
DANKJEWEL VOOR JOUW STEUN 
AAN VLUCHTELINGEN IN 2018



Bedankt! 

Je kunnen verplaatsen in de situatie van mensen die dit overkomt en medeleven 

tonen helpen al enorm. Maar als je dan ook nog eens besluit er wat aan te doen,  

om deze mensen echt te helpen, dan is dat simpelweg fantastisch.

En jij hebt dat gedaan afgelopen jaar. Je hebt UNHCR, de VN-Vluchtelingenorganisatie, 

financieel gesteund. Met jouw bijdrage hebben we vele gezinnen op de vlucht kunnen 

opvangen en beschermen. We hebben ze helpen overleven, hoop kunnen geven en 

geholpen hun leven weer op te bouwen.

Jouw bijdrage en die van vele anderen wereldwijd hebben samen een enorme impact 

gehad. In dit boekje laten we een paar resultaten zien. Op onze website  

www.unhcr.nl/2018inbeeld vind je meer informatie en een speciale bedankvideo.

Nogmaals, namens iedereen die zich inzet voor UNHCR:  

ontzettend bedankt voor jouw steun! 

 

Saskia Baar 

Hoofd Fondsenwerving & Partnerships 

UNHCR in NederlandBEDANKT!



UNHCR: voor iedereen  
die moet vluchten 
 

Onze visie Een wereld waarin iedereen die gedwongen 

moet vluchten de kans krijgt een betere toekomst op  

te bouwen.

Onze missie UNHCR zal alles eraan doen om  

vluchte lingen, gedwongen ontheemde gemeen-

schappen en staatlozen te helpen overleven en hun 

rechten te beschermen. 

Focus Alles wat we doen, is gericht op de bescherming 

van mensen die gedwongen moeten vluchten.

UNHCR is de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde 

Naties. Meer dan 65 jaar beschermen en helpen we 

mensen die moeten vluchten voor oorlog, geweld en 

vervolging. We werken in 138 landen, zowel in grote 

steden als in ver afgelegen, vaak gevaarlijke gebieden, 

en bieden hulp aan de meest kwetsbare mensen. 

We redden levens. 

Als grote groepen mensen op de vlucht slaan, bieden 

we binnen 72 uur levensreddende hulp. Als enige 

organisatie ter wereld zijn wij bevoegd om mensen  

te erkennen en te registreren als vluchteling. Daarmee 

hebben zij internationaal recht op bescherming, en 

komen ze in aanmerking voor andere vormen van 

hulpverlening.

We geven hoop. 

UNHCR helpt mensen op de vlucht de draad weer  

op te pakken. We helpen mensen hun ervaringen te 

verwerken en weer te bouwen aan de toekomst.  

We zorgen dat zowel kinderen als volwassenen 

onderwijs kunnen krijgen, zodat ze zo snel mogelijk 

weer op eigen benen kunnen staan.

We zoeken naar oplossingen. 

Gemiddeld kunnen vluchtelingen pas na zeventien  

jaar terug naar huis. Daarom werkt UNHCR ook aan 

oplossingen zodat de mensen op een zo waardig 

mogelijke en veilige plek kunnen wonen. We bieden 

ondersteuning bij integratie en hervestiging. En als het 

weer veilig is, helpen we mensen terugkeren naar huis.

Wat doen we in Nederland? 

UNHCR heeft in Nederland een kantoor, van waaruit  

er aandacht wordt gevraagd voor de situatie van 

vluchtelingen wereldwijd. Om alle 68,5 miljoen mensen 

op de vlucht te kunnen helpen, is veel geld nodig.  

Met de huidige middelen kunnen we maar de helft 

uitvoeren van wat nodig is. Daarom roepen we in 

Nederland iedereen op om ons mee te helpen.  

Een andere taak is om de overheid te helpen en te 

adviseren als het om ingewikkelde vluchtelingenzaken 

gaat. We wijzen de politiek op de rechten van mensen 

die gedwongen moeten vluchten en brengen in kaart  

welke verbeteringen we kunnen doorvoeren.
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921.398  
jerrycans voor  
schoon water 465.866  

emmers

5.210.833  
warme dekens

2.649.146  
slaapmatten

Met jouw steun in 2018 
hebben we dit bereikt! 
 

