


In kamp Moria is plek voor 
ongeveer 2500 vluchtelingen 
maar er verblijven er nu zo’n 
8000. Buiten de hekken is 

Een groep Neder-
landse ondernemers 
reisde naar 
Lesbos om de 
vluchtelingencrisis te 
zien. Dat voelt soms 
ongemakkelijk. En 
vaak onmachtig: 
‘Er moeten hier 
een miljoen dingen 
gebeuren.’

Door Miloe van Beek
Fotografie: 
Nard Haverkort

Met eigen ogen



 ‘E 
verybody out!’ 
Een vrouw in 
een felgeel hesje 
zwaait druk met 
haar armen, haar 
gezicht is verhit. 

Mensen verlaten gelaten de ruimte 
met stapelbedden. Sommigen dra-
gen een vale, vlekkerige matras, 
anderen een stapel kartonnen 
dozen. Afgezakte schouders. Ogen 
dof als vertrapte kastanjes. Op de 
grond, tussen en naast de bedden, 
slingeren plastic verpakkingen 
met etensresten. De lucht is 
bedompt. ‘Dit kan toch niet waar 
zijn’, fluistert de Amsterdamse 
makelaar Marthe Beusekamp (40). 
‘Het lijkt wel een vuilnisbelt. Hier 
kun je toch niet slapen?’

Welkom in vluchtelingenkamp 
Moria op het Griekse eiland 
Lesbos. Waar zo’n achtduizend 
vluchtelingen uit veertig landen 
bivakkeren. Waar tientallen men-
sen tussen het afval of buiten op de 
paden slapen omdat er geen tent-
jes meer beschikbaar zijn. Waar 
mensen opeengepakt in smalle, 
duistere gangetjes voor zich uit 
staren. Waar de lucht van uitwerp-
selen bij vlagen misselijkmakend 
is. Waar zo’n tweeduizend kinde-
ren rondlopen. 

‘Er is geen riolering in Moria’, 
zegt Stefanos Samiotakis, de 
Griekse baas van EuroRelief, 
een grote niet-gouvernementele 
organisatie (NGO) die actief is in 
het kamp. ‘Er is hier sowieso bijna 
niks. Niet genoeg luiers en melk-
poeder voor baby’s, niet genoeg 
eten, niet genoeg kleren, nog geen 
honderd wc’s, niet eens een stukje 
tape of touw om een kapotte tent 
te maken.’

Acht Nederlandse ondernemers 
(zie ook: ‘Deelnemers’ op p. 32) wil-

Moria is gebouwd op een oude 
militaire basis in de buurt van de 
hoofdstad Mytilini.



den met eigen ogen de vluchtelin-
genproblematiek op Lesbos zien. 
Moria is hun eerste stop tijdens de 
in totaal tweeëneenhalve dag die 
ze op het eiland doorbrengen. 

Het idee voor de trip komt van 
Marnix Geus (43). Begin 2017 
verkocht hij de aandelen in zijn 
pr-bureau en richtte The Present 
Movement op. Elke zes weken 
organiseert hij een bijeenkomst in 
Amsterdam om ondernemers in 
contact te brengen met initiatie-
ven voor vluchtelingen. 

Hij merkt dat veel ondernemers 
iets goeds willen doen dat verder 
gaat dan het sponsoren van de lo-
kale voetbalclub. ‘Ze kijken boven-
dien met een zakelijke blik naar 
goede doelen en hulpverlening.’ 
Geus hoopt dat de trip ervoor zorgt 
dat de vluchtelingencrisis niet lan-
ger iets ver weg is. ‘Je kunt horen 
en lezen over vluchtelingen, maar 
de ellende ter plekke ervaren doet 
iets anders. Ik hoop dat ze zich 
straks thuis afvragen wat zij met 

hun bedrijf kunnen betekenen 
voor de vluchtelingen op Lesbos en 
in Nederland.’

