreeg 
aangeboden.
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Samen beschermen we 
de meest kwetsbaren

De afgelopen jaren stijgt het aantal crises wereldwijd 
in een alarmerend tempo. Naast oorlog, conflict of 
armoede, dwingt tegenwoordig ook het klimaat  

vele mensen huis en haard te verlaten en elders een 
veiliger heenkomen te zoeken. Overstromingen, natuur-
branden, extreme droogte en watertekorten: ze beheersen 
dagelijks de actualiteit. Klimaatverandering raakt ons 
allemaal. Het versterkt bestaande crises en heeft een 
enorme impact voor mensen op de vlucht. Daarmee  
raakt de klimaatcrisis ook het werk van UNHCR.

In dit magazine kunt u lezen hoe klimaatverandering 
en vluchtelingen met elkaar verbonden zijn en wat wij 
doen om mensen op de vlucht te beschermen (p.6).  
Onder meer door het vergroten van de weerbaarheid en 
door in te zetten op vergroening. 

Een mooi voorbeeld vind ik de 360.000 bomen, die we  
de afgelopen vijf jaar hebben geplant in het Green  
Refugee Camp in Minawao, Kameroen. De bomen bieden 
de vluchtelingen schaduwplekken, versterken de bodem  
en dragen bij aan het waterbeheer, zodat ze gewassen 
kunnen verbouwen. 

Laat u zich verder inspireren door de 14-jarige Samia (p.18), 
die zich in een vluchtelingenkamp in Bangladesh inzet 
voor het milieu. Onze collega Babiche Routledge (p.17) 
werkte dit voorjaar in onze Blue Dot opvanglocaties in 
Polen en deelt haar persoonlijke verhaal over de  
bijzondere ontmoetingen die ze daar had met mensen  
op de vlucht.

Met uw bijdrage kunnen we vluchtelingen onderdak  bieden, 
beschermen en weerbaarder maken. Daarvoor wil ik u 
hartelijk bedanken. 

Bas Klaassen  
Hoofd Fondsenwerving 
en Partnerschappen 
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Vluchtnummers is een muzikale reis 
over moed, veerkracht en heimwee. 
Beluister de podcastserie op Spotify, 
Apple Podcasts of Google Podcasts.

RECEPT

eet 
s     akelijk!

Bint Al-Shan 
Jemenitische Honing Cake

Aantal personen 
4 tot 6 

Ingrediënten
• 520 gram bloem
• 3 eieren en 1 eigeel
• 350 ml water
• 180 ml ghee of gesmolten boter
• 1 eetlepel gist
• 1 eetlepel suiker
• 1 eetlepel melkpoeder
• 1/4 theelepel zout
• 1/4 theelepel vanille
• Zwarte sesam en honing ter garnering 

Instructies 
1. Verwarm de oven voor op 200 graden.
2. Week de gist in 60 ml water tot het schuimt.
3. Meng de bloem en het zout in een grote kom.
4. Klop in een aparte kom de drie eieren, suiker,  

melkpoeder, ghee of gesmolten boter, 240 ml water  
en de geactiveerde gist.

5. Voeg de bloem toe aan dit mengsel en kneed het  
deeg in ongeveer 15 minuten tot een zacht deeg.

6. Dek de kom af met een droge doek en zet 30 minuten 
opzij.

7. Snijd het deeg in 12 tot 15 bolvormige stukken.  
Leg de deegballen op een bakplaat en dek ze af met  
een droge doek. Laat het deeg 15 tot 30 minuten rijzen.

8. Smeer een ronde taartvorm (doorsnee 25 tot 30 cm)  
in met ghee of gesmolten boter.

9. Rol de eerste bal zo dun mogelijk uit en plaats deze in 
de taartvorm. Snijd overtollig deeg langs de randen af. 
Bestrijk de bovenste laag met ghee of gesmolten boter 
en herhaal dit proces met elke deegbal, waarbij u elke 
laag op elkaar stapelt met ghee of gesmolten boter 
ertussen. Bestrijk de bovenste laag met eigeel en vanille. 

10. Bestrooi met zwarte sesamzaadjes.
11. Bak 25 tot 40 minuten in de oven, tot de cake goud-

bruin is.
12 Haal de cake uit de oven en besprenkel de bovenkant met 

de honing terwijl de cake nog warm is en serveer direct.

