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Wees welkom #500kinderen
Roep om solidariteit kabinet nog steeds nodig
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Amsterdam 4 juni - Samen met onder andere Lavinia Meijer, Dieuwertje Blok en

oud-burgermeester Job Cohen stonden we afgelopen donderdagavond 45 minuten

in stilte op het Museumplein in de hoofdstad. Hiermee vroegen we opnieuw de

aandacht van onze regering voor alle kinderen die zonder ouders op de vlucht zijn

en in erbarmelijke omstandigheden in de Griekse vluchtelingenkampen moeten

leven. Inmiddels hebben al 100 Nederlandse gemeenten het kabinet opgeroepen

om zo snel mogelijk 500 kinderen in Nederland op te vangen. Ons kabinet komt

nog steeds niet in beweging, terwijl de Corona-crisis de situatie alleen maar erger

maakt.

#WEnotME

Solidariteit gaat verder dan landsgrenzen, helemaal als het om kinderen gaat. Zij hebben direct

een veilige opvangplek nodig. Om deze boodschap verder kracht bij te zetten droeg Lavinia

Meijer een #WEnotME t-shirt, met het logo symbolisch op haar hart. #WEnotME is een

initiatief van The Present Movement waarin solidariteit en humaniteit centraal staan. Ga

naar thepresent.shop om ook deze boodschap uit te dragen. Honderd procent van de

opbrengsten gaat naar initiatieven die zich inzetten voor vluchtelingen en nieuwkomers.

Petitie tekenen

Wil je ook het kabinet oproepen op deze kinderen op te vangen? Teken dan de petitie op

www.500kinderen.nl. Dit is een initiatief van Vluchtelingenwerk Nederland Defence for

Children  en Stichting Vluchtelingen. 

Noodkreet voor solidariteit

De Griekse regering heeft al in maart in een noodkreet om hulp gevraagd van de EU. Daaraan

hebben 11 lidstaten gehoor gegeven en inmiddels zijn de eerste kinderen daadwerkelijk

opgevangen. Nederland hoort hier nog niet bij en daarom worden er in heel Nederland worden

veilige en stille marsen georganiseerd zolang het nodig is. Lees hierover meer op:

www.sosmoria.nl of www.vluchtelingenwerk.nl. 

#WEnotME

#Weeswelkom

#500kinderen

Over The Present

http://thepresent.shop/
http://www.500kinderen.nl/
http://www.vluchtelingenwerk.nl/
http://www.defenceforchildren.nl/
http://www.vluchteling.nl/
http://www.sosmoria.nl/
http://www.vluchtelingenwerk.nl/


The Present is een ondernemende community die streeft naar meer (gelijk-)waardigheid voor

nieuwkomers en vluchtelingen in het bijzonder en een inclusievere samenleving in het

algemeen. Vanuit deze missie slaat de beweging bruggen tussen mkb-ondernemers en

initiatieven, projecten en kleine NGO’s die een positieve bijdrage leven aan het leven van

vluchtelingen in binnen- en buitenland. The Present richt zich door middel van matchmaking,

events en campagnes op het informeren, inspireren en activeren van ondernemers. The Present

laat ondernemers zien hoe zij een maatschappelijk initiatief waardevol kunnen ondersteunen

met hun netwerk en expertise. Voor meer informatie: https://www.thepresent.world/

https://www.thepresent.world/


OVER THE PRESENT MOVEMENT

Wij zijn The Present Movement. Wij verbinden ondernemers met initiatieven, projecten en kleine NGO's die een
positieve bijdrage leveren aan het leven van vluchtelingen. We stimuleren zo veel mogelijk samenwerkingen op
weg naar een inclusieve samenleving. TPM wil de vluchtelingencrisis dichterbij halen en jou als ondernemer
laten zien wat je wél kunt doen. Helpen doe je vanuit jouw kracht en expertise: door het doneren van jouw skills,
waardevolle netwerk, relevante diensten en producten en soms gewoon met harde pegels. Sluit je vandaag nog
bij ons aan! Want the present is now. www.thepresentmovement.org
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