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“Sterk in Uw kracht 
gerust in Uw bescherming.

Ik bouw op U en ga in 
Uwe naam”

(uit: “ik bouw op U”)
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Voorwoord

Beste lezer,

Voor u ligt het jaarverslag over
2019 van Stichting Christian
Refugee Relief. Hierna te
noemen CRR.

Met dit verslag verantwoor-
den wij u alle activiteiten en
resultaten van het afgelopen
jaar. Een jaar waarin de
stichting explosief gegroeid is
en we stil verwonderd onze
zegeningen mochten tellen.

De activiteiten van CRR zijn in
2019 op 3 deelgebieden
structureel uitgebreid:

Groepmissies: Reizen waarbij
vrijwilligers afreizen naar de
Griekse eilanden voor
hulpverlening in de kampen.

Hulptransporten: Alle activi-
teiten rondom het inzamelen

van goederen en organiseren
van hulptransporten.

Projecten: Deelname aan grote
projecten ter verbetering van
de leefomstandigheden in de
vluchtelingenkampen.

Vaak klinkt de vraag, komen er
nog bootjes aan dan? Ja!
Dagelijks komen er nog bootjes
aan op de Griekse eilanden.
Met mensen, op de vlucht,
zoekend naar veiligheid,
geborgenheid en toekomst. Is
dit nog nieuws? Nee, helaas
lijkt het ‘gewoon’ te worden. In
onze noodhulp ontmoeten we
de mens achter ‘het
vluchtelingenprobleem’ en
mogen wij hen helpen met hun
eerste basisbehoeften. Dit alles
in samenwerking met diverse
lokale NGO’s waarmee we
gezamenlijk de schouders
eronder zetten.

Wij zijn dankbaar te kunnen

melden dat per 2019 ons
bestuur is versterkt met de
toetreding van Peter Kooiman.
Per juni 2019 beschikt CRR
over een opslag waarin alle
voorbereidingen voor de
hulptransporten worden
georganiseerd. De werkzaam-
heden in deze opslag worden
daarbij aangestuurd door een
nieuw logistiek kernteam. We
stellen hen elders in dit verslag
graag aan u voor.

Ons werkterrein is in 2019
structureel uitgebreid naar het
eiland Samos en eerste
verkenningen hebben boven-
dien plaatsgevonden op het
eiland Chios.
Door onze organisatie te
versterken en ons werkterrein
uit te breiden hoopt CRR
structureel meer en betere
hulp te kunnen bieden aan
vluchtelingen. We danken
onze donateurs, vrijwilligers,
partners die allen op hun

eigen wijze hebben bijgedragen
aan het werk van CRR. Maar
bovenal danken wij onze
Hemelse Vader die ons het licht
op ons pad geeft en ons
voorziet van kracht voor het
werk dat wij mogen doen!

Bestuur stichting CRR



André Stam Jan de Zwart Daniël van der Leer
Voorzitter Penningmeester Alg. Bestuurder

Peter Kooiman Eysbrand Rozendaal
Alg. Bestuurder Secretaris

Martijn Donk Thomas Oosterwijk Erika de Jong Gertjan den Ouden
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Bestuur

Logistiek 
team
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Lesbos

In het jaar 2019 zijn er door
Stichting CRR acht hulpmissies
georganiseerd naar het eiland
Lesbos. Middels het delen van
een persoonlijke blog van een
deelnemer en de reactie
vanuit onze partner Eurorelief
op Lesbos willen we de impact
laten zien van deze missies:

Ik ontmoette je voor het eerst
in de New Arrivals. Je was net,
met de voor ons bekende
blauwe 'New Arrival bus',
aangekomen, en wachtte nu op
je eerste registratie. Ik, druk
bezig met het uitdelen van
eten, glimlach eens naar je.
Heel veel ouder dan een jaar of
twaalf zal hij niet zijn, dacht ik
bij mijzelf.