Dit is een recept uit het ‘Tastes from Home’ kookboek  
van UNHCR. In het kookboek staan recepten uit de 
vluchtelingen gemeenschap.
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NIEUWS & TIPS

BEDRIJVEN 

Signify  
Voor mensen op de vlucht is toegang tot 
 elektriciteit niet vanzelfsprekend, maar vaak wel 
van levensgroot belang. De Signify Foundation 
heeft 15.000 draagbare lampen op zonne-energie 
gedoneerd aan Oekraïense vluchtelingen.   
Naast verlichting en daarmee meer veiligheid, 
kunnen de lampen gebruikt worden als oplader 
voor mobiele telefoons. Op deze wijze kunnen 
mensen in contact blijven met familie en hebben 
ze online toegang tot de laatste informatie. 
Signify Foundation, heel erg bedankt!

 unhcr.nl/watjijkandoen

PODCAST 

Vlucht-
nummers  
Wie beter dan mensen op de vlucht zelf kunnen 
het beste over hun ervaringen vertellen? In ‘Vlucht-
nummers’, onze podcastserie in samen werking  
met het Ministerie van Buitenlandse Zaken en 
Stichting Vluchteling, vertellen vluchtelingen hun 
verhaal aan de hand van drie muziekstukken. 
Welke  muziek gaf hen moed op moeilijke 
momenten  tijdens hun vlucht? En welke 
muziek biedt houvast voor een nieuw 
leven in een nieuw land?
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WINACTIE

WINACTIE!
De decembermaand staat weer voor 
de deur. Exclusief voor lezers van dit 
magazine hebben we een speciale 
winactie voor de feestdagen. U maakt 
kans op een prachtig handgemaakte 
decoratie van MADE51, gemaakt door 
vluchtelingen in meer dan 14 landen. 
MADE51 is opgezet door UNHCR,  
om mensen die alles hebben achter 
moeten laten een kans te geven hun 
talenten te ontwikkelen en economisch 
onafhankelijk te worden. Elk handge-
maakt product heeft dan ook zijn eigen 
verhaal. Meer informatie over dat 
 unieke verhaal en de producten van 
MADE51 vindt u op www.made51.org.

Wij verloten 50 decoraties. 
Wilt u kans maken? 

  Ga naar unhcr.nl/winactie 

FILMPTIP 

The Swimmers 
Netflix
 
The Swimmers vertelt het bijzondere verhaal van Yusra Mardini  
en haar zus Sara. De twee jonge Syrische vluchtelingen ver tellen 
over hun jeugd in Damascus en hun liefde voor zwemmen. Over de 
dramatische reis naar Europa in 2015, toen de motor van hun  
boot ermee ophield en zij besloten te springen. 
Ze zwommen drie uur lang in de Egeïsche zee 
voor ze gered werden. Uiteindelijk bereikten ze 
Duitsland, waar  Yusra zich kwalificeerde voor 
het allereerste Olympisch vluchtelingenteam.

Yusra Mardini werd in 2017, op 19-jarige 
 leeftijd, benoemd tot de jongste UNHCR- 
ambassadeur ooit. Met haar inspirerende 
verhaal is ze een krachtige stem geworden 
voor mensen die gedwongen op de vlucht zijn.
 
Vanaf 23 november te zien op Netflix.

BOEKENTIP 

De waarheid zal 
me bevrijden 
Alejandra Ortiz

In een klein dorp in Mexico leeft de jonge 
 Alejandra een uitzichtloos bestaan. Door  armoede 
gedreven en op zoek naar genegenheid,  
verkoopt ze vanaf haar dertiende haar lichaam. 
Ondertussen ontdekt ze dat ze anders is dan 
anderen, dat het in Mexico niet veilig is voor haar. 
Ze gaat naar Amerika, maar zonder papieren is het 
leven voor een migrant ook daar niet makkelijk.

In 2015 komt Alejandra aan op Schiphol, ze meldt zich en 
krijgt een enkeltje Ter Apel. Daar begint de zoektocht naar 
een thuis. Ze zoekt naar warmte, liefde, een nieuwe familie. 
Ondanks grote tegenspoed; de stroperige procedures, 
 afwijzingen en een depressie als gevolg, houdt ze haar 
 ultieme zoektocht naar vrijheid vol. Ze verlangt te leven,  
lief te hebben, vrij te zijn - te zijn wie ze werkelijk is.

De waarheid zal me bevrijden is het  
aangrijpende verhaal van Alejandra, een 
transvrouw op zoek naar een veilig thuis.

Tips?
Heeft u leuke tips  

die u wilt delen? Stuur  
dan een mailtje naar  

donateursnl@unhcr.org
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De klimaatcrisis raakt daarmee  
het werk van UNHCR om opvang  
en bescherming te bieden aan 

vluchtelingen en binnenlands ontheem-
den. Om tegenwicht te bieden aan de 
gevolgen van de klimaatverandering 
passen we onze activiteiten aan.  

