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Lieve familie, vrienden en andere belangstellenden,

We zijn inmiddels een paar maanden op Lesbos en in deze nieuwsbrief willen we jullie 
wat uitgebreider over onze werkzaamheden vertellen.

Werkzaamheden Naomi bij het Social Care team
Terwijl ik dit schrijf, ben ik bijna 3 maanden lid van het team en heb ik hier mijn plekje 
gevonden. Het was best puzzelen met werkdagen en opvang, maar ik ben dankbaar dat 
het allemaal toch is gelukt. Op dit moment werk ik elke week 3 dagen in kamp met af en 
toe een avonddienst erbij. Eerst werkte ik soms 4 dagen, maar dat was een beetje te veel. 
Zowel voor ons als gezin, als met de taken erbij vanuit onze rol als membercare. Ook kan 
Ties hierdoor nu elke week 3 werkdagen maken en dat is voor hem en de stabiliteit van zijn 
werk ook heel fijn!

Inwerken
Mijn eerste dagen in het team ben ik zorgvuldig ingewerkt en kreeg ik vooral veel infor-
matie. Ik kreeg niet meteen eigen cliënten, maar kreeg eerst de kans om met collega’s 
mee te kijken. Heel leerzaam, omdat het werken in een vluchtelingenkamp wel een 
heel andere wereld is dan daarbuiten. Inmiddels heb ik mijn eigen cliënten. De rede-
nen voor mijn bezoeken zijn heel verschillend. We bezoeken allereerst alle mensen 
die nieuw arriveren in kamp. We vertellen ze over ons team, waar ze terecht kunnen 
met andere hulpvragen en inventariseren of er medische of psychische problemen 
zijn. Daarnaast bezoek ik ook gezinnen waar huiselijk geweld speelt of waar psychische 
problematiek is. Er is ontzettend veel leed en vaak zouden we zoveel meer willen doen 
dan we kunnen. 

Verhalen van bewoners uit het kamp
Zo begeleid ik sinds een tijdje meneer A. Hij komt uit Angola en is gevlucht omdat hij zijn 
leven daar niet zeker was. Hij heeft zijn vrouw en kinderen moeten achterlaten, maar 
ging ervan uit dat ook zij snel naar Europa zouden kunnen komen. Helaas liep alles an-
ders. Zijn asielvraag is al meerdere keren afgewezen, hij mag niet werken en kan zijn ge-
zin dus niet ondersteunen. De tijd vliegt voorbij zonder dat er zicht is op een hereniging. 
Laatst vertelde hij dat zijn vrouw niet meer kon rondkomen en opnieuw is getrouwd met 
een andere man. A. is depressief en verdrietig. We zoeken telkens naar nieuwe manieren 
voor zijn asiel, maar menselijkerwijs blijven er steeds minder opties over.

Ook bezoeken we kwetsbare mensen/gezinnen. Zo is er een vrouw die haar rug heeft 
gebroken in het vorige kamp Moria. Ze heeft elke dag pijn en kan nauwelijks bewegen. 
Samen kijken we dan naar opties zoals behandeling of verblijven op een andere plek. 
Alles gaat echter traag en moeizaam. In de tussentijd kom ik langs en kijk ik of ik kleine 
dingen voor haar kan doen.

Sinds kort bezoek ik ook enkele Ethiopische alleenstaande meiden. Een meisje is pas 19. Ze 
was vrolijk en het leek eigenlijk best goed met haar te gaan. Totdat ik haar vroeg naar haar 
familie. Ze brak en moest huilen. Haar familie is ze kwijtgeraakt, maar ze vermoedt dat ze in 
een gevangenis worden vastgehouden. Ze vertelt dat ze afleiding zoekt overdag, maar dat 
haar zorgen in de nacht altijd terugkomen. Samen spreken we over het bezoeken van een 
psycholoog en na een paar bezoeken heb ik haar zover dat ze het een kans wil geven. 

Willen jullie meebidden voor deze mensen, maar ook voor alle andere vluchtelingen?



