
Lieve allemaal, 
Nou, daar zit ik dan achter mijn laptop.. 
Ik zou jullie zondag 22 maart in de kerk gaan vertellen over mijn week op 
Lesbos. 
Dat kan nu dus niet door de afgekondigde maatregelen in ons land i.v.m. de 
coronacrisis. Veel mensen zijn bang en dat begrijp ik maar als ik bedenk hoe 
groot deze nieuwe bedreiging is bovenop alle ellende die er al is voor Lesbos, 
dan knijpt mijn hart zich samen en voel ik een extreme machteloosheid… 
Daarover straks meer. 
 
Laat ik jullie eerst mee terug nemen in de tijd, 5 weken geleden: 
Ik heb gewerkt op Kara Tepe en op Moria, 2 vluchtelingenkampen op Lesbos. 
2 Werelden van verschil. 
Kara Tepe lijkt een beetje op een dorp. 1600 
inwoners, meer en deels geasfalteerde 
weggetjes, mensen wonen in waterdichte 
isoboxen met een deur die dicht kan, er is een 
klein schooltje voor de kleinste kinderen, 
basisschool leeftijd kinderen gaan 4 keer per 
week naar de stad Mytilini en krijgen daar 
onderwijs, er is sport voor de mannen, yoga voor 
de vrouwen, er is een uitstekend functionerende 
barbier (zelden zoveel goed verzorgde 
mannenkapsels bij elkaar gezien!) en er worden 
activiteiten georganiseerd voor en (heel 
essentieel!) met de bewoners.    
Dat zijn allemaal pluspunten.          Ontbijt maken op Kara Tepe  

Ga het nu alsjeblieft niet idealiseren, isoboxen zijn 
formaat gemiddelde schuur, ze staan dicht op elkaar 
dus nauwelijks privacy, binnenshuis geen enkele 
vorm van privacy, soms wonen er 4,5 mensen in een 
huis, dat is krap, maar er zijn tientallen huizen waar 
6, 7, 8 of nog meer mensen wonen. Daarnaast is er 
het dagelijks gevecht tegen verveling, 
uitzichtloosheid, onzekerheid en eindeloos wachten. 
Killing… 
De mensen hebben geen honger, zijn wel 
ondervoed. Door erg eenzijdig eten. Velen zijn 
getraumatiseerd door wat ze (recent)hebben 
meegemaakt, er is geen professionele hulp, ze zijn 

afhankelijk van (heel veel) goedbedoelende mensen die ook het hoofd boven 



water proberen te houden. Er zijn veel kinderen met redelijke tot ernstige 
gedragsproblematiek gerelateerd aan wat ze meegemaakt hebben, waar ook 
geen voorzieningen voor zijn. Er zijn oude mensen die absoluut niet de hulp en 
zeker niet de middelen hebben die ze nodig hebben. Er zijn kleine en grote 
spanningen onderling, cultuurbotsingen, onderling wantrouwen maar ook heel 
mensen die open staan voor de ander, die een ‘samen’ creëren en zich 
verantwoordelijk voelen en verantwoordelijkheid nemen. Er is bij velen een 
tomeloze energie, een oerinstinct tot overleven, ongelofelijke inventiviteit, 
doorzettingsvermogen, warmte, humor en gewoon verstand op nul, blik op 
oneindig of op Allah/God /de Eeuwige, en doorgaan. Niet opgeven!  
Dat is Kara Tepe. 
 

En dan heb je Moria. 
En dat is een compleet andere wereld. In het zeldzame geval dat er een plekje 
vrij komt op Kara Tepe omdat mensen of teruggaan of ‘verder Europa’ ingaan, 
komt er een groepje mensen of een gezin vanuit Moria naar Kara Tepe. 
Dat wordt op Lesbos ‘de weg van de hel naar de hemel’ genoemd. 
Moria heeft in vele talen andere namen: de hel, de onderwereld, de jungle… 
Het is een kamp bedoelt voor 3000 vluchtelingen, nu wonen daar 20.000 
mensen. 