Zo werken we onder andere aan het 
verbeteren van de paraatheid en 
weerbaarheid van mensen op de vlucht, 
dragen we bij aan vergroening en 
verduurzaming in vluchtelingenkampen 
en de directe omgeving, en vestigen we 
wereldwijd continu de aandacht op de 
noodzaak van gezamenlijke actie om 
klimaat verandering tegen te gaan. 

Klimaatbestendige onderkomens
Miljoenen vluchtelingen, die een veiliger 
heenkomen in eigen of omringende 
 landen hebben gezocht, verblijven vaak 
op kwetsbare klimaat-hotspots. Gebieden 
die al uitdagende weersomstandigheden 
kenden, maar onder invloed van klimaat-
verandering met nog ernstiger en  
vooral onvoorspelbaarder weer te  
maken  krijgen. Het zorgt niet zelden 
voor  levensbedreigende situaties.

Bangladesh is zo een plek. Bijna een 
miljoen Rohingya-vluchtelingen verblijven 

Verzengende hitte, langdurige droogte, bosbranden, 
overvloedige regenval en verwoestende overstromingen. 
Extreme klimaat- en weersomstandigheden zijn inmiddels 
een dagelijkse realiteit. Eén waar we allemaal in meer  
of mindere mate de effecten van ondervinden. Deze 
effecten worden echter onevenredig hard gevoeld door 
mensen die hun huis hebben moeten ontvluchten,  
die niet de middelen hebben om zichzelf te beschermen.  
De klimaatcrisis is een humanitaire crisis en mensen  
op de vlucht staan in de frontlinie.

REPORTAGE

Klimaatverandering: een crisis 
die vluchtelingen hard raakt 
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 unhcr.nl/klimaat

http://www.unhcr.nl/klimaat
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in een delta die, nog meer dan voor-
heen, geteisterd wordt door ernstige 
regenval en overstromingen. Hier 
 ondersteunen we dan ook vluchtelingen 
en hun gemeenschappen met vaardig-
heidstrainingen om evacuaties te kunnen 
coördineren en mensen te redden bij 
overstromingen. Daarnaast bouwen we 
klimaatbestendige onderkomens die 
bestand zijn tegen hevige regenval en 
stormen, en ondersteunen we ‘groene’ 
projecten van inwoners (zie p.18). Ook  
in Jemen en Burkina Faso, waar men  
te maken heeft met extreme droogte,  
financieren we de bouw van duurzame 
en milieuvriendelijke huizen die de hitte 
buiten houden. Door te werken met  
lokale producten en de bewoners,  
stimuleren we bovendien de lokale 
werkgelegenheid en economie. 

Duurzame energie en voedsel
In verschillende landen ondersteunen wij 
gezinnen bij het creëren van duurzame 

bronnen van voedsel en inkomsten.  
In Azraq (Jordanië) leren Syrische 
 vluchtelingen over hydro-cultuur-
methoden, die tot 80% minder water 
verbruiken dan traditionele methoden, 
om voedsel en planten te verbouwen. 
Verderop in dit magazine (p.14) kunt u 
lezen over de zonne-energiecoöperaties, 
die niet alleen voor groene energie 
zorgen maar ook voorzien in het levens-
onderhoud van vele gezinnen.

We bieden ook noodhulp aan mensen 
die zijn getroffen door extreme 
 klimaat omstandigheden. Met onder 
andere het bieden van veilige opvang 
en het herstel van voorzieningen, 
schoon water en hygiënepakketten. 
Tegelijkertijd kijken we naar onze  
eigen manier van werken, om onze  
stikstof-voetafdruk te verkleinen en 
schonere, groenere oplossingen  
voor mensen op de vlucht de  
standaard te maken. 

Naast het in het artikel genoemde 
Bangladesh, staan ook de Sahel, 
Jemen en Somalië bekend als 
klimaat-hotspots. De klimaatcrisis 
komt hier vaak bovenop bestaan-
de crises en versterkt daarmee 
onderliggende kwetsbaarheden. 

SAHEL Door langdurige droogte heeft 
de Sahel te kampen met woestijnvorming, 
waardoor oogsten mislukken en grote 
voedseltekorten ontstaan. Het gebied 
gaat tegelijkertijd al jaren gebukt onder 
geweld van gewapende milities. De 
combinatie van crises maakt dat inmiddels 
meer dan 3 miljoen mensen op de vlucht 
zijn. De steun van UNHCR richt zich op 
het bieden van bescherming, onderdak, 
essentiële hulpgoederen, onderwijs, het 
voorkomen van gendergerelateerd 
geweld, het voorbereiden van de 
mensen op noodsituaties en hen 
ondersteunen om op duurzame wijze om 
te gaan met natuurlijke rijkdommen.