Aapjes kijken
Tijdens de rondleiding in Moria 
zijn de ogen van de ondernemers 
vaak op de grond gericht. Ze zijn 
zich bewust van hun aanwezig-
heid, van hun weldoorvoede, 
gezonde uiterlijk. Het voelt alsof 
ze aapjes aan het kijken zijn. ‘Het 
is veel te opvallend om hier in een 
groep rond te lopen. Eigenlijk 
durf ik amper iemand recht aan 
te kijken’, zegt deelnemer Roby 
Hormis (28). 

Hormis, mede-eigenaar van 
het Amsterdamse reclamebu-
reau Tosti Creative, vluchtte zelf 
als driejarige met zijn ouders en 
broers vanuit Irak naar Nederland. 

In Moria verblijven naar schatting 
zo’n tweeduizend kinderen. 

De groep kijkt naar de grond. 
Ze zijn zich bewust van hun 
weldoorvoede uiterlijk



Hij heeft er vage herinneringen 
aan en groeide op met verhalen die 
zijn ouders en broers erover vertel-
den. Als de groep bij de ingang van 
Moria staande wordt gehouden, 
maakt hij nog grapjes. ‘Met mijn 
uiterlijk mag ik in ieder geval door-
lopen, maar ik weet niet of ik het 
kamp ook weer mag verlaten.’ 

De rest van de groep lacht, maar 
valt stil als Stefanos Samiotakis 
wijst naar de hekken waar tiental-
len mensen tegenaan duwen. 
Het blijkt een ‘safe zone’, waar de 
meest kwetsbare groep vluchtelin-
gen wordt opgevangen. ‘Elke nacht 

zijn hier verkrachtingen’, zegt 
Samiotakis op vlakke toon. ‘Daar-
door zijn er nu ongeveer 35 al-
leenstaande zwangere vrouwen in 
Moria.’ Een paar meter verderop, 
bij een paar schamele wc-hokjes, 
vertelt hij met hetzelfde monotone 
stemgeluid dat vrouwen uit angst 
voor verkrachtingen en geweld ’s 
nachts niet hun tent uit durven om 
naar de wc te gaan.

Als de ondernemers Samiota-
kis vragen naar de toekomst van 
kamp Moria, schudt hij somber 
zijn hoofd. ‘Veertig nationaliteiten 
op zo’n klein oppervlak, mensen 

die al jarenlang met elkaar in 
oorlog zijn, geen tenten, geen 
activiteiten, geen zicht op een 
toekomst. Het is wachten tot het 
uit de hand loopt.’  

Lichtelijk opgelucht verlaat 
de groep na een kleine 45 minu-
ten het duistere Moria voor de 
volgende bestemming: One Happy 
Family, gerund door een Zwitserse 
NGO. De naam klopt bij de sfeer: 
vredig, fleurig, rustig. Kinderen 
kunnen er naar school, er wordt 
gesport, er is een moestuin en er 
wordt gratis eten uitgedeeld. Geus 
herkent Fahd, een Syrische jongen 
die hij tijdens een eerder bezoek 
aan Lesbos heeft ontmoet. Hij is 
aangeslagen na het gesprek met 
hem. ‘Hij heeft een heftig vlucht-
verhaal, maar was vorig jaar nog 
vrolijk, hij had hoop op een nieuwe 
toekomst. Nu er niets is veranderd, 
is het vuur in zijn ogen gedoofd.’ 

Na een potje volleybal verla-
ten de ondernemers One Happy 
Family voor de derde stop van 
die ochtend: Kara Tepe. Dit is het 
tweede vluchtelingenkamp van 
Lesbos, waar 261 families worden 
opgevangen. De Nederlandse 
NGO’s Movement on the Ground, 
gerund door onder anderen tv-ster 
Johnny de Mol, en Because We 
Carry zijn zeer actief. Hier geen 
hekken of prikkeldraad, maar zon-
nebloemen, kleurige hutjes, een 
speeltuin, muurschilderingen, 
yoga- en dansles, en twee keer per 
week een feestavond. ‘Het contrast 
met Moria is zo groot dat het 
een soort slechte grap lijkt’, zegt 
Marthe Beusekamp. Ze kreeg het 
die ochtend in Moria een paar keer 
te kwaad toen ze de vele kleine kin-
deren en zelfs pasgeboren baby’s 
zag. ‘Wij hebben in Nederland 
echt alles, ons leven is zo goed, 

Katerina en Nikos van restaurant 
Home for All helpen vluchtelingen: 
‘We kunnen de situatie niet stoppen, 
wel onze menselijkheid laten zien.’