 
In de zomer van 2019, begon de ramp zich te voltrekken met de maanden 
november en december als absoluut dieptepunt: 400, 500 mensen kwamen er 
per dag aan en alle controle hierop, alle coördinatie was weg.  
Hier wonen de mensen niet in isoboxen maar in tenten, velen met de kwaliteit 
van ‘leuk voor een weekendje kamperen, maar laat het alsjeblieft niet te hard 
regenen’. 
Het kamp is verdeeld in compartimenten om enige veiligheid te creëren:  
alleenstaande moeders met kinderen, gezinnen, alleenstaande minderjarigen, 
alleenstaande jongvolwassen mannen… Maar zelfs het minimale aan 
basisvoorzieningen ontbreekt. 
Waar je op Kara Tepe soms even moet wachten om de douche te kunnen 
gebruiken, of naar het toilet (een gat in de grond) te kunnen gaan, is voor 
duizenden mensen op Moria geen enkele sanitaire voorziening aanwezig. 
Waar op Kara Tepe, afvalcontainers staan die geleegd worden door de 
gemeente, wordt op Moria geen afval opgehaald en leven de mensen letterlijk 
op een steeds meer uitdijende vuilnisbelt.  
Ook hier zijn (kleine) hulporganisaties actief, maar de omvang van het kamp is 
zo immens dat er ondanks dat er heel veel gebeurt (echt!), het voelt als 
druppels op een gloeiende plaat. 
Er is gebrek aan letterlijk alles. Stromend water is nog niet voor de helft van de 
mensen toegankelijk. Dorst hebben mensen echter niet, want per persoon 
krijgen ze 2 1-literflessen water van de UNHCR. Die flessen zijn, eenmaal leeg, 
afval wat niet verwijderd wordt en aangezien er te weinig toiletten zijn en het 
’s nachts, aardedonker en letterlijk levensgevaarlijk is, worden de flessen 
gebruikt om in te plassen, waardoor letterlijk overal verspreidt er flessen  
Fanta” in het kamp liggen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Niks doen is geen optie. Ik heb samen met mijn groep meerdere ‘cleanings’ 
gedaan op Moria. BWC betaalt voor het ophalen van vuil wat wij op van 
tevoren afgesproken locaties, verzamelden. 
Gewapend met goede handschoenen en kwalitatief heel goede vuilniszakken 
trokken wij de jungle in. Alles went, echt. 
‘En helpen de bewoners dan wel mee?’ dat was een vraag die ik heel veel 
kreeg. 
Er waren verschillende reacties: sommige mensen gingen helpen, anderen 
brachten iets van hun eigen afval, weer anderen keken je vriendelijk aan en 
liepen weer door, er waren ook mensen die zeiden:’ geef me zulke 
handschoenen, vanavond een warme douche en schone kleren en ik help je. Zo 
niet, dan hartelijk bedankt voor je werk’ Ik begreep dat. Wij hadden ‘s avonds 
weliswaar alleen voor de eerste 2 een warme 
douche, maar er was een douche, en dan 
deed ik schone kleren aan, en ging ik in een 
schoon bed slapen. En voor mij was het geen 
enkel probleem om de kleren die ik bij de 
cleanings droeg, naderhand gewoon weg te 
gooien. Dat zijn privileges die de mensen van 
Moria zich niet kunnen veroorloven. 
 
We hebben meerdere distributies gehad in 
het kamp. Mede door het geld wat ik van 
jullie heb mogen ontvangen voor BWC, zijn er 
babydragers uitgedeeld onder alleenstaande 
moeders, hebben we nachtlampjes, kruiken, 
dekens en mutsen gedistribueerd. 
 
 
 
Ik maak nu even een beetje raar sprongetje naar Nederland. Ons land is in een 
ongekende crisis. Mensen zijn bang, onzeker, mensen worden ziek, mensen 
gaan dood..! 
We weten niet hoelang dit nog gaat duren, hoe dichtbij is het, hoe dichtbij 
komt het..? 
Hoeveel groter gaat dit probleem nog worden? 
We kunnen nog niet eens volledig overzien hoe groot en verstrekkend deze 
crisis nu is, laat staan, wat ons nog te wachten staat. .. 