JEMEN In Jemen heerst al zes jaar een 
allesverwoestende oorlog die tot grote 
vluchtelingenstromen heeft geleid. 
Daarnaast heeft het land te kampen  
met zowel langdurige droogte als 
overstromingen, met een enorme 
voedselcrisis en hongersnood als 
gevolg. Deze combinatie zorgt voor de 
grootste humanitaire crisis in de wereld. 
Naast het bieden van noodhulp 
financieren we in Jemen de bouw van 
duurzame onderkomens die bestand zijn 
tegen de extremen van het klimaat.  

SOMALIË Van langdurige droogte  
en hevige overstromingen tot sprink-
hanenplagen: Somalië blijkt zeer vatbaar 
voor natuur- en klimaatrampen. Het leidt 
tot onder meer grote voedselonzeker-
heid en komt boven op de bestaande 
humanitaire nood door conflicten en de 
politieke instabiliteit in het land. 
Honderdduizenden mensen zijn hier   - 
door op de vlucht geslagen. UNHCR 
helpt hen met water, onderdak en 
essentiële huishoudproducten.

Sneeuwbaleffect
De klimaatcrisis heeft niet alleen een direct effect op het leven van 
mensen op de vlucht en hun gastgemeenschappen, het zorgt ook 
voor extra spanningen in gebieden waar mensen al moeite hebben 
om te overleven. Klimaat- en natuurrampen vergroten de armoede, 
voedselonzekerheid, watertekorten en belemmeren de toegang  
tot natuurlijke hulpbronnen waar gemeenschappen van afhankelijk 
zijn om te overleven. Dit soort meervoudige rampen raken zowel de 
economie van een land als de inkomens van families. 
Kwetsbare gemeenschappen krijgen vaak onvoldoende steun van 
hun overheid om te herstellen. Zo komen landen van de ene crisis 
in de andere terecht, waardoor de bestaande instabiliteit verergert. 
Het dwingt mensen op de vlucht.
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Al meer dan 40 jaar lijdt de bevolking 
van Afghanistan onder één of meerdere 
crises. Oorlog, conflicten, natuur-
rampen, voedseltekort, chronische 
armoede en nu ook het klimaat dwingen 
vele mensen op de vlucht en leiden tot 
nog meer kwetsbaarheid en slachtoffers. 
De veerkracht van vluchtelingen, 
binnen lands ontheemden en gast-
gemeenschappen wordt zwaar op  
de proef gesteld.

BEELDREPORTAGE
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  Gul Khan* vluchtte vier jaar geleden 
met zijn kinderen en kleinkinderen 
vanuit Nangarhar naar Kaboel. Hij werkt 
als dagloner en de kinderen kunnen 
dankzij UNHCR weer naar school.

Fotoserie: UNHCR/ © Andrew McConnell

WINTERHULP IN AFGHANISTAN
 unhcr.nl/winter

http://www.unhcr.nl/winter
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  Gul Khan* vertelt: “Het 
leven is een strijd en de 
winter is de moeilijkste tijd. 
We verbranden versnipperd 
plastic in de kachel om ons 
huis te verwarmen, want hout 
is te duur. Elke dag is er zorg 
of we kunnen eten en het 
halen van water is gevaarlijk 
op de besneeuwde en 
gladde heuvels."

  De pasgeboren Ali Gulen* 
en zijn moeder Tahira* 
verblijven in een tent op  
open terrein in Kandahar.  
Op de vlucht voor de zware 
gevechten in Deh Rawood, 
Oeroezgan, vrezen ze nu 
uitzetting door de eigenaar 
van dit stuk grond.

WINTERHULP IN AFGHANISTAN
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  De zesjarige Razgul* en haar zussen Aseela* (3) 
en Fauzia* (9) zijn vier maanden geleden samen 
met vader Mullah Ahmed* en de andere gezins-
leden gevlucht uit Jalalabad naar Kaboel.

  Als één van de 1.000 gezinnen in Kaboel ontvingen 
ze cash hulp om te voorzien in middelen om de 
koude wintermaanden door te komen. Vader Mullah 
Ahmed*: “Met het geld hebben we warme dekens 
en brandstof voor de kachel gekocht.”

Dankzij uw genereuze steun biedt UNHCR cash 
geld en vouchers aan binnenlands ontheemde 
gezinnen in Afghanistan die alles kwijt zijn geraakt. 
Zo kunnen zij zelf bepalen wat ze het hardst nodig 
hebben en water, voedsel, gezondheidszorg, 
brandstof voor verwarming en andere middelen 
van bestaan zelf inkopen. 
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  Een UNHCR-medewerker 
ondersteunt binnenlands 
ontheemde gezinnen in 
Kaboel, in de rij om hun 
winterhulp in ontvangst  
te nemen.