‘ Veertig nationaliteiten, geen 
tenten, geen activiteiten, geen 
zicht op een toekomst’



dat besef je pas echt als je dit hebt 
gezien.’ Ze ontmoette Geus via 
haar werk als makelaar. ‘Ik wilde 
al langer iets doen voor vluchte-
lingen, dit zag ik als een kans.’ 
Beusekamp is niet de enige die 
geschokt is door het grote verschil 
tussen Moria en Kara Tepe.

De ondernemers willen van de 
assistent-manager weten hoe dat 
kan (zie ook ‘Vluchtelingen op 
Lesbos’ hiernaast). Hij is duidelijk 
niet zo gediend van de conclusie 
dat Kara Tepe een paradijs zou 
zijn vergeleken met Moria. ‘It is 
not paradise here, but it is not hell 
either.’ Ook Geus nuanceert het 
rooskleurige beeld dat het tweede 
kamp op de groep achterlaat. ‘We 

zien een vernislaag. De leefom-
standigheden zijn hier weliswaar 
veel beter dan in Moria, maar 
de uitzichtloosheid is net zo erg. 
Ook hier hebben mensen last van 
depressies en trauma’s.’

Paradijselijk is het wel in het 
idyllische haventje waar de groep 
aanschuift voor de lunch. Dobbe-
rende bootjes, vissen in glashelder 
water, tavernes met sardientjes en 
tzatziki: op en top Griekenland. 
De ellende van Moria ligt op maar 
een kwartier rijden, maar lijkt een 
andere wereld. ‘Ik had het gevoel 
dat ik in een film was beland, zo 
onwerkelijk vond ik het om in 
Moria rond te lopen’, zegt Stijn 
Kruijssen (34), mede-eigenaar van 
online fashionbedrijf Fashcom, 
waar onder meer de webwinkels 
sokken.nl, shirts.nl en zwembroe-
ken.nl onder vall0en. Hij doneerde 
al 1500 kindersokken aan Moria 

en wilde mee naar Lesbos om naar 
eigen zeggen uit zijn Amsterdamse 
bubbel te stappen. Het oogcon-
tact met kinderen stemde hem 
optimistisch. ‘Mooi dat er mense-
lijke interactie plaats kan vinden, 
ongeacht waar je vandaan komt, 
maar wat verdomd oneerlijk dat zij 
daar vastzitten en ik zo de poort uit 
kan lopen.’ 

Roby Hormis vertelt dat hij nog 
meer beseft hoezeer hij de dans 
is ontsprongen. ‘Ik snap nu beter 
waar mijn familie doorheen is 
gegaan. En zij hadden het lang niet 
zo zwaar als deze mensen.’ 

Kim Roza (42) is mede-eigenaar 
van uitzendbureau Ivoren Wach-
ters. Ze deed toen ze jonger was 
veel vrijwilligerswerk, maar is de 
laatste jaren vooral bezig met werk 
en gezin. ‘Elke maand maak ik 
een paar tientjes over naar NGO’s, 
maar ik wil actiever iets doen. Nu 
ik op Lesbos ben, vraag ik me af 
waarom mijn uitzendbureau niet 
probeert statushouders in Amster-
dam aan het werk te helpen.’ 

Lokale bevolking
Met deze manier van denken is 
Aranka van der Pol (40), medeorga-
nisator van de reis, blij. ‘Onder-
nemers vragen zich af hoe je 
vluchtelingen kunt “empoweren” 
in plaats van helpen.’ Van der Pol 
komt al sinds 2015 op het eiland, 
hielp toen vluchtelingen aan land 
en runt nu Lots of Lesvos, een 
organisatie die blikken olijfolie, 
honing en kruiden uit Lesbos 
importeert. 