Dit alles roept soms en bij sommigen het slechtste in ons mensen naar boven. 
Tal van voorbeelden van te vinden. Ik ga ze hier niet noemen, maar ze zijn er en 
het komt in het nieuws. 
Maar.., er is gelukkig een groot ‘maar’! Een crisis roept ook vaak en bij veel 
meer mensen het beste in ons naar boven! En ook daarvan zien en horen we 
de hartverwarmende voorbeelden om ons heen.  
In vele opzichten gaat een vergelijking natuurlijk volledig mank, maar toch, nu 
maak ik dus de vergelijking naar de jungle in Moria. 
Mensen die grotendeels volledig in de steek worden gelaten, die naar Europa 
zijn gegaan met de meest uiteenlopende redenen maar vaak met dat ene idee 
in hun achterhoofd: ‘daar in Europa gelden nog mensenrechten...’ Mensen die 
nu elke dag maar moeten zien te overleven. Die met duizenden bij elkaar 
gepropt zitten en de lokale samenleving op Lesbos totaal ontwrichten. Want 
niet alleen de vluchtelingen zijn slachtoffer in dit dramaverhaal, ook de 
bevolking van Lesbos die hun eiland letterlijk te gronde gericht zien worden en 
die nergens gehoor vinden. 
 

 
Al deze mensen in absolute totale crisis, reageren dus óók met het slechtste 
wat wij mensen in ons hebben èn met het mooiste waar wij toe in staat zijn. 
En van beide, kan ik indrukwekkende verhalen vertellen. 
Verhalen waardoor ik in een hoekje weg wil kruipen en alleen nog maar kan 
huilen om zoveel onrecht, verdriet en pijn. Verhalen die me verlammen en 



angstig maken dat het leed te groot is, dat het zinloos is wat ik kan doen aan de 
situatie. 
Maar ook verhalen waar ik stil van word, waardoor ik hoop krijg, de hoop terug 
vind, verhalen die me kracht geven en de broodnodige schop onder de kont om 
verdorie mee te gaan doen, iets te doen! Niet omdat dan de oplossing 
gerealiseerd gaat worden, omdat ik dan eindelijk de verlossing zal kunnen 
brengen maar omdat het de enige manier is die ons allen rest, namelijk  

leven met de moed der hoop. 
Op Moria wordt geroofd, vermoordt en verkracht, mensen bedriegen en 
bedreigen elkaar, er worden mensen buitengesloten, geterroriseerd, mensen 
proberen ten koste van een ander hun hachje te redden, bendes stelen van de 
lokale boeren. 
Mensen van het eiland op hun beurt verharden, sturen honden op 
vluchtelingen af, laten moedwillig vluchtelingen verdrinken, brengen boten 
actief tot zinken op de zee… 
Maar…. En toch: 
Mensen zorgen voor elkaar, ongeacht of er familiebanden, gedeelde 
nationaliteiten en/of religies zijn. In het kamp trekken mensen 
vriendschappelijk met elkaar op terwijl hun landen van herkomst aartsvijanden 
zijn. Moslims en christenen, delen een ruimte waar ze samen hun geloof 
beleven. Als er niemand is die vrouwen beschermt tegen aanranding en 
verkrachting (er is geen bewaking, 
beveiliging in het kamp) zijn er overal in het 
kamp, groepjes mannen die ongeacht 
nationaliteit zich gaan organiseren en ’s 
nachts door het kamp gaan patrouilleren 
om met gevaar voor eigen leven, vrouwen 
en meisjes te beschermen tegen 
verkrachters.  
Overal spelen kinderen, mensen maken 
muziek, mensen regelen dansavonden, 
bouwen met elkaar een 
ontmoetingsplek/cafe/restaurant. 
Mensen geven kinderen onderwijs, 
volwassenen onderling leren elkaar talen 
(Engels, Frans..). Moria kent een 
bibliotheek, er zijn kunstenaars, het is 
ongelofelijk om te zien hoe mensen van 
afval huizen, gereedschap, wat al niet meer 
kunnen maken. 



Eilandbewoners blijven zien dat het gaat om mensen in nood, restaurants 
komen voedsel brengen, winkels brengen wat overblijft, er zijn plekken waar 
eilandbewoners samen met bewoners van Moria gaan zeevissen… 
 
Ik heb in de beauty salon van Moria mogen zijn. 
Nou weet ik heel weinig van beauty salons maar ik heb zo’n vermoeden dat de 
standaard voor een beauty salon hier nogal ver verwijderd is van wat ik daar 
heb mogen ervaren…! 
Er was een kleine ruimte, we hebben de grootste hoeveelheid rotzooi in een 
hoek geveegd, yoga matten en dekens op de grond gelegd en in die ruimte in 
anderhalf a 2 uur tijd, zo’n 200 vrouwen mogen ontvangen. Er was muziek, we 
hadden nagellak, vijltjes, 2 soorten gezichtmaskers, massage olie en er waren 2 
vrouwen die met van die touwtjes uiterst professioneel (en m.i. zeer pijnlijk…) 
wenkbrauwen en wat je maar wou, konden epileren. Dat laatste heb ik mij 
uiteraard niet aan gewaagd. Er was per slot van rekening zoals ik u al vertelde, 
ellende zat in het kamp! 
 