Werkzaamheden Ties
Elke dag is anders, je weet nooit wat er gebeurt. Soms huilen we samen omdat er een brand 
is in het kamp en meer dan 30 mannen hun laatste spulletjes en papieren kwijtraken. Een dag 
later zijn we uitgenodigd op een bruiloft omdat het gevluchte paar tot geloof is gekomen en 
graag wil trouwen voor God. We verhuisden afgelopen week met alle vrijwilligers meer dan 
100 mannen op 1 dag vanuit enorme plastic tenten naar RHU’s (refugee housing units) waar 
ze met 3 à 4 mannen gaan wonen. Soms is het zo heet dat je wilt dat de dag voorbij is, maar 
we verwonderen ons vaak over het aantal wonderen dat hier gebeurt.  Sommige processen 
gaan langzaam en als het om de mensen in het kamp gaat, lijken ze soms uitzichtloos. We 
doen wat we kunnen en proberen er te zijn voor iedereen in kamp. 

Isolatie project
Isoleren kun je leren. Dat is de nieuwe Nederlandse yell die alle vluchtelingen leren als ze 
helpen met het isoleren van de RHU’s. Er is een leuke groep met vluchtelingen die een 
aantal dagen per week komt helpen met het isoleren. We drinken koffie en thee samen, 
leren van elkaar en hebben lol met elkaar. Ik help samen met een vrijwilliger om alles 
klaar te maken en te begeleiden waar nodig. De meeste mannen hebben de slag snel te 
pakken en weten goed hoe alles werkt. Mooi om te horen dat regelmatig wordt aange-
geven dat ze graag aan het werk zijn en zo een doel en daginvulling hebben. Zo denken 
ze niet een hele dag aan hun problemen en thuis/gezin.
Hier leerde ik ook Mahid kennen, hij is in de 50 en zit al 3 jaar in het vluchtelingen-
kamp. Hij heeft eerst in het oude Moria gewoond en leeft nu in kamp Mavrovouni. 
Mahid is altijd vriendelijk, op tijd en niets is teveel. Mahid hielp veel met het isoleren 
en zo hebben we elkaar beter leren kennen. We hebben veel diepe gesprekken gehad 
en elke keer verbaasde het mij enorm hoe hij de leiding van God ziet in zijn leven, en 
dat zijn geloof zo standvastig is ondanks alle ellende die hij heeft meegemaakt en nog 
steeds meemaakt. Ik dacht hem aardig te kennen. Maar sinds hij hoorde dat hij asiel 
krijgt voor de komende 3 jaar (na drie jaar in het kamp), is Mahid helemaal veranderd! 
Hij loopt met een grote lach rond en heeft (nu mag dat) werk gevonden op een boer-
derij buiten het kamp waar hij het erg naar zijn zin heeft. 

Technische talent ontwikkeling
Er is veel contact geweest over een ‘technical area’. Er is een plan ingediend en goedge-
keurd om een ruimte te maken, waar mensen bijvoorbeeld cursussen en workshops kun-
nen geven of volgen om hen uit te kunnen dagen op technisch gebied. Denk bijvoorbeeld 
aan houtbewerking, lassen, fietsen repareren, banden plakken, autotechniek, elektronica 
en het programmeren van software. Het gaat vaak om het bijbrengen van basiskennis, 
maar met deze kennis op zak zou het iets makkelijker kunnen zijn om straks in een ander 
land een baan te vinden.
Op korte termijn wordt het terrein vlak gemaakt zodat er een container als opslagruim-
te neergezet kan worden. We hebben contact gehad met een andere organisatie in het 
kamp die ook een technische werkplaats heeft en we willen graag samen een overkap-
ping bouwen waar we beschermd tegen zon en regen kunnen werken. Uiteindelijk hoop 
ik dat het naast een leerplaats, ook een ontmoetingsplaats kan zijn, waar mensen uit het 
kamp een bakje koffie/thee kunnen drinken.
Voor de kinderen lijkt het me leuk om een (technisch) lego-hoek op te zetten, maar dat 
idee moet nog wat uitwerking krijgen.  Mocht je wat weg willen gooien wacht daar dan 
nog even mee :)

Fietsen uitleen
Afgelopen periode zijn er maar liefst 10 fietsen door ons thuisfrontteam ingezameld. 
Deze fietsen zijn vrijdag 17 juni aangekomen in Lesbos met een truck die kleding en 
voedsel kwam brengen. Het was echt even een emotioneel momentje toen we zagen 
hoeveel gereedschap en fietsonderdelen er vanuit Nederland zijn meegegeven. Soms 
voelt het dat we ver van huis zijn, maar op zulke momenten is het echt tof om jullie 
steun en medeleven te voelen.
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ThuisfrontteamThuisfrontteam

Hermen Geluk, Jorian Schot en Hermen Geluk, Jorian Schot en 

Jessica van den Bogerd vormen Jessica van den Bogerd vormen 

ons thuisfrontteam.ons thuisfrontteam.

