
Problemen met vluchtelingen, bijna dagelijks in het nieuws. Ben je op de hoogte dat deze mensen nog 

dagelijks arriveren op de Griekse eilanden in erbarmelijke omstandigheden? Dat er dagelijks 

volwassenen en kinderen verdrinken? 

Stichting Bootvluchteling is sinds juli 2015 actief op het eiland Lesbos. Daarnaast verleent ze ook hulp 

in Athene, op Samos en Leros. De hulp op Kos is onlangs afgebouwd.  

In september is er op Lesbos een medisch team gestart van inmiddels 7-9 artsen en 6-8 

verpleegkundigen per dag.  

Aan diverse kanten van het eiland wordt noodhulp verleend. Er wordt samengewerkt met IRC, UNHCR 

en artsen en verpleegkundigen van andere buitenlandse organisaties. 

Op Samos wordt er sinds februari 2016 dagelijks medische zorg verleend. De hulpvraag op Samos is in 

kaart gebracht en wordt opgebouwd. 

Het grootste deel van het werk bestaat uit het behandelen van kleine klachten, op 

huisartsgeneeskundig gebied. Bij bootongelukken helpen wij echter ook met spoedhulp aan 

drenkelingen. Het werk wordt gedaan in een medische post, vanuit een medische bus of met mobiele 

teams op de stranden. 

Ben jij een arts die zelfstandig besluiten kan nemen? Een gediplomeerd verpleegkundige? Zou je een 

aantal vrije dagen willen besteden aan noodhulp? 

Stichting Bootvluchteling wil graag gebruik maken van jouw kwaliteiten! 

Onze voorkeur gaat uit naar Nederlands sprekende artsen en verpleegkundigen. Spreek je daarnaast 

ook Farsi of Arabisch, geweldig om jou in het team te hebben! Een geldige BIG registratie is een 

vereiste. 

Veel is er op Lesbos al gerealiseerd; een uitgebreide apotheek met verbandmaterialen en medicatie, 

volledig ingerichte crashtassen, een medische bus met materialen waaronder AED's, monitors, APLS 

materialen. Er is een rampen opvangplan bij calamiteiten in de haven en er worden onderlinge 

trainingen gegeven. Op Samos wordt er in overleg met MSF en anderen gekeken wat er nodig is. 

De stichting biedt onderdak. Zelf betaal je je vlucht (vrijwilligers aangesloten bij een organisatie geldt 

een gereduceerd tarief via Transavia), je autohuur en maaltijden. 

Het is tevens een geweldige (levenservaring) door het werken in een totaal andere setting dan je 

gewend bent. Je komt thuis als een rijker mens en een betere arts of verpleegkundige.  

Als medisch team werk je samen met het fieldteam en reddingsteam. 

Voel je je aangesproken en ben je minimaal 10 dagen beschikbaar? Bekijk de open Facebookpagina 

van de stichting https://www.facebook.com/stichtingbootvluchteling/?fref=ts of 

www.bootvluchteling.nl voor meer informatie en de aanmeldingsprocedure. 
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