De opbrengst komt grotendeels 
ten goede aan de lokale bevolking 
en projecten voor vluchtelin-
gen. Van der Pol ontmoette in 
de voorbereidingen voor de reis 
deelnemer Arnold Cazander (52), 

‘ Elke maand maak ik een paar 
tientjes over naar NGO’s, maar 
ik wil actiever iets doen’

VLUCHTELINGEN OP LESBOS

9.500
In Griekenland leven momenteel 
ongeveer 90.000 vluchtelingen, 
van wie 9.500 op Lesbos, het op 
twee na grootste Griekse eiland.

8.000
Kamp Moria is een zogeheten 
hotspot: iedere vluchteling die 
aankomt op Lesbos, moet zich hier 
registreren. Het kamp is ingericht 
voor ongeveer 2500 mensen, er ver-
blijven er nu zo’n 8000, hoofdzake-
lijk Syriërs. 

1.000
In het vluchtelingenkamp Kara 
Tepe wonen ongeveer 1000 men-
sen, vooral gezinnen. Het wordt 
gerund door de gemeente Lesbos, 
Nederlandse NGO’s zijn er heel 
actief. Pikpa is het kleinste kamp, 
er wonen zieken en gehandicapten.

391
Sinds de EU in maart 2016 de Tur-
kijedeal sloot, is het voor vluch-
telingen bijna onmogelijk verder 
te reizen. Van 1 t/m 16 oktober 
kwamen er 391 vluchtelingen aan. 

Pikpa is het oudste en kleinste 
vluchtelingenkamp op Lesbos. 
Hier worden zieke en gehandicapte 
vluchtelingen opgevangen.



Marthe Beusekamp (40), mede-
eigenaar/oprichter Stadsmake-
laars

Roby Hormis (28), mede-eigenaar 
reclamebureau Tosti Creative

Stijn Kruijssen (34). mede-eige-
naar/oprichter Fashcom
 
Kim Roza (42), mede-eigenaar 
uitzendbureau Ivoren Wachters
 
Arnold Cazander (52) eigenaar 
blikkenproductiebedrijf Cazan-
der Bros & Sis 
 
Nard Haverkort (44), program-
meur en online strateeg, eigenaar 
webstudio KU 
 
Aranka van der Pol (40), organi-
sator van de trip, eigenaar jungle-
birds.nl en lotsoflevos.org
 
Marnix Geus (43), initiatiefnemer 
van de trip, investeerder, spreker, 
groeicoach voor ondernemers, op-
richter thepresentmovement.org

mede-eigenaar en directeur van 
Cazander Bros & Sis, een internati-
onaal bedrijf in blikverpakkings-
machines. 

Cazander bood Van der Pol 
hulp aan bij de productie van de 
Lots of Lesvos-blikken. Samen 
met zijn vrouw, die tandarts is en 
investeerder, nam Cazander zich 
voor meer te gaan downsizen. ‘We 
hebben een vol en goed leven met 
een samengesteld gezin van negen 
volwassen kinderen. Geluk vinden 
we in samen betrokken zijn bij 
anderen, niet in een mooiere auto.’ 

Eerder gingen ze samen naar 
Madagaskar voor een missie van 
de Modern Dental Care Founda-
tion. ‘Mijn vrouw als behandelaar, 
ik als assistent.’ Cazander spreekt 
met de Grieken die vluchtelingen 
helpen, zoals het Griekse echtpaar 
Katerina en Nikos, eigenaren van 
restaurant Home for All. Elke dag 
halen ze zo’n vijftig vluchtelingen 
op uit Moria voor wat afleiding, 
aandacht en een gratis warme 
maaltijd. Het stel verdient er 
niks mee. Nikos: ‘We kunnen de 
moeilijke situatie op Lesbos niet 
stoppen, maar wel onze menselijk-
heid laten zien. Een eeuw geleden 
waren onze grootouders op de 
vlucht, nu deze mensen, morgen 
kunnen wij weer aan de beurt zijn.’ 

