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1. Introductie
Wat in 2015 aan een Nederlandse keukentafel begon is in korte tijd uitgegroeid tot een
professionele hulporganisatie die hulp verleent aan bootvluchtelingen op verschillende
locaties in Europa, met name in Griekenland en op de Middellandse Zee.
Stichting Bootvluchteling werkt voornamelijk met goed getrainde en professionele
vrijwilligers, inmiddels al zo’n 1500, die uitgezonden worden naar de verschillende
werkgebieden.
Op het hoofdkantoor in Utrecht worden deze vrijwilligers zorgvuldig gescreend en
voorbereid, en worden de hulpmissies voorbereid en gecoördineerd. Een deel van de
coördinatie geschied op de diverse locaties. Momenteel wordt dit alles gedaan door een
gemotiveerd team van 15 vaste medewerkers.
Stichting Bootvluchteling werkt in die gebieden waar de nood het hoogst is en hulp het
meest nodig is. Dit is de reden waarom wij onlangs ons werkgebied hebben uitgebreid
naar de Middellandse Zee. Er verdrinken nog steeds te veel mensen onnodig op hun
vlucht naar veiligheid en vrede.

2.Visie
Stichting Bootvluchteling biedt een veilige haven, menswaardige opvang en zorg voor
mensen op de vlucht die Europa proberen te bereiken. Onze visie op hulp is dat we waar
nodig de meest kwetsbare mensen beschermen, opvangen en in veiligheid brengen.
Wanneer onze hulp niet meer nodig is op een bepaalde locatie verleggen we de focus
naar een ander gebied. We willen professionele hulp verlenen aan mensen die dit het
meest nodig hebben.

3.Missie en doelen
Stichting Bootvluchteling zet zich in aan de randen van Europa op plekken waar de nood
het hoogst is. We bieden noodzakelijke zorg en vervullen basisbehoeften. We vergroten
de zelfredzaamheid, bijvoorbeeld door het geven van trainingen en psychosociale hulp,
en bieden hoop voor de toekomst. Dan doen we met de hulp van duizenden vrijwilligers
en donateurs.
Ons doel is hierbij dat mensen op de vlucht rechtvaardig en menswaardig worden
behandeld en ze niet, na alle verschrikkingen die ze al meemaakten, opnieuw in de kou
komen te staan.
De meeste van onze activiteiten vinden plaats in ons werkgebied in Griekenland en op de
Middellandse Zee.
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Griekenland:
Op Samos en Lesbos werken wij in de opvangkampen voor vluchtelingen. Ons medische
team houdt spreekuren waar mensen een beroep kunnen doen op basale medische en
tandheelkundige zorg. Daarnaast is er een team van professionele psychologen en
therapeuten aanwezig die psychosociale hulp biedt in de vluchtelingenkampen. De
overtocht naar Europa, maar ook de tijd daarvoor, is voor veel mensen een zeer
traumatische ervaring.
Middellandse Zee
Op de Middellandse Zee vaart Stichting Bootvluchteling met het Reddingschip de ‘Golfo
Azzurro’ in het SAR (Search and Rescue) gebied tussen Italië en Libië. Daar werken we,
samen met de Italiaanse kustwacht, met man en macht om mensenlevens te redden.
Dagelijks schieten we boten te hulp met mensen die de oversteek proberen te maken op
gammele en niet zeewaardige boten. Helaas komt die hulp niet voor iedereen op tijd.

4.Organisatie
Stichting Bootvluchteling heeft een driekoppig bestuur die de organisatie richting geeft.
De directie geeft leiding aan medewerkers en vrijwilligers. Er zijn vijftien mensen met een
(deeltijd)arbeidscontract, daarnaast is er een team van 35 vaste vrijwillige medewerkers.
De stichting heeft haar hoofdkantoor in Utrecht, Mariahoek 16, 3511 LG Utrecht.

5.Communicatie
De communicatie met de achterban verloopt veelal online. We communiceren met hen
via Facebook, Twitter en onze website. Deze media maken het mogelijk om in direct
contact te staan met mensen die vluchtelingen een warm hart toe te dragen en we
merken dat onze achterban het contact via social media prettig vindt. Verder verzenden
wij een nieuwsbrief.

6. Toekomst
Stichting Bootvluchteling staat ook in 2017 weer voor de grote uitdaging om daar hulp te
bieden waar het nodig is. Door de enorme omvang van de vluchtelingenstromen is dit
nog steeds een bittere noodzaak.
Door onze flexibele organisatiestructuur kunnen we meewegen met de actualiteit. Steeds
veranderende vluchtroutes en daarmee ook onze werkplekken, maakt dit noodzakelijk.
Voor onze samenwerkingspartners willen we graag een stabiele en betrouwbare partner
blijven. Dat doen we door goed voorbereide en gescreende vrijwilligers te blijven sturen
en door ons te houden aan gemaakte afspraken.
We blijven steeds weer evalueren of onze hulp nog nodig is. We stimuleren
zelfredzaamheid, en bouwen de hulp af waar mogelijk en schalen op waar nodig.
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Migratiespecialisten verwachten dat ook in 2017 vele mensen ontheemd zullen raken en
op de vlucht zullen slaan voor oorlog, honger en geweld. Wij blijven klaar staan en
onverminderd helpen waar we kunnen. We zien dat door de dichte grenzen aan de
randen van Europa groepen vluchtelingen niet verder kunnen en daardoor procedures te
duren en vluchtelingen te weinig uitzicht hebben op verbetering van hun situatie.

www.bootvluchteling.nl
www.facbook.com/stichtingbootvluchteling
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