Lesbos 2019 Gain /Art for All

Daarna mochten we het
vluchtelingen kamp zelf in en zagen
we hoe duizenden mensen bij elkaar
gepakt binnen de metershoge
afrastering samen een bestaan
proberen op te bouwen.

Op 5 april vertrok er een klein team
bestaande uit Pieter van Slooten en
Suzanne Visscher van Art for All
samen met een team van Gain
(Global Aid Network) naar Lesbos om
te onderzoeken welke mogelijkheden
er in de toekomst zijn om onder de
vluchtelingen in kamp Moria te
werken.
Doordat de mensen van Gain veel
voorwerk voor ons hadden verricht
konden we de eerste ochtend al gaan
werken met zo’n vijftig vrouwen.
We hadden vilten lappen met draad
en naald al voorbereid om hun eigen
tasjes te kunnen maken en dit bleek
een schot in de roos. Men genoot
zichtbaar.

Het kamp is een voormalige militaire
basis met afzettingen van gaas en
prikkeldraad waardoor het een
macabere uitstraling heeft.
Men is wel vrij in en uit te lopen als
men een pasje heeft.
Binnen het kamp zijn er
ondernemende mensen die een klein
winkeltje zijn begonnen of een
kappers zaakje zodat er een
“normaal” leven begint te ontstaan.

Het bezoek had een troosteloze
aanblik omdat het stortregende en
mensen onder plastic zeilen stonden
te schuilen of in hun kleine
onderkomen zitten.
Een gezin met bijv. drie kinderen
wonen in een zeecontainer die
opgedeeld in vakken van twee en
halve meter bij drie meter met twee
één persoons bedden en een stukje
ertussen.
Het kamp is onderverdeeld in diverse
secties waar verschillende
leeftijdsgroepen bij elkaar wonen,
mannen en vrouwen gescheiden.
Voor elke sectie staat bewaking en
dat is zeker nodig bij de vrouwen.
En toch heerst er een goede sfeer en
zijn mensen bezig met hun dagelijkse
beslommeringen.
De dag erop was het zondag en
gingen we naar een kerk waar veel
culturen zittend op de grond God
aan het prijzen waren, dit was
indrukwekkend.

In Nederland hadden we wel eens
gehoord van het zwemvesten kerkhof
ergens op Lesbos maar dat het zo
groot was en dat er duizenden op een
berg gegooid lagen hadden we ons
niet kunnen voorstellen. Het is niet
uit te leggen wat dit met ons allen
deed.

De dagen daarna hebben we mooie
contacten kunnen leggen met diverse
hulporganisaties die daar ter plekke
werken zodat we in de nabije
toekomst er weer een team heen
kunnen sturen om kleur, plezier en
een glimlach te brengen.
En dat hebben we kunnen doen op
verschillende plekken met kinderen
in het Jungle kamp naast Moria waar
ongeveer drieduizend mensen in
vaak zelf gefabriceerde tenten
wonen, daar hebben we gespeeld en
geschilderd als het even droog was.
Zittend op een plastic zeil om de
modder te weren klonk onze jel
‘A piri piri tomba’, terwijl kinderen
aan de slag gingen met verf, dit
deden we In samenwerking met de
organisatie Refugees 4 Refugees.

Opnieuw met een groep Afghaanse
dames mogen werken in een ruimte
in de buurt waar men ook de warme
maaltijd voor hen verzorgden. Dit is
Home For All.
Het is verbazingwekkend hoe blij
men was om te kunnen borduren.
Handvaardigheid zit in hun cultuur en
dat was ook te zien aan de resultaten.

Met jonge mannen hebben we
polsbanden gemaakt en T-shirts
beschilderd en dat mondde uit in een
feestje want na afloop gingen ze
dansen op hun prachtige ritmische
muziek.

We konden werken met kinderen,
jonge mannen en vrouwen, zowel
buiten als binnen in het kamp.
We konden mensen blij maken met
verschillende activiteiten.
Onze laatste dag kregen we
toestemming om in het kamp te
werken met jonge mannen en bij
single vrouwen.
Terwijl Pieter naar de kinderen in de
Jungle ging om daar te werken ging
ik (Suzanne) naar de vrouwen afdeling, samen met de vrouwelijke
deelnemers van Gain.
Het was een vreugde om dit te
kunnen doen en het heeft een
onuitwisbare indruk op ons gemaakt.
Het is zo zinvol om creativiteit te
brengen in een haast troosteloze
situatie binnen de Europese grenzen.
Hieronder nog wat impressies

Dat er mensen binnen de Europese
grenzen in dergelijke
omstandigheden wonen is een harde
realiteit die een diepe indruk op ons
gemaakt heeft.

Dit is het kamp naast Moria

Een gedenkboom zo maar ergens
onderweg naar het kamp

Het was een eer een klein steentje te
mogen bijdragen als Art for All met
dank aan de Gain die veel werk van
te voren heeft verzet.
Het volgende team dat naar Lesbos
gaat zal niet lang op zich laten
wachten.
Pieter en Suzanne

