MOVEMENT
JOURNEY
NAAR LESBOS
Heb jij een open heart & mind? Ben je daadkrachtig?
Kom je graag in verbinding met mensen die gevlucht zijn?
En bovenal: Wil jij onderzoeken wat jij en jouw organisatie
kunnen betekenen voor deze medemensen?
De Movement Journey naar Lesbos is een life-changing experience die
veel in beweging zet voor jezelf en je omgeving, met als doel het:
• vergroten van draagvlak voor en empowerment van vluchtelingen
• ontwikkelen van leiders die meer in verbinding met zichzelf
en de maatschappij staan
• creëren van betekenisvollere organisaties

Een initiatief van:

MOVEMENT JOURNEY | WAAROM?
Wereldwijd zijn 68 miljoen mensen op de vlucht.
In 2015 groeide het aantal mensen dat in Europa en in
Nederland asiel zocht exponentieel. Het gebrek aan grip
op de aankomst van zoveel mensen voedde angst en de
‘mens’ achter de ‘vluchteling’ verdween steeds verder
naar de achtergrond.
Op de Griekse eilanden zitten veel vluchtelingen vast zonder enig
perspectief. Movement on the Ground ontstond als een antwoord
op de lacune in humanitaire hulp en de mensonwaardige
omstandigheden waarin vluchtelingen verbleven. Helaas groeit het
aantal vluchtelingen op Lesbos nog altijd harder dan het aantal
waardige opvangplekken.
In 2015 vroegen iets meer dan 40.000 mensen in Nederland
asiel aan. Inmiddels is het aantal asielaanvragen teruggelopen
naar bijna 15.000 in 2017. Veel erkende vluchtelingen hebben in
Nederland moeite met het vinden van hun plek in de samenleving.
Bijvoorbeeld omdat hun familie nog niet in veiligheid is of omdat
diploma’s niet (volledig) erkend worden.

Fred Foundation en Movement on the Ground willen met de
Movement Journey naar Lesbos de verbinding tussen ‘wij’
en ‘zij’ versterken. Zodat angst weer plaatsmaakt voor
medemenselijkheid en vluchtelingen in waardigheid
kunnen leven en zich kunnen ontwikkelen. Of dat
nu in Nederland of op Lesbos is.

MOVEMENT JOURNEY | WAT GA IK
Tijdens deze Movement Journey krijg je een goed beeld van de
vluchtelingencrisis op Lesbos. Je bezoekt meerdere locaties, waarbij je
in contact komt met bewoners van de kampen en met de lokale Griekse
bevolking.
Ook steek je je handen uit de mouwen op de Campus van Movement on the Ground.
Dagelijks zijn er groepssessies met de deelnemers om de vele indrukken een plek te
geven en te verkennen hoe jij en jouw organisatie kunnen bijdragen aan het welzijn van
vluchtelingen op Lesbos én in Nederland.

MOVEMENT JOURNEY | VOOR WIE?
Deze reis is voor daadkrachtige mensen met een
open heart en mind. Je voelt je verbonden met de
medemens op de vlucht en wilt een maatschappelijke
bijdrage leveren.
Iedere deelnemer brengt zijn unieke persoonlijkheid, achtergrond en
expertise mee. Dit leidt tot verrassende ideeën en onconventionele bijdrages
aan het vluchtelingenvraagstuk. Zo is ook Movement on the Ground ontstaan.
Kijk voor hun inspirerende verhaal deze TEDx-talk.
Tijdens de reis komen allerlei thema’s voorbij zoals inclusiviteit, veerkracht,
gelijkwaardigheid en leiderschap. Thema’s waar ieder mens en iedere organisatie mee
te maken heeft. Zijn dit thema’s die jou ook aanspreken? Dan is deze Journey een
uitgelezen kans om jezelf en jouw organisatie te verrijken. Samen zetten we ons in voor
het vergroten van bewustwording en het draagvlak voor de gevluchte medemens.

MOVEMENT JOURNEY | PROGRAMMA
1. Voorbereidingsavond: kennismaking reisgezelschap, reisinformatie,
toelichting vluchtelingenproblematiek en actuele situatie op Lesbos.
2. Movement Journey naar Lesbos (maandag – donderdag):
•B
 ezoeken vluchtelingenkampen: in gesprek met vluchtelingen en
samen ‘aan de slag’.
•B
 ezoeken van diverse plekken op Lesbos om de context te
begrijpen en in gesprek te gaan met lokale bevolking.
•D
 agelijkse groepssessies over thema’s, delen van ervaringen en
ruimte voor individuele reflectie.
3. Terugkombijeenkomst waarin wordt stilgestaan bij hoe je de reis
hebt beleefd en aandacht is voor de door jezelf geformuleerde
commitments.
Praktische informatie
• Wanneer: van ma 4 november t/m do 7 november 2019
• Locatie: Lesbos Griekenland
• Investering: € 1.950,- excl. vliegticket en btw
• Aantal deelnemers per reis: zes tot acht
deelnemers uit het bedrijfsleven, (semi-) overheid
en maatschappelijke organisaties

Heb je interesse of wil je meer informatie,
neem dan contact op met:
Madeleine Hessing
Madeleine@movementontheground.com

Een initiatief van:

Movement on the Ground biedt humanitaire hulp ter plaatse
en stelt hierbij de waardigheid van vluchtelingen centraal.

Fred Foundation is een stichting die zich inzet voor een
samenleving waarin mensen in harmonie met zichzelf,
elkaar en hun omgeving leven.