Jullie kunnen hen en ons bereiken Jullie kunnen hen en ons bereiken 

per mail: tiesennaomi@gmail.com. per mail: tiesennaomi@gmail.com. 

ContactgegevensContactgegevens

Postadres op Lesbos: Postadres op Lesbos: 
Eurorelief HellasEurorelief Hellas

Ties ReitsmaTies Reitsma

P.O. 108P.O. 108

MitiliniMitilini

81100 Lesvos81100 Lesvos

GREECEGREECE

Financiële steunFinanciële steun

Doneren kan heel eenvoudig via de website Doneren kan heel eenvoudig via de website 

van Stichting Christian Refugee Reliefvan Stichting Christian Refugee Relief

(www.christianrefugeerelief.com), of scan (www.christianrefugeerelief.com), of scan 

de qr-code. Deze stichting heeft een ANBI-de qr-code. Deze stichting heeft een ANBI-

status. Belangrijk is om in het donatie-status. Belangrijk is om in het donatie-

keuzemenu van de projecten te kiezen voor keuzemenu van de projecten te kiezen voor 

“veldwerkers Ties & Naomi”.“veldwerkers Ties & Naomi”.

Wie zich ontfermt over de arme, leent uit aan de HEERE. Hij zal hem zijn weldaad vergelden.Wie zich ontfermt over de arme, leent uit aan de HEERE. Hij zal hem zijn weldaad vergelden.
Spreuken 19:17Spreuken 19:17

De fietsen gaan we klaarmaken om uit te lenen aan vluchtelingen die een afspraak 
buiten het kamp hebben. Sommige afspraken zijn in de hoofdstad, wat al snel 45 tot 
60 minuten lopen is vanuit het kamp. Het idee is om iemand uit het kamp te leren hoe 
hij de fietsen moet onderhouden en repareren en ze per dag uit te lenen aan wie een 
fiets nodig heeft. Erg spannend hoe het allemaal gaat lopen, maar we geloven zeker te 
voorzien in een behoefte hierin.

Membercare
Naast onze werkzaamheden in het kamp, hebben we ook nog werk buiten het kamp. 
We vinden steeds meer onze weg in het begeleiden van de vrijwilligers en alle prakti-
sche regelzaken hieromheen. Wat we doen kan heel verschillend zijn: van het bijwonen 
van personeelsvergaderingen en vrijwilligers ophalen van het vliegveld, tot het nabe-
spreken wanneer er incidenten in kamp plaatsvinden. We hebben elke dinsdagavond 
een teamavond, maar ook proberen we ze individueel te spreken om te horen hoe het 
met hen gaat. Dit zijn vaak mooie en persoonlijke gesprekken. Onze taken hierin brei-
den zich ook wat uit de komende tijd, waardoor het ook wat meer tijd zal gaan kosten.
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Slot
Voor nu voelt het werken op Lesbos helemaal als onze plek en zijn we dankbaar om hier te mogen zijn. Naast het werken, 
genieten we ook van het prachtige eiland. Judah geniet van het spelen bij het strand en de zee. We voelen echter ook 
steeds meer dat het goed is om echt tijd te nemen om weer op te laden. Binnenkort nemen we daarom een weekje vakan-
tie en nemen we wat afstand van het kamp en alle andere taken.
We hebben de afgelopen tijd best wat kaartjes en zelfs pakketjes snoepjes van jullie ontvangen. We zijn hier super dank-
baar voor. Ook krijgen we soms een simpel berichtje dat er voor ons wordt gebeden. Het is heel waardevol om er telkens 
aan herinnerd te worden, dat we dit werk niet alleen doen. We ervaren jullie steun en Gods kracht om hier steeds weer 
aan het werk te gaan.
We beseffen ook vaak dat we hier alleen kunnen zijn dankzij jullie financiële steun. Ook daarvoor nogmaals dank!
We hopen dat jullie het leuk vonden om deze nieuwsbrief te lezen! Als je vragen hebt of informatie mist, stuur ons gerust 
een berichtje!

Gods zegen!
Liefs, Ties en Naomi