In 2018 ontvingen we wereldwijd financiële steun van 

gulle, betrokken en toegewijde donateurs zoals jij. 

Daarmee konden we in 138 landen hulp bieden aan 

mensen op de vlucht.

In Nederland was er veel aandacht voor de landen  

die op de kaart zijn uitgelicht. We boden vluchtelingen 

bescherming, en zochten naar duurzame oplossingen 

voor het nog altijd stijgende aantal mensen dat 

gedwongen op de vlucht is.

Omdat de mensen vaak alles achter hebben moeten 

laten, deelden we ook veel goederen uit:

26.908  
tenten

906.764  
keuken sets

625.440  
muskietennetten

1.573.563  
plastic zeilen

552.901  
solar lampen 



SEPTEMBER  

HULP NA 
AARDBEVING IN 
SULAWESI

Op 28 september werd Indonesië 

getroffen door een ernstige 

aardbeving en tsunami. Meer 

dan 80.000 mensen raakten 

hun huis kwijt. Dankzij jouw hulp 

hebben we de mensen snel 

kunnen helpen met tijdelijke 

huisvesting, zoals tenten, en 

met noodhulpmiddelen, zoals 

slaapmatten, muskietennetten en 

lampen op zonnecellen.

365 dagen in touw 
voor vluchtelingen

BESCHERMING 
SYRIËRS 

In maart stonden we stil bij zeven 

jaar oorlog in Syrië. In 2018 werd 

nog altijd gevochten, en sloegen 

opnieuw miljoenen mensen op 

de vlucht. We konden dat jaar,  

3 miljoen mensen in Syrië helpen 

met bescherming.  

We werkten samen met 98 

buurtcentra, 26 regionale centra 

en 100 mobiele hulpteams. Om 

iedereen te kunnen helpen 

kregen we hulp van 2.849 

vrijwilligers en werkten we in  

12 gebieden. 

ROHINGYA IN 
BANGLADESH

In augustus stonden we stil bij  

het jaar ervoor. In een paar weken 

ontvluchtten honderdduizenden 

Rohingya Myanmar vanwege 

extreem geweld. In 2018 

woonden meer dan 720.000 

Rohingya in buurland Bangladesh. 

UNHCR heeft afgelopen jaar 

opnieuw veel levensreddende 

hulp verleend aan families. 

Voorafgaand en tijdens de 

moessonregens hebben we 

vanwege de veiligheid en 

gezondheid geholpen met het 

verstevigen van onderkomens, 

paden en bruggen.

DROOM- 
DAGBOEKEN

In januari vroegen we met het 

project Dream Diaries aan- 

dacht voor vluchtelingenkinderen 

in Europa. Twee social media 

creators Debra Barraud (Humans 

of Amsterdam) en Annegien 

Schilling (Fetching Tigerss) 

legden in vier maanden tijd 

de dromen van tientallen 

kinderen vast uit onder andere 

Afghanistan, Somalië en Syrië. 

Manaal (14) uit Somalië zat voor 

het eerst in een vliegtuig toen ze 

werd herenigd met haar vader in 

Nederland. De hele vlucht had ze 

vlinders in haar buik. “Nu wil ik 

graag stewardess worden: reizen, 

Parijs zien en heel de tijd vlinders 

in mijn buik voelen.”

JEMEN: 
GROOTSTE 
HUMANITAIRE 
CRISIS 

Jemen was al een van de armste 

landen in het Midden-Oosten. 

De conflicten en het geweld in 

2018 zorgden dat de situatie 

snel verergerde. Twee miljoen 

Jemenieten raakten ontheemd. 

Veel mensen zijn ondervoed en 

ziektes zoals cholera verspreiden 

zich snel in het door oorlog 

verwoeste land. Met jouw steun 

boden we noodhulp en  

financiële bijstand aan bijna 

250.000 mensen.