  In de armen van haar 
moeder Nazania* wacht de 
tien maanden oude Madina* 
stilletjes tot zij aan de beurt 
zijn om geld te ontvangen, 
waarmee ze kunnen voorzien 
in hun winterbehoeften.

  Farishta* (28) werd tien  
jaar geleden door een lid  
van de Taliban ontvoerd en 
gedwongen tot een huwelijk. 
Inmiddels is ze weduwe en is 
ze met haar twee kinderen 
naar Kaboel gevlucht, omdat 
ze zich de kosten van reizen 
over de grens naar Iran  
niet kon veroorloven. In de 
hoofdstad ontvangen ze  
hulp van UNHCR. 

*) Namen zijn uit veiligheids-
overwegingen gefingeerd.
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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. 

In 2021 steunden onze deelnemers meer dan 175 goede doelen. 

Samen met organisaties zoals UNHCR werken we aan een recht-

vaardige, groene en gezonde wereld voor iedereen. Sinds de 

oprichting van de Postcode Loterij in 1989 hebben we al ruim 

€ 7,3 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_02.indd   1Adv_UNHCR_2022_210x260_P5302_02.indd   1 23-09-2022   10:1323-09-2022   10:13
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VERGETEN CRISIS

ZUID-SOEDAN

Zuid-Soedan gaat al bijna 10 jaar gebukt onder verschillende conflicten. 
Deze hebben duizenden levens geëist en meer dan 2,3 miljoen mensen 
zijn op de vlucht geslagen, in eigen land of naar omringende landen. Ze 
hebben alles moeten achterlaten. Onder de vluchtelingen zijn veel vrouwen 
en kinderen. Zij lopen groot risico slachtoffer te worden van (seksueel) 
 geweld. Veel kinderen zijn bovendien hun ouders aan het geweld verloren 
en staan er alleen voor. Het maakt ze nog kwetsbaarder tijdens hun vlucht. 
Het regenseizoen, dat van eind april tot november loopt, maakt de situatie 
nog gevaarlijker door overstromingen, voedseltekorten en ziektes.

 unhcr.nl/zuid-soedan 

Wat is  
er aan de

hand?

2.342.034
mensen op 

de vlucht

1.000.000 
mensen per jaar zijn  
slachtoffer van overstromingen

8 op de 10
vluchtelingen zijn 

vrouwen en kinderen

5.188    
alleenreizende
kinderen 

 39.3%
van de vluchtelingen wordt 

opgevangen in Oeganda

98%
van de vluchtelingen
woont in een kamp

Onze resultaten in 2021 voor mensen op de vlucht uit Zuid-Soedan:

503.389
kinderen 

kunnen naar 
school

1.940.000
 vluchtelingen 

hebben 
voedselhulp 
ontvangen

28.893
bevallingen 

begeleid door 
opgeleid medisch 

personeel

213.902
gezinnen hebben 

toegang  
tot sanitaire 

voorzieningen 
gekregen

44.458
gezinnen 

hebben een 
energie besparend 
fornuis gekregen

4.004
slachtoffers van 

gendergerelateerd 
geweld hebben 

gerichte hulp 
ontvangen 

Hieronder leest u wat wij tot nu toe dankzij uw steun voor vluchtelingen hebben betekend.
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De opzet van zonnecoöperaties 
betekent naast toegang tot 
energie ook werkgelegenheid en 

inkomsten voor de vluchtelingen en de 
lokale bevolking: zij beheren de centra. 
Hiervoor hebben de 62 leden een 

opleiding kunnen volgen aan de 
plaatselijke hogeschool. Het leidt 
bovendien tot goede relaties tussen de 
lokale bevolking en de vluchtelingen. Ze 
werken samen om de energienetwerken 
te onderhouden en te zorgen voor 

duurzame, betaalbare energie aan de 
huishoudens. Ze zijn de plaatselijke 
energieleverancier geworden en hebben 
daar de levens van vele honderden 
gezinnen mee veranderd. 

“Het heeft mijn eigenwaarde 
hersteld”
“Ik besloot me aan te sluiten bij de 
 coöperatie, zodat ik voor mijn gezin  
kon zorgen”, vertelt Ahmed Hussein,  
een lokale inwoner en huidige voorzitter 
van de coöperatie in Buramino. “Nu is 
het mijn verantwoordelijkheid om de 
coöperatie te begeleiden en te stimule-
ren om inkomsten te genereren en deze 
vervolgens goed te investeren. Zo heb-
ben we een gloednieuwe generator kun-
nen aanschaffen als back-up voor tijdens 
het regenseizoen, zodat klanten een 
constante stroomvoorziening hebben. 
Het voelt goed hieraan bij te dragen.”  