Ik ben nu nog dankbaar dat ik daar 
mocht zijn. 
Ik heb vrouwen mogen masseren van 
wie ik diep onder de indruk was, dat zij 
mij als ‘hun zuster’ kozen te zien, met 
alles wat ze meegemaakt hadden. Het 
samen zijn was zo mooi omdat alles 
wegviel. Waar kom je vandaan, waarom 
ben je hier, die hele irritante 
hulpverlener-hulpvrager relatie.., het 
bestond daar niet, het was er niet. 
Nadat ik een Eritrese jonge vrouw 
mocht masseren, ontfermde zij zich 
over mijn ‘zwaar verwaarloosde’ nagels, 
die nodig vakkundig gevijld moesten 
worden. Nou, dat heb ik geweten! Ik 
vergeet nooit Donja, een 15 jarig 
Syrisch meisje, ze maakte zich zorgen 
om de puistjes op haar voorhoofd. Ze 
was zo druk hierover aan het kletsen 
terwijl ik haar een masker mocht geven, 
soms ging ze opeens staan, want dan moest ze dansen en ze wilde alles weten 
over mijn kinderen, zeker over Simon van 15. 



Maar opeens werd ze stil. Soms kunnen woorden iets uitleggen, vertellen, 
verduidelijken. Soms ook niet. 
Ik heb daar met haar gezeten, we hebben samen gehuild terwijl ik haar gezicht 
en handen masseerde. Ik ging weer weg, ze zwaaide, toen ik omkeek, zwaaide 
ze nog. Zij is waarschijnlijk nog daar, ik ben weer hier. Maar ze is voor altijd in 
mijn hart. 
Zoals ik al zei, soms kunnen woorden iets uitleggen, vertellen, verduidelijken. 
Soms ook niet of maar heel gebrekkig. 
 

Ik sprak net over de moed der hoop.  
Hoop zit diepgeworteld, verankerd in de menselijke ziel. 
Tegen alles in, tegen beter weten in heb ik gezien dat mensen onverwoestbaar 
hoop hebben en hoop houden.   
Hoop geeft mij vertrouwen dat leven, geloven in Liefde (en dat is voor mij God) 
zinvol is. Gewoon omdat ik niet anders kan, niet anders wil.  
Deze hoop is niet afhankelijk van het resultaat van wat ik doe, niet afhankelijk 
van de afloop. De hoop staat op zichzelf en is niet in 1 mens maar in de 
mensheid als geheel, eindeloos.  
 

En nou heb ik dit allemaal 
verteld, ik ben teruggegaan 
in de tijd, maar 5 weken 
terug, meer is het niet. 
En toch ligt er een wereld 
tussen toen en nu.  
Hier is veel gebeurd, maar 
daar ook. 
Even leek het erop dat 
Europa misschien wakker 
geschud zou worden.‘Hallo, 
hallo, wat gebeurt er 
allemaal in onze 
achtertuin?!’  

 
De wanhoop om de slechte leefomstandigheden in het kamp bij de bewoners 
van het kamp, de woede en de frustratie van de eilandbewoners die dagelijks 
hun olijfbomen omgehakt zagen worden om plaats te maken voor nog meer 
tenten, deze explosieve mix escaleerde in conflicten, opstootjes, waar ik in mijn 
tijd daar ook al getuige van was.  