PETITIE  
#WITHREFUGEES

Op Wereldvluchtelingendag 

20 juni maakten we de nieuwe 

cijfers bekend van het aantal 

mensen op de vlucht: 68,5 

miljoen mensen. Op diezelfde 

dag vroegen we het Nederlandse 

publiek de #WithRefugees-

petitie te tekenen, waarin we 

wereldleiders opriepen om 

solidair te zijn met vluchtelingen 

en hun verantwoordelijkheid te 

nemen. In een speciaal gemaakte 

video riepen Nederlanders 

onder wie Anna Drijver, Erik van 

Muiswinkel en Jeroen Krabbé 

op ook te tekenen. Binnen één 

week zetten meer dan 6.000 

Nederlanders hun handtekening.

MAART AUGUSTUS JANUARI JULI JUNI 



DECEMBEROKTOBER NOVEMBER

ACTIE VOOR 
STAATLOZEN

In november vroegen we 

aandacht voor staatlozen 

in Nederland. Er zijn meer 

dan 4.000 mensen als 

staatloos geregistreerd in 

de Basisregistratie Personen 

(BRP). UNHCR schat echter dat 

het werkelijke aantal een stuk 

hoger ligt, zo’n 10.000 mensen. 

UNHCR gelooft dat staat-

loosheid voorkomen kan worden 

en riep daarom op om actie 

te ondernemen zodat in 2024 

niemand meer staatloos is.

MEER DAN 3 
MILJOEN MENSEN 
VERLATEN 
VENEZUELA

Door de steeds verslechterende 

situatie in Venezuela passeerde 

het aantal mensen dat het land 

heeft verlaten in oktober de drie 

miljoen. In de buurlanden konden 

ze terecht voor bescherming.  

De grote aantallen asielaanvragen 

en de enorme behoefte aan 

onder    dak en sociale voor ziening-

en zorgden in de omring ende 

landen voor problemen. UNHCR 

heeft daarom afgelopen jaar 

landen zoals Brazilië, Colombia 

en Peru gehol pen met de opvang 

van mensen, de registratie en juri-

di sche procedures, en met gratis 

medische en psychische zorg. 

NIEUWE 
VLUCHTE-
LINGENDEAL

In december werd geschiedenis 

geschreven. De Algemene 

Vergadering van de Verenigde 

Naties sloot een nieuw akkoord 

voor vluchtelingen, te weten het 

Wereldwijde Vluchtelingen Pact 

(Global Compact on Refugees). 

Daarin werden afspraken 

gemaakt over het verbeteren van 

hulp aan vluchtelingen en de hulp 

aan landen die hen opvangen.

Door jou kunnen we 
ons werk doen
Al deze activiteiten kunnen alleen maar door ons worden 

uitgevoerd dankzij jouw steun. Daarom willen we je 

nogmaals enorm bedanken. In het bijzonder ook onze 

partners Nationale Postcode Loterij, IKEA Foundation en 

Bain & Company Nederland.

Ook dit jaar is alle hulp nodig. Het aantal Venezolanen 

dat hun land heeft verlaten, is inmiddels de 3,7 miljoen 

gepasseerd, door gevechten in Syrië zijn opnieuw 

mensen op de vlucht geslagen, het zuidoosten van Afrika 

is inmiddels al twee keer getroffen door zware cyclonen, 

en ook in Libië is de situatie gespannen en brengen we 

vluchtelingen in veiligheid.

We hopen dat je ons blijft steunen. Mocht je meer 

informatie willen lezen over ons werk dat jij mede 

mogelijk maakte, ga dan naar www.unhcr.nl.

We komen graag ook in contact met je via:

www.facebook.com/UNHCR.Nederland

www.instagram.com/unhcr_nederland

@UNHCR_Nederland

www.unhcr.nl/nieuwsbrief



UNHCR Nederland  |  Postbus 18815  2502 EV Den Haag

donateursnl@unhcr.org  |  070  250 18 15 