In de dorre en afgelegen Somalische regio in het zuidoosten van  Ethiopië is 
toegang tot energie niet vanzelfsprekend. Niet voor de meer dan 168.000 
Somalische vluchtelingen in de vijf kampen in Dollo Ado en Bokolmayou, noch 
voor de bewoners van de omringende gemeenschappen. Het gebied wordt niet 
bediend door het nationale elektriciteitsnet. Tot voor kort waren zij aangewezen 
op dieselgeneratoren en kleine opladers en batterijen op zonne-energie, wat 
veel mensen zich niet konden veroorloven.

REPORTAGE

VLUCHTELINGEN 
EN LOKALE BEVOLKING 
WERKEN SAMEN 
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Ali Mohamed Hussein, een Somalische 
vluchteling en vice-voorzitter vult aan: 
“Het is de beste beslissing die ik ooit 
heb gemaakt. Het heeft mijn eigen-
waarde hersteld en het welzijn van  
mijn gezin verbeterd. Het heeft me  
de ogen geopend en me doen inzien 
dat ik zelfredzamer ben dan ik had  
gedacht.” 

Het doel: iedereen toegang  
tot energie 
De mannen hebben plannen om de  
coöperatie in Buramino verder uit te 
breiden. “We willen een motorfiets 
 kopen zodat we makkelijker afgelegen 
gebieden kunnen bereiken om  
nieuwe zonnesystemen te installeren, 
bestaande te onderhouden en om  
betalingen te innen. Een deel van de 
inkomsten willen we besteden aan  
het uitbreiden van de grids om zo  

de hele gemeenschap van energie  
te kunnen voorzien. De rest willen  
we doneren, zodat les materialen  
aan geschaft kunnen worden voor de  
wees- en gehandicapte kinderen in  
de gemeenschap.”  

Zeer kwetsbare huishoudens, die  
zich de elektriciteit niet kunnen ver-
oorloven, ontvangen gratis stroom.  
Eén van hen is de 38-jarige Somalische 
vluchteling Fatuma Farah, die sinds  
2014 met haar 10 kinderen in kamp  
Buramino woont. "De toegang tot  
elektriciteit heeft ons leven echt ver-
beterd. We hebben nu 's avonds licht, 
waardoor mijn kinderen kunnen  
studeren en hun huiswerk  maken.  
We kunnen de ventilatoren en tele -
foons opladen en ik help mijn buren, 
wanneer zij stroom nodig hebben.  
Zo helpen we elkaar.” 

UNHCR x IKEA Foundation
De apparatuur voor de elektriciteits-
netten op zonne  -energie zijn  
geleverd door de IKEA Foundation 
in samenwerking met UNHCR. 
 Samen met het Ethiopische 
 overheidsagentschap voor vluchte-
lingen- en repatriantenzaken wordt 
op deze wijze een bredere 
 strategie voor levens onderhoud, 
zelfredzaamheid en energie in het 
gebied ondersteund. 

De zonnecoöperaties 
in Ethiopië
1. bieden vluchtelingen en de lokale 

gemeenschappen toegang tot 
schone energie;

2. worden beheerd door vluchte-
lingen en de lokale bevolking,  
en bieden werkgelegenheid en 
inkomsten. Ze zijn daardoor  
minder afhankelijk van hulp;

3. geven de mogelijkheid een bedrijf, 
winkel of restaurant te runnen 
zonder gebruik te hoeven maken 
van dure dieselgeneratoren, wat 
beter is voor het milieu;

4. zorgen dat mensen kunnen 
 studeren of werken na zons-
ondergang en dragen bij aan de 
veiligheid;

5. voorzien in elektriciteit voor de 
gezondheidscentra in de vluchte-
lingenkampen, het voedsel-
distributiecentrum, het quarantaine- 
en het opvangcentrum.
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Schenken met belastingvoordeel 
UNHCR biedt wereldwijd noodhulp, bescherming en zorg aan 
100 miljoen mensen op de vlucht, dag in dag uit. Levens reddende 
activiteiten die we dankzij uw bijdrage kunnen bieden. 

Wanneer u UNHCR voor een langere periode steunt, draagt u 
bij aan structurele oplossingen voor vluchtelingen én kan u dat 
belastingvoordeel opleveren. Met een  periodieke schenking; 
een vast bedrag per jaar voor een periode van minimaal vijf 
jaar, kunt u uw schenking namelijk aftrekken van de inkomsten-
belasting. Stel, u doneert 200 euro per jaar, dan kan uw belasting-
voordeel oplopen tot 80 euro per jaar.

Meer informatie en een schenkings-
overeenkomst opstellen
Meer weten over de mogelijkheden  
van schenken met belastingvoordeel?  
We staan u graag te woord bij vragen  
of voor een persoonlijk advies via: 
 
070 250 18 15 of donateursnl@unhcr.org.

