
Helpende  
handen in  
noodsituaties
Op elke plaats waar hulp aan vluchtelingen nodig is

Help jij ons om 
door te gaan?

www.stichtingcrr.nl

CRR gaat door met het werk, zolang de 
nood er is. Op elke plek waar hulp aan 
vluchtelingen nodig is. Help jij mee?

Hier in Nederland kun je praktisch helpen 
als je bijvoorbeeld een CRR-inzamelpunt 
wordt, een sponsoractie in jouw gemeente 
of vereniging opzet, via social media de 
oproepen en verhalen deelt of als je geld 
of goederen doneert. Ook jij kan zo een 
belangrijke bijdrage leveren! 

Op www.stichtingCRR.nl vind je hierover 
meer informatie. Je treft daar ook de  
reisplanning voor de komende missies. 
Want je kunt natuurlijk ook helpen door 
mee te gaan op missie. 

De vraag is daarom: hoe help jij ons helpen?!

IBAN NL74 RABO 0306 6331 83 
info@christianrefugeerelief.com

Sponsoractie

Gebed

Goederen

Missie

Gift

Volg ons

Mattheüs 25:35

“Ik was een  
vreemdeling  
en u hebt Mij  
geherbergd.”

Diverse manieren  waarop je met en  voor ons in actie  kunt komen



Helpende Handen 

Oorsprong  

Christian  
Refugee Relief

“Er zijn,  
helpen en  

voorzien in  
de basis- 

behoefte.”

Hulp in  
vluchtelingenkampen

Bijna maandelijks  
groepen vrijwilligers naar
vluchtelingenkampen

Meerdere hulptransporten  
per jaar, vrijwilligers het 
hele jaar actief

Inzamelingsacties en  
hulptransporten

Inmiddels is Stichting CRR één van de  
vaste partners van de hulporganisatie in 
het vluchtelingenkamp Moria (Lesbos, 
Griekenland). Met het groeiende netwerk 
willen we maandelijks groepen vrijwilligers 
naar de eilanden te sturen om in en om het 
kamp mee te helpen. Als vrijwilliger help je 
in het kamp onder andere met het uitdelen 
van kleding en hygiënepakketten, tenten 
opzetten, schoonmaakacties, ‘new arrivals’ 
plaatsen, dokter-/zorgpapieren delen en 
kinderactiviteiten. Ook in andere vluchte-
lingenkampen of gebieden is de stichting 
actief of actief geweest. Denk hierbij aan 
Samos en Zuid-Italië.

Meerdere keren per jaar worden hulp- 
transporten georganiseerd voor de  
verschillende vluchtelingenkampen. Samen 
met lokaal opererende organisaties wordt 
telkens de nood en de behoefte geïnven- 
tariseerd. Binnen Nederland heeft CRR 
een groeiend netwerk van vrijwilligers en  
werken we continu aan de samenwerking 
met andere hulporganisaties. Samen met 
deze hulporganisaties worden verschillende 
hulpacties georganiseerd. 

Wil je de stichting, de vrijwilligers en het werk 
opdragen aan Zijn troon?

De stichting is opgericht na een  
onvergetelijke eerste missie onder  
bootvluchtelingen op Lesbos in oktober 
2015. Een aantal vrienden uit Nieuw- 
Lekkerland (Zuid-Holland) werden  
geraakt door de actualiteit en het  
uitblijven van grote hulpacties op het 
Griekse eiland Lesbos. Een missie 
die begon met wat ingezameld geld  
eindigde met een volle container en 
een groep van 16 vrijwilligers die zich 
met hart en ziel hebben ingezet. 

Omdat de nood niet minder werd en  
de bereidheid om te helpen vanuit  
Nederland groot bleef is de stichting 
Christian Refugee Relief (CRR) ontstaan. 
Vanuit een christelijke visie met een 
doelgerichte missie: Onze naasten in 
nood een helpende hand bieden. Door 
er te zijn, te helpen en te voorzien in de 
basisbehoefte. Dit alles met inzet van 
honderden vrijwilligers en de onmisbare 
steun van de achterban die dit werk 
financieel en met goederen een warm 
hart toedragen. 

HIJ was het die harten bereid maakte  
om dit werk te gaan doen. HIJ is het  
ook altijd geweest Die voorziet, stuurt  
en verhoort.

Doelgerichte  
missies