Die avond zijn vijf leden van een 
Afghaanse familie de eerste gasten 
in Home for All. Ze knikken verle-
gen naar de groep ondernemers. 
Stijn Kruijssen pakt de bellenblaas 
van tafel, een kleuter rent uitgela-
ten achter de zeepbellen aan. Op 
het gezicht van de vader verschijnt 
een voorzichtige glimlach, maar 
zijn ogen staan levenloos. 

Kim Roza en Marthe Beuse-
kamp voegen zich bij de Afghaan-
se vrouwen en kinderen die kralen 

rijgen en kleuren. Communiceren 
gaat moeizaam, ze spreken geen 
woord Engels. Internetonderne-
mer Nard Haverkort (44) vraagt 
met handen en voeten of hij de 
Afghaanse kleuter mag fotogra-
feren. Haverkorts ouders helpen 
vluchtelingen in Nederland, maar 
zoiets kan hij zelf niet combineren 
met zijn gezin en werk. ‘Ik ben 
hier op Lesbos om mijn kennis te 
vergroten. Dat helpt me in Neder-
land om meer impact te hebben 
in gesprekken over vluchtelingen. 
Ik heb met eigen ogen gezien wat 
zich hier afspeelt, hoe mensen hier 
leven.’

Tassen van reddingsvesten
Op dag twee van de trip is de start 
vrolijk en positief, de groep krijgt 
een rondleiding bij Mosaik Sup-
port Center, waar een deel van Van 
der Pols Lots of Lesvos-opbrengst 
naartoe gaat. Dagelijks komen 
hier zo’n honderd vluchtelingen 
uit Moria voor lessen Engels, 
Grieks, Arabisch, Farsi of infor-
matica. 

Mosaik is gevestigd in een oud 
pand midden in de hoofdstad 
Mytilini; het idee is dat vluchtelin-
gen en inwoners hier makkelijk 
met elkaar in contact komen. ‘We 
willen de mensen uit Moria een 
gevoel van waardigheid geven en 
toekomstperspectief bieden’, ver-
telt manager Stratos Stafilidis. 

In de bijbehorende winkel 
worden tassen en portemonnees 
verkocht waar door vluchtelingen 
gebruikte reddingsvesten in ver-
werkt zitten. De groep slaat groots 
in, blij dat ze iets kunnen bijdra-
gen. Ze discussiëren daarna met 
de initiatiefnemers van het cen-
trum over de financiële situatie. 
Er blijkt elke maand 27.000 euro 

Het toerisme liep sterk terug. 
Grieken geven vluchtelingen 
en NGO’s de schuld

DEELNEMERS



ONE HAPPY FAMILY
Zwitserse NGO die vluchte-
lingen uit Moria onder meer 
de mogelijkheid biedt om te 
sporten en zelfverdedigings-
lessen te volgen. Ze geven eten 
weg en organiseren work-
shops. ohf-lesvos.org 

MOSAIK SUPPORT CENTER
Verzorgt intensieve cursus-
sen in o.a. Arabisch, Engels, 
Farsi en informatica, gegeven 
door professionele docenten. 
lesvosmosaik.org 

LOTS OF LESVOS
Kleinschalig geproduceerde 
olijfolie, honing en kruiden 
van Lesbos, verkocht in Ne-
derland. Opbrengst gaat naar 
lokale boeren en Mosaik.  
lotsoflesvos.org 

STARFISH FOUNDATION
Opgericht door Melinda Mc-
Crostie, die ook restaurant 
The Captains Table in Moly-
vos runt. Helpen minderjarige 
alleenstaande vluchtelingen. 
asterias-starfish.org 

HOME FOR ALL
Restaurant van echtpaar 
Nikos en Katerina waar dage-
lijks tientallen vluchtelingen 
uit Moria komen voor een gra-
tis maaltijd. homeforaday.gr 

EURORELIEF
Griekse NGO die met veel vrij-
willigers aanwezig is in Moria 
en in de eerste levensbehoef-
tes van vluchtelingen voorziet. 
eurorelief.net

nodig te zijn voor de salarissen van 
de docenten, de buskaartjes voor 
de vluchtelingen en de huur van 
het pand. Het gat op de begroting 
bedraagt inmiddels 90.000 euro.