Op unhcr.nl/schenken kunt u ook  
meer informatie vinden en direct de 
schenkings overeenkomst downloaden.  

Heeft u weleens nagedacht 
over periodiek schenken?
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Met meer dan 100 miljoen  mensen op de vlucht is het van levensbelang dat we vooruit  blijven 

kijken. UNHCR is altijd op zoek naar  duur zame  oplossingen die verder reiken dan acute nood-

hulp. Oplossingen die hoop bieden en kleur terug brengen in het leven van vluchtelingen.

http://www.unhcr.nl/schenken
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Dit voorjaar heb ik drie maanden 
mogen bijdragen aan het Emer-
gency Response Team in Polen.  

Ik was verantwoordelijk voor de twaalf 
Blue Dots in het land. Dat zijn opvang 
locaties voor vluchtelingen waar zij 
terecht kunnen voor informatie en onder    - 
steuning. In die rol bekeek ik onder meer 
hoe we alleenreizende kinderen het 
beste konden helpen, was ik continu in 
contact met onze partnerorganisaties en 
nam ik mensen aan voor op de locaties; 
advocaten, psychologen, mensen die de 
kinderactiviteiten konden organiseren. 

Dat waren vaak Oekraïners die voor de 
oorlog al in Polen woonden, maar ook 
mensen die zelf waren gevlucht. Het 
leverde vele bijzondere ontmoetingen op.

Zo was daar Inna, een psychologe uit 
Kiev. Ze had het vermogen om iedereen 
gerust te stellen, een luisterend oor en 
advies te bieden. Hoe heftig dat soms 
voor haar ook was. Zij zat in hetzelfde 
schuitje als de mensen die zij sprak, 
 herkende zichzelf in de verhalen, maar 
ze omarmde ze met warmte. Hoe knap 
dat je dat kan!

Veilige haven
Mijn ontmoeting met een jongetje van 
negen en zijn oma zal me altijd bijblijven. 
Hij was zijn moeder verloren bij een 
bomaanslag. Ik zag hem staan met een 
knuffeleendje in zijn armen, hij hield hem 
lief en tegelijkertijd heel stevig vast.  
Zijn oma vertelde me dat de eend Pietro 
heet en haar kleinzoon hem van een 
vrijwilliger bij de grens had gekregen en 
hem niet meer had losgelaten. Het is zijn 
beste vriend. Om hem gerust te stellen, 
hebben we Pietro ook ‘geregistreerd’ 
voor cash hulp en zijn we daarna samen 
naar de kindvriendelijke ruimte gegaan. 
Hier is Pietro voorgesteld aan alle andere 
knuffels. Ik zag het jongetje langzaam 
ontspannen. Dat is wat aandacht en een 
veilige  omgeving met een kind doet.

Ik vind het heel belangrijk dat de 
 gezichten van de crisis naar buiten  
blijven komen. Het is natuurlijk altijd 
makkelijk om te vervallen in cijfers,  
in vluchtelingen aantallen, maar het  
gaat om mensen. Mensen op zoek naar  
veiligheid. Dankzij uw steun kunnen  
we ze die veilige plek bieden op onze 
locaties en ze de aandacht geven  
die ze zo nodig hebben.

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

GASTCOLUMN

PERSONALIA
Naam
Babiche Routledge
Woonplaats
Den Haag   
Functie
Protection Associate
In dienst sinds 
Werkt sinds 2017 bij 
UNHCR

Dank u wel!!

GEZICHTEN VAN DE CRISIS

Babiche Routledge
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Terwijl een zwerm vogels uit een 
nabijgelegen boom vliegt, 
glimlacht de 14-jarige Samia. Ze 

sluit haar ogen en luistert aandachtig 
naar hun getjilp. Het geluid geeft haar 
rust en een gevoel van voldoening;  
de vogels zijn het bewijs dat Samia en  
haar ‘Youth Environment Activist Club’ 
langzaam maar onvermoeibaar het 
landschap in Kutupalong veranderen.  

Samia kwam in 2017 in het kamp aan, 
nadat ze met haar ouders, broers en 
zussen Myanmar was ontvlucht. Hun reis 
naar Bangladesh was gevaarlijk en trau-
matisch, vooral voor de jongere gezins-
leden. Gelaten vertelt Samia: “De weg 
naar Bangladesh ging gepaard met het 
constante geluid van beschietingen. Mijn 

hele buurt was tegelijk op de vlucht. 
Iedereen was angstig. Het was zwaar. 
We konden amper aan een voedzame 
maaltijd of drinkwater komen.”

