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Radstaak, Erna

Van: Doetinchem-POB-Gemeente Doetinchem

Verzonden: maandag 8 juni 2020 08:13

Aan: griffie Doetinchem; Doetinchem-POB-Bestuur

Onderwerp: FW: #500kinderen - Lancering petitie & stilteprotesten in 25 gemeenten voor 

opvang alleenstaande vluchtelingenkinderen 

Van: Anne Marinussen [mailto:AnneMarinussen@vluchteling.nl]  

Verzonden: vrijdag 5 juni 2020 16:50 

Aan: Anne Marinussen <AnneMarinussen@vluchteling.nl> 

Onderwerp: #500kinderen - Lancering petitie & stilteprotesten in 25 gemeenten voor opvang alleenstaande 

vluchtelingenkinderen  

 

Geacht College van burgemeester en wethouders, geachte gemeenteraad, 

 

 

Graag stellen wij u middels dit bericht op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond de campagne #500kinderen. 

 

Gisteren werden in 25 gemeenten stilteprotesten gehouden voor de opvang van alleenstaande kinderen uit de 

Griekse vluchtelingenkampen. Bekende mensen en artiesten zoals Job Cohen, Dieuwertje Blok, Typhoon, Erik van 

Muiswinkel en Joshua Nolet gaven - samen met bezorgde burgers - een mooi signaal af aan het kabinet! Vanwege de 

corona-maatregelen was er per gemeenten een maximum aantal deelnemers. Om toch iedereen in Nederland de 

kans te geven zijn of haar stem te laten horen, hebben wij tegelijk de petitie 500kinderen.nl gelanceerd. Na 1 dag 

hebben al op ruim 17.300 mensen de oproep om opvang en bescherming van deze vluchtelingenkinderen 

ondertekend! Verspreidt u de petitie ook onder uw eigen netwerk en achterban?  

 

Dit onderzoek van Universiteit Utrecht laat zien dat in de afgelopen maanden lokale CDA-, D66- en CU-fracties in 

overgrote meerderheid stemden vóór moties om 500 alleenstaande vluchtelingenkinderen uit Griekenland op te 

vangen.  

Inmiddels zijn 120 gemeenten aangesloten bij de Coalition of the Willing. Als uw gemeente daarbij hoort: bedankt!  

Elke dag krijgen wij nieuwe aanmeldingen en we hopen om binnenkort de 150e gemeente te verwelkomen! Helpt 

uw gemeente ook mee? 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens VluchtelingenWerk Nederland,  

Defence for Children  

en Stichting Vluchteling, 

 

Anne Marinussen 

Beleidsmedewerker 

Stichting Vluchteling  
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