
 

Van: Anne Marinussen  
Verzonden: maandag 27 juli 2020 14:45 
Onderwerp: #500kinderen - update voor de zomer - opvang en bescherming alleenstaande 
vluchtelingenkinderen, vanuit Griekenland 

 
Geachte raadsleden, leden van het college van burgemeester en wethouders,  
 
Graag stellen wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond de campagne #500kinderen, die 
de regering oproept om alleenstaande minderjarige asielzoekers vanuit de Griekse 
vluchtelingenkampen in Nederland opvang en bescherming te bieden.  
 
Ondanks de groeiende steun vanuit de samenleving en de Coalition of the Willing van inmiddels 
ruim 160 gemeenten, weigert het kabinet nog steeds om minderjarige alleenstaande asielzoekers 
van Griekenland over te nemen. Begin juli stemde de Tweede Kamer over een motie om 
alleenstaande vluchtelingenkinderen uit de Griekse kampen in Nederland op te vangen. Ondanks de 
grote risico’s waar deze kinderen en jongeren dagelijks aan blootgesteld worden en het grote 
draagvlak in de samenleving, werd de motie door de Tweede Kamer verworpen.  
 
De coalitiepartijen houden immers vast aan het plan van staatssecretaris Broekers-Knol om 48 
opvangplekken op het Griekse vasteland op te zetten en ondersteuning te bieden aan het Griekse 
voogdijsysteem. Onderzoeken van onder andere De Groene Amsterdammer en Trouw wezen echter 
uit dat de totstandkoming van deze opvang op korte termijn door de Griekse bureaucratie 
waarschijnlijk gedoemd is te mislukken - net als de vele pogingen die de afgelopen jaren zijn 
ondernomen om de omstandigheden in Griekenland te verbeteren.  
 
Maar zelfs als de opvang op korte termijn toch gerealiseerd wordt, is het geen antwoord op de 
noodsituatie van deze kinderen. In een periode van drie jaar zouden steeds 48 kinderen 3 maanden 
in de opvang kunnen verblijven. Tot in totaal 500 kinderen kortdurend van deze opvang gebruik 
hebben kunnen maken. Maar deze groep minderjarigen in Griekenland, die zeer kwetsbaar is voor 
uitbuiting en misbruik, kan geen maanden of jaren wachten op een opvangplek en heeft een directe 
oplossing nodig voor opvang en veiligheid.  
 
De steun vanuit de Nederlandse samenleving, voor opvang van deze kinderen blijft groeien. 
Inmiddels hebben bijna 55.000 mensen hun handtekening gezet onder de petitie 500kinderen.nl. 
Honderden prominente (oud-)politici, geestelijk leiders, bekende Nederlanders en mensen die in de 
Tweede Wereldoorlog onder moesten duiken, zetten deze oproep kracht bij.  
 
Ook zijn inmiddels ruim 160 gemeenten en 5 provincies aangesloten bij de Coalition of the Willing. 
Als uw gemeente daarbij hoort: bedankt! Elke dag krijgen wij nog nieuwe aanmeldingen binnen. Dit 
helpt nog steeds om de druk op het kabinet op te voeren en te laten zien dat er wel degelijk veel 
draagvlak is voor de bescherming en opvang van een aantal van deze minderjarigen in Nederland.  
 
Het blijft daarom heel belangrijk dat ook uw gemeente zich aansluit! De campagne gaat door na de 
zomer, omdat de politieke discussie in Den Haag weer terugkomt wanneer het voogdijplan en de 
zeer tijdelijke opvang in Griekenland niet snel gerealiseerd zullen worden. Het is dan ook van groot 
belang het kabinet te laten zien dat inmiddels bijna de helft van alle Nederlandse gemeenten en 
vele Nederlanders deze groep minderjarigen een directe oplossing en bescherming willen bieden.  
Uw stem en steun zijn belangrijk, helpt uw gemeente ook mee?  
 
Met vriendelijke groet,  
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2F500kinderen.nl%2Fpetitie-griekenland&data=02%7C01%7Cinfo%40HLTsamen.nl%7Ccdfdc958badd48c512dd08d8322afc57%7C3f6b08c340c641159449db8d1a5c4ca9%7C0%7C0%7C637314507498363612&sdata=5fKUo5QCjW50rApH0Bof%2Bl%2BvOSD1zH%2BHMG8GdZkCDI8%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fmaps%2Fd%2Fviewer%3Fmid%3D1dhT8gqO1FQLJ7UQmKK5tKklaxzGlugz3%26ll%3D52.05536065902695%252C8.761848549999947%26z%3D4&data=02%7C01%7Cinfo%40HLTsamen.nl%7Ccdfdc958badd48c512dd08d8322afc57%7C3f6b08c340c641159449db8d1a5c4ca9%7C0%7C0%7C637314507498363612&sdata=3uq6M6d4A8JCmhelQOtraN71vVAndYnB9%2BiWrV2jvyU%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.groene.nl%2Fartikel%2Fde-overeenkomst-van-broekers-knol-met-griekenland-is-puur-voor-de-show&data=02%7C01%7Cinfo%40HLTsamen.nl%7Ccdfdc958badd48c512dd08d8322afc57%7C3f6b08c340c641159449db8d1a5c4ca9%7C0%7C0%7C637314507498373606&sdata=cM9UFMS9%2Fp4Yg7KDgHVeZ56XCA5a0U51GYz2F7huuIE%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https:%2F%2Fwww.trouw.nl%2Fpolitiek%2Fvier-mythes-over-de-hulp-aan-de-kinderen-in-griekse-opvangkampen-ontrafeld~b368fda5%2F%3Freferer%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.google.com%252F&data=02%7C01%7Cinfo%40HLTsamen.nl%7Ccdfdc958badd48c512dd08d8322afc57%7C3f6b08c340c641159449db8d1a5c4ca9%7C0%7C0%7C637314507498373606&sdata=ySGq%2FbH7rCIhrcuNPz0x8t5H8ixcT%2FtVKqTxUjLf2bE%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2F500kinderen.nl%2Fpetitie-griekenland%3Fref%3Dvlw%26gclid%3DCjwKCAjw2uf2BRBpEiwA31VZj6_VXYNWvzTaTCT54wpYvyWiSL95x2Z0DKpZO4ronFpGjbVImfr_hBoCLrQQAvD_BwE&data=02%7C01%7Cinfo%40HLTsamen.nl%7Ccdfdc958badd48c512dd08d8322afc57%7C3f6b08c340c641159449db8d1a5c4ca9%7C0%7C0%7C637314507498383601&sdata=X8DuraNeI5ytxzWCAkE3JPmN9I2uHfr8U4jtWT0crdU%3D&reserved=0


Namens VluchtelingenWerk Nederland,  
Defence for Children  
en Stichting Vluchteling,  
 
Anne Marinussen  
 
 
 
 
 
Groet, Kind regards, 
 
Anne Marinussen , 
 

Medewerker Lobby /beleid 
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