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Warmte, licht en stroom voor vluchtelingen op Lesbos deze winter
AMS – Sheltersuit, Movement on the Ground en de WakaWaka Foundation hebben de handen
ineen geslagen om de kinderen op Lesbos een warme winter te bezorgen. Vandaag is de campagne
gestart om alle kinderen te voorzien van een Sheltersuit met WakaWaka. De kinderen zijn gevlucht
voor de oorlog en beginnen op Lesbos aan een nieuw, maar onzeker leven. Dat begint met de
koude en donkere dagen van de winter doorkomen. Sommigen overnachten in tentjes of zonder
enig dak boven hun hoofd, in slechte omstandigheden. De campagne –gericht op bedrijven- heeft
ten doel om minimaal 1.500 Sheltersuits en 1.500 WakaWaka’s gefinancierd te krijgen. De eerste
zending van 500 stuks wordt met kerst uitgedeeld.
In de vluchtelingenkampen Moria en Kara Tepe leven naar schatting zo’n 1.500 kinderen. Er komen
nog steeds kinderen bij dus het betreft een inschatting. Deze twee kampen op Lesbos, een Grieks
eiland, vangen al een aantal jaar vluchtelingen op, voornamelijk uit Syrië. Vorig jaar zijn er in de
winter mensen overleden door de barre (weers-)omstandigheden. Vooral kinderen en meest
kwetsbare volwassenen hebben grote behoefte aan warmte, licht en stroom. Daarom bieden de drie
organisaties hen een oplossing om de winter door te komen. Zij vragen voor de realisatie, steun van
Nederlandse bedrijven zodat er zoveel mogelijk van deze pakken op Lesbos uitgedeeld kunnen
worden. De eerste verzending wordt voor het grootste gedeelte gefinancierd door Rabobank
Foundation, Start Foundation, van Lanschot Kempen en Geloof en Samenleving van de
Remonstranten.
Een Sheltersuit is een duurzame jas waaraan een slaapzak geritst kan worden waarmee iemand
beschermd is tegen barre weersomstandigheden. Het product is water- en winddicht en wordt
geproduceerd door vluchtelingen in Nederland. Sheltersuit helpt hen daardoor aan werk, een eerste
kennismaking met de arbeidsmarkt hier. Niet meer werkloos thuis zitten, maar bijdragen aan de
verbetering van de omstandigheden van lotgenoten. Omstandigheden waarin zij kort geleden zelf
verkeerden. Van vluchtelingen, voor vluchtelingen. Een WakaWaka Power+ is een product dat, door
middel van zonne-energie, mensen van energie en licht voorziet in gebieden waar geen
stroomvoorziening is. Movement on the Ground, de stichting van o.a. Johnny de Mol, is de
organisatie die actief is op Lesbos en de distributie van de Sheltersuits en WakaWaka’s gaat
verzorgen. Zij zorgen voor de verbinding tussen de mensen en de hulpgoederen. Op deze manier
voorzien we kinderen en volwassenen in hun basisbehoefte aan bescherming tegen
weersomstandigheden en toegang tot licht.
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Niet voor publicatie: voor vragen kunt u contact opnemen met Bas Timmer van Sheltersuit. Hij is te
bereiken op 06-43207907. Of met Ingrid Wentink 06-46370144, zij is projectcoördinator

