Sponsorloop voor vluchtelingenkamp in Griekenland
Vorig jaar april hebben we met het Cygnus een sponsorloop gehouden voor het
vluchtelingenkamp Nea Kavala in het noorden van Griekenland. We hebben onlangs
bericht gekregen over de investeringen die met ons sponsorgeld verricht zijn. De
organisatie in Griekenland is erg blij met de gegeven mogelijkheden en dankt het
Cygnus hartelijk!
In goed overleg is ervoor gekozen om met de sponsorgelden die de Cygnianen
opgehaald hebben, de ontwikkelingskansen van de vluchtelingen te vergroten. Het
geld is besteed aan het vergroten van de scholingsmogelijkheden voor de
vluchtelingen. Naast de huurkosten voor het gebouw is er ook geld gebruikt om de
lokalen in te richten: laptop, projector, white boards, stoelen, stiften en
schoonmaakborstels.
Het Cygnus heeft goed contact met een Nederlander die betrokken is bij het kamp,
Dirk Ladiges. Hij heeft er op toegezien dat ons geld goed terecht kwam en heeft
ook samengewerkt met de hulporganisatie OCC. Met ons hulpgeld is expliciet
gekozen om iedere vluchteling een kans te kunnen geven om zijn persoonlijke
doelen te halen. Onderwijs leek de beste mogelijkheid. De organisatie is erg
tevreden met de nieuwe middelen en heeft een uitvoerig verslag gedaan met foto's
en facturen hoe het Cygnus-geld besteed is.
Ook dit schooljaar zal een groep Cygnianen het kamp Nea Kavala bezoeken. Onze
leerlingen kunnen dan in contact komen met zowel de hulpverleners die werken
voor de organisatie OCC en de vluchtelingen zelf. Ieder jaar biedt zo'n bezoek onze
wereldburgers de gelegenheid om zich aan de hand van persoonlijke verhalen van
vluchtelingen een realistisch beeld te vormen over het leven van deze mensen
wiens wieg in een minder gelukkig gebied van onze planeet heeft gestaan.
Alhoewel men ons bezoek als enigszins vluchtig kan bestempelen, kan het
indrukwekkend en vormend tegelijk zijn.
We hopen vluchtelingenkamp Nea Kavala, voor zover dat nodig is, een lange tijd te
ondersteunen. Voor nu is het van belang te horen dat ons geld goed terecht
gekomen is dat dat men in Griekenland, zowel van de kant van de organisatie OCC
als van de vluchtelingen zelf, dankbaar is voor onze sponsorgelden.
Hartelijke groeten,
de organisatoren van de sponsorloop

