Transporteurs helpen “Hulpkaravaan naar
Griekenland” en daarmee vluchtelingen
-PERSBERICHTHaarlem, Bleiswijk 30 november 2015 - Transporteurs helpen Nederlands burgerinitiatief
“Hulpkaravaan naar Griekenland” en daarmee de vluchtelingen in Griekenland. De eerste
zeecontainer wordt morgen verscheept naar Piraeus, de haven van Athene. De container zit vol met
hulpgoederen die gedoneerd zijn door tienduizend burgers en gesorteerd door 400 vrijwilligers. De
hulpgoederen zijn bestemd voor Athene, Piraeus en Kos. De tweede zeecontainer gaat naar
Thessaloniki en is bestemd voor kamp Idomeni aan de Grieks-Macedonische grens, waar de
situatie bijzonder nijpend is. Deze grote operatie wordt mede mogelijk gemaakt door Overbeek, JF
Hillebrand en de Mediterranean Shipping Company. Deze logistieke partners hebben de eerste
container geheel voor eigen rekening genomen en de volgende transporten voor humanitaire prijzen
aangeboden.
De Hulpkaravaan is heel dankbaar voor dit grote kado! De mensen van deze bedrijven zijn ook
gewone mensen die helpen en grote betrokkenheid tonen bij het werk van de Hulpkaravaan naar
Griekenland. Zij zullen daarom op dinsdag 1 december rond het middaguur aanwezig zijn in
Bleiswijk om de eerste zeecontainers bij de centrale loods gezamenlijk met de vrijwilligers uit
te zwaaien. Voor onze verdere vrachten ontvangen wij nog graag steun in de vorm van donatie.
Doneren kan via www.hulpkaravaangriekenland.nl/doneren.

‘Wij helpen de Grieken de vluchtelingen te helpen zodat zij niet met lege handen
staan bij deze enorme hulpvraag.’
- Erika Mauritz Stichting Hulpkaravaan werkt in heel Griekenland nauw samen met Griekse
vrijwilligersinitiatieven voor vluchtelingen.
Samen met hen wordt afgestemd hoe de hulpgoederen goed kunnen worden verwerkt. Zo komen
de hulpgoederen op een efficiënte manier bij de vluchtelingen terecht. Hierdoor is wat begon als een
persoonlijk project uitgegroeid tot een geoliede organisatie met distributiekanalen in vrijwel alle door
de vluchtelingencrisis getroffen gebieden in Griekenland, zoals Lesbos, Kos, Athene en Idomeni aan
de grens met Macedonië . De hulpgoederen bestaan o.a. uit tenten, slaapzakken, voeding,
medicijnen, winterkleding en schoenen. De Stichting Hulpkaravaan zal deze winter meerdere
vrachten verzorgen naar verschillende rampgebieden in Griekenland. Daarnaast stuurt zij
vrijwilligers om lokale organisaties te ondersteunen.

Foto: Op 10 november j.l. vertrok de eerste vrachtwagen met 33 pallets vanuit Bleiswijk naar Kilkis.
De hulpgoederen bleken hard nodig bij het grenskamp Idomeni.

U kunt ook nog steeds helpen
In Bleiswijk gaat het sorteren onvermoeibaar door en daar bent u van harte welkom als vrijwilliger.
Daarnaast kunt u onze berichten delen op de sociale media. Ook kunt u onze sponsorbrief opvragen
om deze aan uw zakelijke netwerk te sturen. Heeft u zelf nog mooie ideeën, laat het ons dan weten
via hulpkaravaan@gmail.com! Wij zijn blij verrast door de vele acties die worden aangeboden om de
Hulpkaravaan naar Griekenland op weg te helpen, te houden en nu te mogen continueren.

Foto: In een grote loods in Bleiswijk zijn dagelijks vrijwilligers van de Hulpkaravaan aan het werk om
alle verzamelde hulpgoederen verzendklaar te maken voor Griekenland.
Foto: aankomst van vluchtelingen van de Griekse eilanden in Piraeus (foto: Bruno Tersago).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noot voor redactie:
Meer informatie vindt u op www.hulpkaravaangriekenland.nl/contact
Mail hulpkaravaan@gmail.com voor informatie of bel met Diana Kretschmann +31(0) 6 30741959
Erika Mauritz +31 (0) 6 41465444
Of bezoek www.hulpkaravaangriekenland.nl/contact
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
  