Later die middag tikte je op
mijn arm. Je spreekt geen
Engels en maakt met een

gebaar duidelijk dat je graag
een deken wil hebben. 'I'm
sorry my friend, i can't give you
any', hoor ik mijzelf zeggen. Ik
weet dat we niet zomaar
dekens uit kunnen delen. Dit
gaat allemaal via een
registratiesysteem, om het zo
eerlijk mogelijk te laten
verlopen.
Een paar dagen later zie ik je in
het kamp lopen. Je zwaait naar
me en ik zwaai enthousiast
terug. Ik ben blij dat je redelijk
snel een plekje in het kamp
hebt kunnen krijgen. Gelukkig
hoefde jij niet zolang te
wachten voordat jij en je
familie gehoused konden
worden.
Op de dagen die volgen kom ik
je regelmatig tegen. De ene
keer ben je aan het knikkeren,
de andere keer slenter je wat
rond. Maar altijd zwaai je naar
me. Wanneer ik iets in het
Engels tegen je zeg, schud je je

hoofd en zegt: No English.
Google translate is de
uitvinding waar we dankbaar
gebruik van maken.

Op de een na laatste shift pak
ik mijn telefoon erbij en vertel
je dat ik bijna weer terug ga
naar Holland. Je schrijft dat je
graag wil dat ik in Moria blijf. Ik
beloof je om morgen naar je
tent te komen om afscheid te
nemen. Jij schrijft het nummer
van je tent voor me op en leert
mij nog snel even hoe ik mijn
naam in Farsi kan schrijven.
De volgende dag, in alle
vroegte kom ik je al tegen. Ik
volg je op de voet en samen
klimmen we door de heuvel
naar de achterste tent van het
kamp. Daar word ik hartelijk
ontvangen door je familie. We
drinken thee en proberen met
elkaar te communiceren. Je
typt in het Farsi dat je me een
symbool wil geven, zodat ik aan

je kan denken en haalt een pen
uit je broekzak; die is voor mij.
Ik voel me enorm bezwaard om
hem aan te nemen, maar op
mijn vraag of hij écht voor mij
is, knik je vastbesloten.

Die middag vertel je me dat je
hoopt me in de toekomst
opnieuw te ontmoeten, maar
dat je denkt dat dit niet
mogelijk is. Ik denk terug aan
een van de regels in Moria ‘Be
wise with how you build
relationships’ en besluit wijs te
reageren. Ik typ terug dat er
nog veel meer leuke
vrijwilligers zijn, en dat je niet
verdrietig moet zijn als ik weg
ben. Je weet van geen
ophouden en blijft zinnetjes
typen via google translate; hoe
mooi het is dat ik hier ben, dat
je hoopt dat jij dit werk in de
toekomst ook kan doen.

Als ik vraag wat je later wilt
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worden ben je vastbesloten:
hartchirurg. Ik verzeker je
ervan dat je vast een hele
goede chirurg zult worden!

Graag wil ik je iets geven zodat
je ook aan mij kunt denken.
Maar ik besluit om eerst
toestemming te vragen aan de
coördinator. Met toestem-
ming, verlaat ik het kantoortje
en zie je van een afstandje al
staan. Je wijst naar mijn
heuptasje waar mijn telefoon
in zit en typt dat je moet gaan
dus dat we afscheid moesten
nemen.

Ik doe mijn armbandje, het
aandenken voor jou, bij mijzelf

af, en leg aan je uit dat het
woord wat erop staat Engels is,
en dat het ‘genade’ betekent.
Ik bind het bij je om en geef je
een laatste knuffel. En zo
nemen we afscheid. Jij rent
weg naar je tent in het uiterste
hoekje van de Olive Grove. Ik
loop voor de laatste keer de
poort van het kamp uit. Jij met
de droom om hartchirurg te
worden.
Ik met het gebed in mijn hart of
je inderdaad chirurg mag
worden, mét een hart dat
veranderd is door de genade
van Jezus. Genade, het woord
van het armbandje.

Augustus 2019,
Vrijwilliger CRR

114
Vrijwilligers

5
Transporten

8
Missies
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Samos

Sinds mei 2019 heeft Stichting
CRR haar hulpaanbod
uitgebreid naar het Griekse
eiland Samos. De missies zijn
beide keren georganiseerd in
combinatie met een
hulptransport.

