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Aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Haarlemmermeer. 
 
 
 

Hoofddorp, 9 maart 2020. 
 
 
 
Geacht college, geachte raad, 
 
Al vele jaren leven er aan de grenzen van de Europese Unie, die ook onze grenzen zijn, op Griekse 

eilanden zoals Lesbos bijna 20.000 vluchtelingen in erbarmelijke omstandigheden. De Europese 

Unie zoekt al jarenlang naar oplossingen, maar slaagt daar nog steeds niet in. In plaats van dat de 

omstandigheden verbeteren, verslechteren ze alleen maar.  

In oktober heeft de Griekse regering aan de Europese landen gevraagd om in ieder geval de 2500 

alleenstaande kinderen, die in die kampen verblijven op te nemen. Slechts enkele landen hebben 

daarop gereageerd, met recent Duitsland.  

Afgelopen week hebben Stichting Vluchteling, Vluchtelingenwerk Nederland en Defence for 

Children NL een beroep gedaan op Nederlandse gemeenten om leiderschap en barmhartigheid te 

tonen en 500 kinderen zonder ouders en familie op te nemen.  

Een aantal Nederlandse gemeenten heeft daar al positief op gereageerd. Onze buurgemeente Lei-

den met 125.000 inwoners heeft zich bereid verklaard vluchtelingenkinderen op te nemen, ge-

dacht wordt aan 25. Een meerderheid van de gemeenteraad van Amsterdam wil dat ook Amster-

dam vluchtelingenkinderen gaat opvangen. Utrecht roept staatssecretaris Broekers-Knol op ‘haar 

belofte om Griekenland te steunen’ na te komen. 

Wij doen een beroep op u om als gemeente Haarlemmermeer ook mee te doen aan dit initiatief 

en daarbij leiderschap en barmhartigheid te betonen.  

Ons platform denkt dat daar in onze gemeente een ruim draagvlak voor is, zoals er in 2015 veel 

draagvlak bleek te zijn voor de opvang van vluchtelingen bij Vijfhuizen: er waren heel snel heel veel 

vrijwilligers, die daar hun medewerking aan wilden geven. 

 

Als platform willen we graag met u meedenken over het realiseren van de opvang van een aantal 

van de meest kwetsbare jonge vluchtelingen in Haarlemmermeer. 
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In de hoop op een spoedige reactie en met hoogachting,  

namens het Platform Vluchtelingen Haarlemmermeer,  

 

Leo Mesman (06 5162 0939) 

Rien Wattel (06 1604 0860) 

vluchtelingeninhaarlemmermeer@gmail.com 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------ 
 
In het Platform Vluchtelingen Haarlemmermeer werken samen: 
Amnesty International Hoofddorp,  
Raad van Kerken Hoofddorp,  
Raad van Kerken Badhoevedorp,  
Stichting Somaliërs in Haarlemmermeer SMOM,  
Amalia Stichting Haarlemmermeer (Nieuw-Vennep),  
Stichting Marhaba,  
Bezoekgroep Migrantengevangenis Schiphol/BBB Amsterdam,  
Humanistisch Verbond Haarlemmerland, 
Caritas Haarlemmermeer.  
 
Met een adviserende rol van: 
Stichting Vluchtelingenwerk West en Midden Nederland, locatie Haarlemmermeer 
 
Deze brief wordt mede ondersteund door: 
Afghaanse Stichting Haarlemmermeer   
MOI (Migranten Organisaties Inloopspreekuur) 
Ds. Taco Koster, Nieuw-Vennep 
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