Turkije kwam daarbij. Erdogan die een politiek spel speelt over de ruggen van 
mensen. Onbegrijpelijk hoe weinig verzet hij ondervindt van Europa over zijn 
inhumaan beleid… 
 
Maar toen werd dat verhaal van dat virus, uit China (uit de provincie Wuhan 
waar ik voor deze hele kwestie nog nooit van had gehoord), dat verhaal werd 
steeds groter en kwam steeds dichterbij. Het kwam in Europa, Frankrijk , Italië 
en eind februari kwam het in Nederland. Ik weet nog dat ik toen al dacht: ‘je 
moet er toch niet aan denken dat dat in Moria…’.  
En nu vandaag lees ik: Met 18 nieuwe overledenen, komt het totaal aantal 
overledenen in Nederland nu op 76. 409 nieuwe besmettingen maakt in totaal 
2460 op corona positief geteste personen. Bizar toch..? 
En we hebben vergaande maatregelen en de angst en bezorgdheid van heel 
veel Nederlanders voel ik ook. Maar ik lig ’s nachts wakker om Moria. 
Want daar zal het virus ook komen, het is een kwestie van tijd. 
(Nog) niet in het kamp, maar op het eiland Lesbos is een Griekse vrouw op 14 
maart positief getest op corona. 
Artsen zonder grenzen roept de Griekse regering maar ook de Europese landen 
op om iets te doen.  Als we niks doen, wordt het een humanitaire ramp van 
grote omvang. 
Alle basisprincipes die we hier hebben om verspreiding van het virus te 
voorkomen zijn daar immers onuitvoerbaar... 
Was met regelmaat je handen. Bij welke kraan? Waarmee? 
Hou afstand, vermijd sociale contacten. Hoe moet je dat doen in een 
tentenkamp waar iedereen op een kluitje woont? 
Zorg goed voor jezelf, blijf op krachten. Hoe doe je dat met minimaal en niet 
voldoende gevarieerd eten?  Hoe doe je dat als je dagelijks leven zo veel 
spanning, onzekerheid en stress kent? 
Bij verergering van klachten neem contact op met uw huisarts. Contact 
opnemen met welke (huis)arts? Het ziekenhuis in Mytilini is totaal niet in staat 
om een dermate grote crisis aan te kunnen. 
Ik kan er gewoon met mijn verstand niet bij dat er maar niks gebeurt!! 
 



Maar daar is weer de druppel op de 

gloeiende plaat, de moed der hoop die 

mensen in beweging brengt: Artsen zonder 
grenzen blijft aan de poort rammelen, op 
Lesbos zijn nog steeds hulpverleners van 
verschillende organisaties en via instagram 
verneem ik het volgende van BWC: ze hebben 
een megadonateur met een groot hart 
gevonden in Nederland die veel, heel veel 
zeep geregeld heeft, er worden flyers gedrukt 
met tekeningetjes en tekst over handen 
wassen, afstand houden en binnen blijven in 
je tent als je ziek bent. En er worden 
sinaasappels uitgedeeld, 3 keer per week op 
Moria en op Kara Tepe. Dit willen ze 
minimaal 4 weken volhouden en al het geld 
wat nu extra binnenkomt wordt ingezet voor 
nog meer fruit en andere zaken die nodig zijn 
in de strijd tegen het coronavirus. 
 
Er is een mooi lied over druppels op een gloeiende plaat. 
 
Ze zeggen wel: het heeft geen zin 
om vrede na te streven. 
Geweld en ruzie gaan nooit weg 
Die horen bij het leven 
En oorlog zal er altijd zijn, 
wat kun je doen? Je bent maar klein 
Een kleine druppel op een plaat 
die gloeiend is van haat. 
 
Ze zeggen wel: het heeft geen zin 
Die hulp aan arme landen. 
Het is alsof je vlammen dooft 
Die toch algauw weer branden. 
Dat beetje hulp, dat helpt geen spat. 
Een druppel maakt de grond niet nat. 
Het haalt niets uit en heeft geen nut, 
Een bodemloze put. 
 
 



Toch denk ik dan: het is niet waar 
want al die druppels bij elkaar 
die vormen als ze samengaan 
een brede waterloop. 
Zo’n druppel is een klein begin 
je draagt iets bij en dat heeft zin. 
Die druppel wordt een oceaan,  
een oceaan van hoop. 
 
Ik wil graag zo’n druppel zijn. 
Wie wil mij helpen, dat we er een dun straaltje van maken en .. wie weet? 
Ik ga u er niet op navragen, ik weet dat u hoofd misschien nauwelijks ruimte 
heeft naast alle andere gedachten die daar nu al in ronddraaien, en toch vraag 
ik: ligt het binnen uw mogelijkheden, maak dan alsjeblieft iets over naar: 
Because we carry, NL85 TRIO 0391 0737 96  
 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten. 
 
Lieve groet, Petra Zuijderwijk 