Hulp mensensmokkelaars
De ondernemers, die boven op 
hun reis- en verblijfkosten een 
extra fee betaald hebben voor een 
donatie aan een van de bezochte 
projecten, willen Mosaik graag 
helpen. Marthe Beusekamp 
twijfelt, de andere initiatieven 
verdienen ook steun. Ze vraagt 
advies aan Melinda McCrostie, 
een van oorsprong Australische 
die restaurant The Captains Table 
runt in Molyvos, in het toeristische 
noorden van Lesbos. 

Hier kwamen in 2014 en 2015 
vrijwel alle vluchtelingen aan. Mc-
Crostie bracht ze eten en kleren, 
nu helpt ze met haar NGO Starfish 
de ongeveer tweehonderd alleen-
staande jonge vluchtelingen in 
Moria. In Molyvos, op een half uur 
rijden van Moria, hangt de inktvis 
te drogen, vissers brengen hun 
vangst binnen en de kade zit vol 
karakteristieke Griekse poesjes. 
Een oase van rust, en toch is het 
toerisme de afgelopen jaren sterk 
teruggelopen. Veel Grieken geven 
de vluchtelingen en NGO’s daar-
van de schuld, McCrostie werd 
zelfs beschuldigd van indirecte 
hulp aan mensensmokkelaars.

Een antwoord op de vraag van 
Beusekamp heeft ze niet. ‘Waar 
je je geld ook aan geeft, het wordt 
door de NGO’s op Lesbos goed be-
steed’, zegt ze. ‘Elke druppel in de 
oceaan telt.’ Die avond besluiten 
de ondernemers dat hun donatie 
naar Mosaik gaat vanwege het 
toekomstperspectief dat zij vluch-
telingen geven. Eindelijk kunnen 

ze iets doen tegen de uitzichtloos-
heid op het eiland.

Na thuiskomst zakt dit gevoel 
bij sommigen wat in. ‘De omvang 
van de problematiek is zo groot, 
in Lesbos hebben een miljoen 
dingen aandacht nodig’, zegt Hor-
mis. ‘Ondernemers lossen graag 
problemen op, maar op Lesbos ver-
schuift het probleem steeds.’ Hij 
gaat in ieder geval met zijn bureau 
brainstormen over een campagne 
rondom Moria in de winter. 

Arnold Cazander besluit Lots of 
Lesvos intensiever te steunen en 
neemt de helft van de kosten voor 
de 30.000 blikjes voor zijn reke-
ning. Kim Roza sprak inderdaad 
met de gemeente Amsterdam 
over het aan het werk helpen van 
statushouders. ‘Ik hoop dat er een 
vluchteling bij ons komt werken en 
ik er een aantal aan een baan kan 
helpen.’ 

Nard Haverkort gaat de meer 
structurele hulp die de onderne-
mers Mosaik willen geven, coördi-
neren en Stijn Kruijssen doneert 
in elk geval nogmaals 1500 paar 
sokken. Marnix Geus is tevreden. 
‘De problematiek is omvangrijk, 
maar het is de kunst om er niet je 
ogen voor te sluiten. Iedereen kan 
iemand helpen, alleen al door inte-
resse te tonen, aandacht te hebben 
of een vakantie naar Lesbos te 
boeken. Ik hoop dat deze trip dat 
duidelijk heeft gemaakt.’ ❏ 

Het FD betaalde voor de reis van 
journalist Miloe van Beek.

Project van One Happy 
Family in Moria, waar 
vluchtelingen sporten of 
een training volgen. 

Tassen gemaakt van 
reddingsvesten; links: 
deelnemer Roby Hornis 
(links) helpt bij Home for All. 

Stijn Kruijssen blaast bellen voor een 
jongetje bij Home for All.  

PROJECTEN OP LESBOS