Vanwege politieke ontwik-
kelingen is het vooralsnog niet
mogelijk om direct in het
vluchtelingenkamp Vathy op
Samos te werken.

We zijn in onze verkenning
uitgekomen bij een aantal
stabiele partners waar we onze
vrijwilligers kunnen inzetten.
Deze partners organiseren
buiten het kamp hun
hulpverlening bestaande uit
distributie van kleding, hygiëne
producten, was faciliteiten,
community centers voor
vrouwen en kinderen,

2
Missies

2
Transporten

13
Vrijwilligers

Spelactiviteiten voor kinderen
en cursussen en scholings-
projecten.

De inhoud van de hulp-
transporten wordt ook samen
met deze partners afgestemd,
zodat per partner de
juiste hulpgoederen geleverd
worden.
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Projecten

In 2019 hebben we als Stichting
CRR deelgenomen aan
projecten om leefomstandig-
heden in vluchtelingenkampen
structureel te verbeteren. Een
voorbeeld hiervan is het
dakenproject.

Lekkage in groot deel van alle
Isoboxen in kamp Moria op
Lesbos. De Isoboxen worden
van binnen vochtig wat
uiteraard niet ten goede komt
aan de conditie van de
leefomgeving.

Alle daken zijn daarom
voorzien van een schuin
aflopend zinken dak. Dit zorgt
voor een goede waterafvoer.

Dit project is uitgevoerd in
samenwerking met Eurorelief
en technische medewerking
van de Watershed foundation.

project
bijdrage
€20.000

15
bouwvakkers

120 daken
vernieuwd!
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Opslag en 
Hulptransporten

Sinds juni 2019 beschikt
Stichting CRR over een opslag
in Nieuw-Lekkerland.

Hier ontvangen wij alle
ingezamelde goederen,
sorteren en verpakken onze
vrijwilligers de kleding en
worden alle hulptransporten
geladen.

In 2019 zijn door Stichting CRR
vijf hulptransporten verstuurd
aan Lesbos en twee hulptrans-
porten verstuurd aan Samos.
Een forse groei ten opzichte
van de vier hulptransporten in
2018!

De inzameling van kleding vindt
plaats via 24 inzamelpunten in
Nederland. Per hulptransport
worden daarnaast gerichte
investeringen gedaan.

groeiend
netwerk

transporteurs

Afhankelijk van de behoefte die
vooraf wordt nagegaan bij de
lokale partners op de eilanden
worden gerichte investeringen
gedaan in bijvoorbeeld hygiëne
producten, luiers, slaapzakken,
voedsel en naai- en
handwerkproducten.

De totale kosten van elk
transport zijn zo’n 12.000-
15.000 euro.
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logistieke
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Financieel

Het jaar 2019 is voor stichting
CRR in veel opzichten een
bijzonder jaar geweest. De
uitbreiding van de diverse
activiteiten is gerealiseerd
omdat ook op financieel gebied
een enorme groei zichtbaar is:
de som van alle donaties van
de stichting laat in 2019 een
ver-vijf-voudiging (!) zien ten
opzichte van 2018. Dit stemt
ons tot grote dankbaarheid!
Tegelijk groeit hiermee onze
organisatie en de bijbehorende
verantwoordelijkheden.

In de resultaten treft u een
overschot van ca. 90.000 euro.
Een gezonde buffer die zorgt
voor continuïteit van onze
hulpverlening en de mogelijk-
heden om deze hulpverlening
in 2020 stap voor stap verder
uit te bouwen.

Wij zijn enorm dankbaar voor
alle donaties (in goederen en
financiële bijdragen) die wij
namens u mogen omzetten in
de zo nodige hulp aan
vluchtelingen.

