
Aan de griffie van de gemeente Haarlem 

t.a.v. College van B&W en de gemeenteraad 

Grote Markt 2

2011 RD Haarlem

Van: Raad van Kerken Haarlem Haarlem, 30 april 2020

p/a Jan Haringstraat 12 

2023 KD Haarlem

e-mailadres: rvkhaartem(S>gmail.com

Inzake: oproep aan kabinet om vluchtelingenkinderen uit Griekse kampen op te vangen

Geacht college, geachte gemeenteraad,

De Raad van Kerken Haarlem en het Platform Geloven in de Stad hebben met instemming kennis 
genomen van het feit dat u sympathiek staat tegenover het opvangen van vluchtelingenkinderen uit 
Griekse kampen in Nederland en dat u de oproep die breed vanuit politiek en samenleving is gedaan 
aan ons kabinet om dit -in navolging van andere Europese landen- in gang te zetten, actief 
ondersteunt.

Ook vanuit onze achterban klinkt de roep om de druk op het kabinet op te voeren om in deze kwestie 
tot actie over te gaan en onder de dreiging van de huidige corona-crisis ook in Nederland zo spoedig 
mogelijk een aantal kinderen uit overbevolkte vluchtelingenkampen op te vangen (zie bijlage 1). Wij 
willen daarom onze waardering uitspreken voor uw inzet op dit punt. We hopen dat die er mede toe 
zal leiden dat ons kabinet van standpunt verandert. Mocht dit ertoe leiden dat ook in Haarlem 
kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen moeten worden ondergebracht, dan willen veel 
Haarlemmers die wij tot onze achterban rekenen hier ongetwijfeld graag een actieve bijdrage aan 
leveren.

We zouden gaarne betrokken blijveh bij c.q. op de hongte gesteld worden van evt. vervolgstappen 
■önTde opvang van vluchtelingenkinderen verder te (helpen) concretiseren. We verzoeken u om,
mocht dit aan de 

Hoogachtend,

is hierover te berichten.
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Bijlage 1: e-mail gericht aan RvK-Haarlem van mw W.de Lange van 27 april 2020

Beste Raad van Kerken,

De weigering van de Nederlandse regering om enkele tientallen vluchtelingenkinderen uit de Griekse 
kampen over te nemen is onverteerbaar. Ik weet als gewone, niet-georganiseerde burger niet goed 
wat ik moet doen, maar ik zou zo graag iets doen om te laten merken dat niet alle Nederlanders het 
hiermee eens zijn. Jullie hebben natuurlijk wel wat anders aan je hoofd, maar misschien loopt er 
toevallig iemand rond met een gouden vondst. Mijn idee (maar ik ben al decennia geen actievoerder 
meer) is een keten door de stad van mensen die ruimschoots op corona-afstand van elkaar af staan, 
georganiseerd bijvoorbeeld door de kerken, moskeeën, Vluchtelingenwerk, Stem in de Stad, politieke 
partijen (verschillende prominente VVDérs en CDA'ers hebben een oproep aan staatssecretaris 
Broekers-Knol getekend). De eerste keer wellicht niet zo groot. De week daarna misschien al een 
stukkie groter. Het zou op termijn een soort lokale actiegroep voor een ruimhartiger 
vluchtelingenbeleid kunnen opleveren.

Misschien ziet iemand van jullie kans er even zijn of haar gedachten over te laten gaan.

Met vriendelijke groet 

Wera de Lange, 65 jaar, lerares
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