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Wat doet het Rode Kruis

60 miljoen mensen zijn wereldwijd op de vlucht voor conflicten en geweld in 

eigen land. Deze vluchtelingen hebben huis en haard verlaten en zijn op zoek naar 

veiligheid voor zichzelf en hun gezin. Zij hebben dringend behoefte aan schoon 

water, huisvesting, voedsel en medische zorg.

Veel mensen willen de handen uit de 

mouwen steken en ‘iets doen’ om 

vluchtelingen die in Nederland aankomen 

te helpen. 

Hartverwarmend! Helpen kan: Maar hoe kunnen we dit het beste doen?
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Update noodhulp voor vluchtelingen in NL
Het Rode Kruis is nog steeds in de hoogste staat van paraatheid! Er wordt vanuit de 

gemeenten en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) een groot beroep 

gedaan op het Rode Kruis. Elke dag zijn honderden vrijwilligers en beroepskrachten in 

touw: 

1. Het COA roept hulp van het Rode Kruis in voor de inrichting van noodlocaties. 

2. Bij de diverse opvang- en noodlocaties is er een dringende behoefte aan EHBO 

posten, opvang en verzorging en Opsporing en ondersteuning activiteiten. 

3. Daarnaast worden overal in het land steeds meer Welkom Winkels opgericht 

(inmiddels gaan we richting de 21).

4. We blijven bedrijven en particulieren met hulpinitiatieven informeren en helpen 

via www.hulpvoorvluchtelingen.nl.

5. Werving van extra vrijwilligers via o.a. www.Ready2Help.nl

6. Om de hulp aan vluchtelingen op adequate wijze te organiseren is het 

Verenigingskantoor in Bijzondere Omstandigheden (VKBO) afgekondigd: de 

hulpverlening aan vluchtelingen en migranten heeft prioriteit boven andere 

werkzaamheden, m.u.v.  de inrichting van de noodhulpteams.
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Voorbeeld Rode Kruis Haarlem 
De Haarlemse afdeling van het Rode Kruis is door zowel COA als gemeente Haarlem 

gevraagd om een coördinerende rol te spelen tussen COA en alle aanbieders van spullen, 

vrijwilligerswerk en activiteiten voor vluchtelingen in Haarlem en omgeving. 

- In Haarlem is een noodopvang ingericht voor op dit moment 244 mannen en 69 vrouwen. 

Dagelijks komen daar nog nieuwe mensen bij tot een maximum van 397 vluchtelingen. 

- In deze opvang worden zij door COA voorzien van ‘bed, bad, brood’

- Rode Kruis Haarlem voorziet vluchtelingen van kleding middels de Welkom Winkel Haarlem. 

Vluchtelingen krijgen een voucher en kunnen daarmee spullen uitzoeken in de Winkel. 

- Aan de hand van Needs Assessment door COA en Rode Kruis wordt bepaald wat er nodig is 

in de Welkom Winkel 

- Daarnaast fungeert het Rode Kruis Haarlem op dit moment als informatiepunt en 

coördinator van vraag en aanbod in ruimte, activiteiten, menskracht en aanbiedingen van 

bedrijven, sportverenigingen en maatschappelijke instellingen
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Noodoproep 

De gouverneurs van Rotary in Nederland hebben alle Rotary Clubs en individuele 

leden opgeroepen om mee te helpen bij de opvang van vluchtelingen. 

Omdat noodhulp bieden de hoogste prioriteit heeft, heeft Rotary Nederland 

contact gelegd met het Rode Kruis. 

Rotary Nederland en het Rode Kruis trekken gezamenlijk op om elkaar te 

versterken en op te komen voor de meest kwetsbare medemens. 
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Ondersteuning vluchtelingen wereldwijd

Het Rode Kruis zorgt voor de distributie van primaire levensbehoeften zoals eten, 

water en hygiënepakketten. 

Omdat er zo veel vluchtelingen zijn, is er veel geld nodig. Om een idee te geven: 

een warme deken kost: €7

en hygiënepakket: €15

een voedselpakket: €35

EHBO-pakket: €35

U kunt een bijdrage overmaken op giro 6868. 

Meer informatie vind u op www.hulpvoorvluchtelingen.nl/geef-geld.
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Ondersteuning lokale Welkom Winkel

- U kunt ingezamelde hulpgoederen inleveren bij een van onze Welkom Winkels

Zie hiervoor de website: www.hulpvoorvluchtelingen.nl/geef-spullen

- U kunt een lokale Rode Kruis afdeling / Welkom Winkel ook ondersteunen met uw 

netwerk in bijvoorbeeld opslag, distributiemateriaal, vervoer, nieuwe goederen 

- U kunt een lokale Rode Kruis afdeling / Welkom Winkel financieel ondersteunen 

en bijdrage leveren in de kosten van goedereninzameling en –uitgifte en 

coördinatie, uitvoering en waardering van vele uren vrijwilligerswerk 
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Zelf vrijwilligerswerk doen

Als vrijwilliger kunt  u het verschil maken. 

Heeft u tijd beschikbaar, al is het maar een 

paar uurtjes? Er is veel mankracht nodig in 

de Welkom Winkels in Haarlem, Amsterdam,

Utrecht, Weert, Ter Apel, Goes, Roermond, 

Tilburg, Assen, Doetinchem, Den Bosch, 

Eindhoven en Zwolle. 

Lees meer op www.hulpvoorvluchtelingen.nl/zelf-doen#vacatures. 

Woont u niet in de buurt en wilt u toch de handen uit de mouwen steken?

http://www.rodekruis.nl/hulp-in-nederland/burgerhulp/ready2help. 

Het Rode Kruis is heel blij met alle hulp van Rotarians.
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Fondsen werven met uw Rotary club

Organiseert uw club een mooie geldinzamelingsactie? 

Geef dan uw Rotary-inzet een 

nationaal podium door uw actie aan 

te melden op: 

www.kominactie.rodekruis.nl. 

Zo trekt u extra donateurs, inspireert u anderen en maakt u zichtbaar wat de 

Rotary-acties i.sm. Het Rode Kruis voor de vluchtelingenhulp opleveren! 
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