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Een terugblik op onze week het vluchtelingen “dorp” Kara Tepe:

Weggaan uit Kara Tepe voelde dubbel. De bewoners begonnen ons te herkennen en ook wij raakten 
steeds meer bekend met de gezichten en karakters van de vele kinderen, vrouwen en mannen. De 

samenwerking met het vrijwilligersteam, bestaande uit leuke, lieve, spontane en humoristische 
vluchtelingen uit Kara Tepe, was fijn. 

Ja, wij kunnen ervoor kiezen om weer in de auto te stappen en weg te rijden naar de airport. Ons 
paspoort geeft ons toegang tot vele Europese bodems en alle kansen die daarmee gepaard gaan. 

Voor hen is een gedeelde ISO box (formaat: ietsje groter dan een container), soms wel met 11 
mensen, met een matras en een paar persoonlijke bezittingen hun thuis.

Na de oversteek gemaakt te hebben vanaf Turkije en bij aankomst op Lesbos verblijven de 
vluchtelingen in kamp Moria (gemaakt voor 1.700 mensen, maar inmiddels bewoond door meer dan 
7.000) en moeten ze vaak 8 maanden wachten op hun eerste gesprek met de vreemdelingendienst. 

Hun eerste gesprek.

In Moria, tussen de hekken, het prikkeldraad en de wachttorens, heerst schaarste. Waar de ene tent 
eindigt, begint de volgende. Gezinnen leven in tenten waar in Nederland twee festival-gangers een 

weekendje in slapen. Bewoners gaan 2,5 tot 3 uur van tevoren in de rij staan voor het eten. Het 
kamp ligt vol met bergen afval.

Sommige kwetsbare vluchtelingen (gezinnen met erg jonge kinderen, mensen met een handicap, 
zeer oude mensen) krijgen na Moria een plek op Kara Tepe. Een soort paradijselijke verademing, 

ten opzichte van Moria. Maar het is een blijft een vluchtelingenkamp waar afhankelijkheid met 
hoofdletters geschreven wordt en waar 1200 mensen op een klein stukje grond samen moeten 

wonen.

Hoe ziet de toekomst eruit? Terug naar Turkije, asiel in Griekenland of terug naar land van 
herkomst? In detentie, omdat je niet teruggestuurd mag worden (te weinig bewijs voor veiligheid 

in Turkije of je thuisland) maar je ook geen asiel krijgt (te weinig bewijs voor onveiligheid in je land 
van herkomst)?

Gedurende deze week hebben we geholpen met het maken en distribueren van het ontbijt in Kara 
Tepe, verschillende activiteiten gefaciliteerd (o.a.: kinderactiviteiten, beauty & wellness middag voor 

de alleenstaande vrouwen in Moria, barber-middag voor de mannen, en een schoonmaakactie in 
Moria), de Chai (het thee-punt) opgeknapt en voorzien van een nieuw distributie loket en bovenal de 

mensen in Kara Tepe en Moria laten zien dat er nog hoop is.

We zijn blij dat we deze bijdrage hebben geleverd, maar weten ook dat er meer nodig is om hier 
structureel iets aan te doen.

We zouden deze prachtige mensen graag willen vertellen dat alles goed gaat komen, maar dat zou 
niet eerlijk zijn, want dat is nog maar de vraag. Ook indien ze uiteindelijk asiel krijgen in Europa, dan 
blijven deze levens en gezinnen verscheurd, is er talent verloren gegaan en gaat het nog een lange 

en moeilijke weg zijn om te settelen in een compleet andere culturele context. 
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Team 142 wil, namens alle inwoners van Kara Tepe, Moria en de organisatie 
Because We Carry, graag iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan 
deze missie, ofwel in de vorm van bank-donaties, donaties in bestek, bijdrage tot 
extra ruimbagage, positieve morele steun!

Samen met elkaar hebben we deze week mogelijk gemaakt. Hierbij onze week in 
cijfers.

Om alle inwoners van Kara Tepe gedurende deze week van ontbijt te kunnen 
voorzien, was ons initiële doel om €8.000 op te halen. Dit doel hebben we dubbel 
en dwars gehaald, met een totaal aan €15.526 aan donaties!

ONZE WEEK IN CIJFERS

€ 8.000

€ 15.526

Doel bedrag

Opgehaalde bedrag

BEDANKT!

Liefs van Team 142
Lisette, Anette, Gerda, Leo, Camiel, Jochem, Annette, Marcus, Sanne Amber en 
Carmen (als stille inspirator)

HOE VEEL EN WAT?

‣ 7 dagen

‣ 9.247 ontbijten langs gebracht

‣ 1.174 mensen in Kara Tepe, verdeeld over 256 ISO boxen

‣ Amandelen voor 111 zwangere / borstvoeding gevende vrouwen

‣ 379 flessen zonnebrandcrème uitgedeeld

‣ Welkomstpakketten voor 75 personen (= 1 thermosfles per ISO box, bestekset
& bord p.p, zeep, zonnebrandcrème en een luizenkam)

‣ 89 Kids bij de kinderactiviteiten

‣ 71 mannen die geknipt en geschoren zijn tijdens de barbermiddagen

‣ 24 uur afvalprikken in kamp Moria

‣ 50 pakken babyluiers naar het ziekenhuis gebracht (voor de pasgeboren
baby’s van de vrouwen uit Moria en Kara Tepe)

‣ Vluchtelingen o.a. uit Syrië, Irak, Iran, Afghanistan, Somalië en ga zo maar 
door.

‣ In Molivos een berg van ongeveer 200.000 zwemvesten, zwembandjes, 
buitenboordmotoren en kapotte rubberboten
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Links boven: Elke ochtend rond de 1200 ontbijten uitgedeeld met "goede morgen, [=صباح الخير  sabah alkhyr], good morning“

Rechts boven: Er zijn 7 pallets babyvoeding naar de storage gebracht en opgestapeld

Links onder: Er is een distributiepunt in elkaar getimmerd om gemakkelijker spullen uit te kunnen delen aan de 1200 bewoners van 
Kara Tepe

Rechts onder: Na de schmink-ochtend liepen er veel spidermannen, vlinders en panda's in Kara Tepe

ONZE WEEK IN FOTO’S
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Links boven: We hebben de ontmoetingsplek waar de hele dag koffie en thee uitgedeeld wordt opgefleurd met hangende planten

Rechts boven: We hebben meegelachen, geklapt en geholpen bij de kinderactiviteiten, de sportactiviteiten en de vrouwenyoga op 
Kara Tepe en de ontspanningsmiddag voor vrouwen in "Section C" van Moria.

Onder: De laatste avond waren we bij de teamavond, om alle vrijwilligers die in Kara Tepe en Moria wonen te bedanken met pizza en 
een duik in de zee