Voor de jaarrekening zie
volgende pagina.
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Financieel
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Partners 

Samenwerking is een van de
belangrijkste ingrediënten voor
succes. Stichting CRR werkt
samen met diverse partners in
binnen en buitenland. Een
overzicht:

Nederland

Samos

Lesbos



In augustus maakt het bedrijf
Fact&Fable uit Nieuw-
Lekkerland een professionele
promotievideo op met diverse
vrijwilligers en bestuursleden
van CRR. Dit doen ze geheel
kosteloos! Het resultaat van
deze opname is hier te vinden:
https://www.youtube.com/wat
ch?v=Kdb5GlCdbx0

Het bedrijf OTT uit
Alblasserdam houdt in oktober
open dag. Deze onderneming is
een belangrijke partner en
sponsor van CRR. We mogen
op deze dag met een kraampje
ons verhaal vertellen aan de
bezoekers van deze open dag.

Eind november organiseert
CRR de (inmiddels) traditionele
kerstmarkt in Nieuw-
Lekkerland. Dankzij goede
weersomstandigheden komt
hier veel lokaal publiek op af.
De netto opbrengst van deze
geslaagde actie is € 8750,-!
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CRR in actie

In 2019 zijn er diverse
(fondswervende) activiteiten
geweest met prachtige
resultaten in geld en goederen.

In de maand april zijn er door
41 inzamelpunten in 26 dagen
circa 100.000 luiers
ingezameld. Deze ingezamelde
luiers zijn verpakt en met een
hulptransport naar Samos
gebracht.

In mei verzorgd CRR in
samenwerking met Stichting
Stephanos een ontbijtactie
voor Moederdag in Nieuw-
Lekkerland en omgeving. Er
worden in totaal ruim 1000
ontbijtpakketten besteld en in
Nieuw-Lekkerland en
omstreken bezorgd. De netto
opbrengst van deze actie is €
7900,-!

Begin december vindt er een
prachtig muzikaal evenement
plaats. De christelijke artiesten
Christian Verwoerd en Gerald
Troost komen samen in actie
en geven een mooi concert.
We kunnen tijdens deze avond
vertellen over de
werkzaamheden op Lesbos. Er
komen ruim 800 mensen
vanuit heel Nederland op dit
evenement af. De uiteindelijke
netto opbrengst van dit concert
is circa € 15.000,-! Een indruk
van de avond is te vinden op
https://www.youtube.com/wat
ch?v=8hiFxqsrFkY \

Op de volgende pagina treft u
een foto-impressie van de
verschillende CRR activiteiten
in 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=Kdb5GlCdbx0
https://www.youtube.com/watch?v=8hiFxqsrFkY
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CRR promovideo

CRR wintermarkt

CRR luieractie

CRR ontbijtactie

CRR concert

OTT open dag



Partner over CRR

Stichting Bootvluchteling heeft
een medische kliniek en een
school in kamp Moria op
Lesbos. Christian Refugee Relief
is voor ons dé partner als het
gaat om het transport van
medicatie en medische
apparatuur die op Lesbos niet
verkrijgbaar is. Zonder deze
transporten kunnen we de
mensen in kamp Moria niet van
de medische zorg voorzien die
zo hard nodig is. Dagelijks zien
onze artsen 200 patiënten met
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uitlopende klachten in de
kliniek.

Door het transport van
Christian Refugee Relief kunnen
we ook specifieke antibiotica's
voorschrijven. Christian
Refugee Relief is een zeer
betrouwbare partner gebleken
en is bereid een stap extra te
zetten door regelmatig hun
uitgebreide netwerk aan te
spreken voor onze doeleinden.
De impact die zij, samen met
ons, daarmee maken op de
medische voorzieningen in het
kamp is groot. Samen slaan we
de handen ineen om mensen op
de vlucht te voorzien in dat
waar ieder mens recht op
heeft: goede medische zorg.

Johanna van der Meer
Hoofd Fondsenwerving &
Bedrijfsvoering bij
Stichting Bootvluchteling

C o l o f o n 
Stichting Christian Refugee Relief
Veenweideweg 19 C
2957 LD  Nieuw-Lekkerland

NL74 RABO 0306633183 
t.n.v. Christian Refugee Relief

Stichting CRR heeft een ANBI-status.

www.stichtingCRR.nl

Volg ons op:

Facebook Instagram Linkedin


