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Drie dingen die je nu kunt doen voor de mensen
van Moria
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Ook al delen we liever alleen maar goed nieuws - we kunnen niet om het nieuws van vorige

week heen. Vlak nadat de eerste COVID-19 gevallen waren geconstateerd in kamp Moria, is

vrijwel het hele kamp vernietigd in een enorme brand. Dat betekent dat de 13.000 mensen die

in kamp Moria ‘woonden’ nu op straat staan. Daarna is er door onze regering gedebatteerd en is

voorlopig besloten dat er slechts 100 kinderen opgevangen gaan worden en wordt dit weer

afgetrokken van het aantal mensen dat Nederland al zou opvangen. Tja. Het is na zulk nieuws

lastig om niet cynisch te worden. Het kan machteloos voelen en alsof je aan de zijlijn te staat,

wanneer zo’n humanitaire ramp zich voltrekt en de politiek er op deze manier mee omgaat.

Maar toch: wat wij vandaag doen, maakt wel degelijk uit. Dus hoe kun je helpen? Wij hebben

drie dingen op een rij gezet die je NU kunt doen.

 

1.     Doneer goederen

2.     Doneer geld

3.     Vergroot de aandacht

 

https://www.instagram.com/p/CE65kWDj8vh/


1. Doneer goederen - We zoeken naar grotere donaties van een waarde van meer dan €

1.000,- . Wil je ook goederen doneren? Neem dan contact op met roos@thepresent.world

 

mailto:roos@thepresent.world


2. Doneer geld - Met ieder beetje geld kun je de mensen die het weinige dat ze nog hadden

ook kwijt zijn, helpen met het terugkrijgen van een stukje van hun waardigheid. Een maaltijd,

een schone luier. Zo kennen wij Nikos en Katarina, eigenaren van Home For All, die alweer een

week op de barricaden staan om mensen van eten en eerste levensbenhoeften te voorzien. Zij

zijn heel blij met alle steun tot nu toe, maar er is nog steeds hard hulp nodig. Steun hen hier.

 

https://www.thepresentmovement.org/initiative/198
https://homeforall.eu/donate


3. Vergroot de aandacht - Iedereen moet weten wat er aan de hand is, dus je kunt ook

helpen door de aandacht te vergroten. Teken bijvoorbeeld deze petitie die Europese leiders

oproept om samen te werken aan een oplossing en (goede) humanitaire hulp. Aanstaande

zaterdag wordt er door Europe Must Act gedemonstreerd in allerlei steden in Europa,

waaronder Nijmegen en Utrecht. Klik hier verder voor alle informatie.

We houden je op onze social media kanalen op de hoogte van alle acties. Mocht je iets willen

toevoegen, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. It's about #WEnotME!

#SOSMORIA

#500kinderen

#LeaveNoOneBehind

#EuropeMustAct

 

https://www.change.org/p/eu-commission-fire-moria-camp-call-for-urgent-evacuation-and-radical-change?utm_source=share_petition&utm_medium=custom_url&recruited_by_id=ad898530-5d4c-11ea-9bd3-c5003960dc13&fbclid=IwAR2YUsxuWqA0RvTbkLKM0YD2avAcIKaPVynZgdT0RXPgWVG6P-iCj-r7D1Q
https://nl.europemustact.org/moria-fire-demonstrate?fbclid=IwAR3rq0wp4mIducv9U5b5vFkAYcXe2pRsB6jRyY2HsRjuzMuFLv89jGpQ7Kk
https://nl.europemustact.org/moria-fire-demonstrate?fbclid=IwAR3rq0wp4mIducv9U5b5vFkAYcXe2pRsB6jRyY2HsRjuzMuFLv89jGpQ7Kk
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Over The Present

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/
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