
 
 
 

PERSBERICHT – Burgerinitiatief: aanbod van onze diensten om vluchtelingen vanuit 

Griekenland te helpen reloceren – Let’s Bring Them Here, een auto-optocht in Brussel 

 

Maandag 4 maart trokken honderden naar Brussel om mee te rijden in een heuse auto-

optocht. Zo wilden ze de Europese leiders hun diensten aanbieden om vluchtelingen die 

vastzitten in Griekenland over te brengen naar hun eigen land. ‘In september 2015 werden er 

afspraken gemaakt om meer dan 60 000 vluchtelingen te verspreiden over heel Europa en 

dit tegen september 2017. De laatste cijfers tonen dat, tot dusver, slechts 15% daadwerkelijk 

verspreid is. Gezien deze enorm trage voortgang, willen wij als Europese burgers onze hulp 

aanbieden en wel op een heel praktische manier.  

 

Wij willen wel de “Officiële Europese Chauffeurs” zijn en hen naar hier brengen zoals beloofd’, 

zegt Kathia Reynders, initiatiefnemer van Let’s Bring Them Here België. 

Diverse organisatie ondersteunen deze burgeractie: Vluchtelingenwerk Vlaanderen, ORBIT 

vzw, Hard Boven Hart, vzw Humain, Amnesty International, Dokters van de Wereld, 

Vluchtelingenwerk Nederland, 11 11 11, Dokters van de Wereld en vele anderen. 

 

De omstandigheden in Griekenland blijven schrijnend. Een tweetal weken geleden uitte 

Timmermans, vice-president van de Europese Commissie, nog zijn frustratie ten opzichte van 

de Europese lidstaten. Zij blijven weigeren het beloofde aantal vluchtelingen te verspreiden. 

‘Als Europese burgers kunnen we niet gewoon erbij gaan neerzitten en gewoon kijken. Als 

onze overheden ze niet naar hier brengen, tja, dan zullen we het zelf moeten doen’, zegt 

Kathia Reynders (BE). ‘Het is tragisch hopeloos voor de mensen daar en wij hebben een 

belofte gemaakt. Laat ons trotse Europeanen zijn en onze verantwoordelijkheid nemen. 

Laten we dit doen volgens één van onze fundamentele principes, dat van solidariteit, 

ongeacht wat de ander doet.  

 

De burgers kunnen natuurlijk niet zelf de vluchtelingen gaan halen. Dat is illegaal want 

mensensmokkel, en zeer gevaarlijk. Daarom boden vandaag  chauffeurs uit verschillende 

Europese landen in Brussel symbolisch hun diensten aan en rijden ze rond het Schumanplein. 

Ze zullen zelfgemaakte kopieën van hun nummerplaten bij zich hebben, die ze zullen  

overhandigen aan Europese sleutelfiguren. Zo willen ze hun diensten als chauffeur in deze 

relocatiedeal aanbieden. Wie niet aanwezig kan zijn tijdens de auto-optocht maar toch zijn 

of haar steun wil betuigen, kan online een selfie met nummerplaat posten. ‘We zullen al deze 

nummerplaten overhandigen aan de Europese leiders, die later die week zullen 

samenkomen in Brussel. Zij moeten weten dat hun eigen burgers bereid zijn om persoonlijk te 

helpen bij het overbrengen van de vluchtelingen die momenteel vast zitten in Griekenland’, 

zegt Reynders. 

 

Duitsland beloofde 17 209 vluchtelingen vanuit Griekenland op te nemen, maar heeft er tot 

dusver slechts 1556 overgebracht. België beloofde er 2415 over te nemen en haalde 338 

mensen naar hier. Sterker nog, onlangs kondigde staatssecretaris voor asiel en migratie zelfs 



aan het beloofde aantal te verlagen naar 1500 mensen. Nederland heeft 1011 van de 3797 

vluchtelingen overgebracht, Frankrijk  2476 van de 12 599. Tot op heden, met drie vierde van 

de termijn al verstreken, werd dus slechts 15% van de vluchtelingen over heel Europa 

verspreid. ‘En ondertussen zijn we allemaal geshockeerd door de beelden van de 

verschrikkelijke situatie daar in Griekenland. Maar we willen niet alleen geshockeerd zijn en 

dan gewoon verder leven alsof er niets aan de hand is. Wij, als Europese burgers, willen echt 

actief betrokken zijn bij het veranderen van deze verschrikkelijke en onmenselijke situatie,’ 

besluit Reynders. 

 

 

De auto-optocht is een initiatief van burgers uit Nederland en België en wordt ondersteund 

door verschillende ngo’s (Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Orbit vzw, Hard Boven Hart, vzw 

Humain, Amnesty International, 11 11 11, Dokters van de Wereld en vele anderen) 

 

 

Achtergrondinformatie 

 

Website: Bringthemhere.eu 

Promotie/Video:  English subtitles facebook (english subtitles Vimeo), French subtitles website 

(french subtitles youtube) Website, Facebook-page, twitter, Facebook-event, 

 

Stand van zaken relocatie 28 - 2 - 2016 (9.610 relocated of the more than 60.000 promised): 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-

agenda-migration/20170302_tenth_report_on_relocation_and_resettlement_annex_1_en.pdf 

 

 

Contact:  

Email: bringthemhereEU@gmail.com 

 

Contactpersonen: 

Rikko Voorberg (NL) - +31-6-26218187 - info@rikko.nl 

Kathia Reynders (BE)  - +32 486 66 35 54 - reynders_kathia@hotmail.com 

Eef Heylighen (BE-Vluchtelingenwerk Vlaanderen) -  0473 88 65 97 

Sarah Goffin (BE - Amnesty International) - +32 2 543 79 84 - sgoffin@amnesty.be 

 

http://www.bringthemhere.eu/
https://www.facebook.com/BringThemHereEU/
https://vimeo.com/198553473
http://www.bringthemhere.eu/news/fr/rejoignez-nous-pour-la-parade-14618
https://www.youtube.com/watch?v=mUcNwePLnmg
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