Doelgericht de gemeenschap 
veranderen
Het bereiken van de uitgestrekte wildernis 
van Kutupalong, een voormalig natuur-
reservaat, was een opluchting - ze waren 
eindelijk veilig. Maar toen steeds meer 
families naar dit gebied kwamen, kreeg 
de natuur het zwaar te verduren. Een 
hartverscheurende situatie voor Samia, 
die van jongs af aan een grote liefde 
koestert voor de natuur. “Toen we hier 
aankwamen, zag ik de mensen zonder 
echte reden wilde dieren doden. Ze hakten 
bomen om en gooiden ze weg, om het 

Cox Bazar, een kustregio in Bangladesh,  
herbergt ’s werelds grootste vluchtelingenkamp: 
Kutupalong Balukhali. De afgelopen vijf jaar zijn 
bijna één miljoen Rohingya-vluchtelingen vanuit 
Myanmar naar dit kamp gekomen. Onder hen  
een jong meisje met een groene missie:  
“Samen met mijn club wil ik de milieuproblemen 
oplossen en de natuur redden in het kamp.”

PORTRET

STEMMEN UIT DE ROHINGYA-CRISIS 

KUTUPALONG WEER GROEN MAKEN

  De 14-jarige Samia van de 
‘Youth Environment Activist Club’
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land te kunnen bewerken. Overal waar je 
keek, lag afval. Toen ik hoorde over de 
Youth Environment Activists Club die zich 
actief inzet voor het milieu en de natuur 
in het kamp, twijfelde ik geen seconde 
en meldde me als lid aan.” 

Inmiddels hebben meer dan 600 jongeren 
zich aangemeld voor de club. UNHCR 
heeft de club vervolgens een opleiding 
over milieukwesties aangeboden. Het 
geeft de jongeren een gevoel van doel-
gerichtheid en stelt hen zo in staat het 
leven van hun gemeenschap te verande-
ren. Enthousiast vervolgt ze: “We doen 
van alles. Van het planten van bomen en 
het maken van afvalbakken van bamboe 
die we overal in het kamp plaatsen, tot het 
creëren van bewustzijn over het belang 

van bescherming van wilde dieren en 
voorlichting over klimaatverandering.”

Geen uitdaging te groot
"Aan het eind van de dag voel ik me 
goed bij het vergroten van het bewust-
zijn in mijn gemeenschap. We zien de 
bomen weer groeien, de dieren keren 
terug. Sommige mensen luisteren naar 
ons en houden zich aan de informatie  
en ‘regels’. Andere mensen willen nog 
niet luisteren, maar ik geloof echt dat  
ook hun instelling geleidelijk gaat ver-
anderen." Met jeugdige energie en een 
 strijdvaardige blik besluit Samia: "Ik ga 
geen uitdaging uit de weg, doe alles  
wat nodig is om het milieu te dienen  
en de mensen mee te krijgen op onze 
groene missie.” 

Het UNHCR Magazine wordt 
uitgegeven door UNHCR Nederland 
en is er voor alle donateurs en 
supporters van de VN-Vluchtelingen-
organisatie. Het magazine verschijnt 
twee keer per jaar.
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Schenken met belastingvoordeel 
“Toen mijn man en ik de beelden van de oorlog in Syrië zagen, wat 
voor verschrikkingen de kinderen daar moesten meemaken, hebben 
we  besloten om de spaarcentjes die overblijven na ons overlijden 
aan een goed doel te schenken. We hebben gekozen voor twee 
 organisaties, waaronder UNHCR. Omdat zij zich zo inzetten om deze 
mensen  veiligheid en onderdak te bieden.” 

“Meerdere keren per jaar heb ik persoonlijk contact met 
 Hassina en per post ontvang ik verhalen over het prachtige 
werk dat  UNHCR doet. Ik wilde dat ik zelf kon helpen, maar ik 
ben nu te oud natuurlijk; 40 jaar terug zou ik me direct  hebben 
aangemeld. Door UNHCR in ons testament op te nemen,  
doe ik toch een  beetje mee. Dat geeft een fijn gevoel.”

“Als ik de TV-beelden 
zie van kinderen op de 
vlucht voor de oorlog, 
moet ik huilen”

  www.unhcr.nl/nalaten

Meer informatie
Overweegt u om net als mevrouw  
De Jager een gift aan UNHCR na  
te laten of wilt u meer informatie 
over het opnemen van UNHCR  
in uw  testament? Hassina Bahar  
geeft u graag in een persoonlijk  
en geheel vrijblijvend gesprek meer 
informatie over de mogelijkheden. 
Met een gift kunt u het verschil 
 maken in het  leven en de toekomst 
van mensen op de vlucht, en dat  
is van onschatbare waarde.

U kunt Hassina Bahar 
bereiken per e-mail 
via bahar@unhcr.org 
of per telefoon  
op 06 30 32 09 57.
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