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NIEUWSBRIEF 

2015.1 

 

 

WOORDJE VAN JOZEF 

„Oe is 't nu me VLOS?!” 

 

„Goed, dank je!”… Klopt niet ! 

 

Bij VLOS voelen wij de polsslag van de mens op de vlucht. Vooral zij die hier 

stranden zonder papieren. Mensen die een boottocht overleefden, maar door 

een EU-regel terug vliegen naar hun eerste Armoe-land van aankomst: Italië, 

Griekenland, Bulgarije of Hongarije. 

 

Lees artikel van Piet Willems hoe het hen vergaat in De muren van Fort 

Europa moeten geslecht worden in onze geesten. Ook het jaarverslag van 

VLOS over het bewogen jaar 2014 geeft een beeld van zuur en zoet bij VLOS. 
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LEES MEER...   

  

 

  
 

 

VRIENDEN VAN VLOS 

Oe is’t na 1 jaar Vrienden 

van VLOS? 

 

De Vrienden van VLOS 

nodigen je uit op 30 juni om 20 

uur in Den Eglantier 

(Apostelplein, Sint-Niklaas) 

voor Oe is’t na 1 jaar Vrienden 

van VLOS? 

 

Programma: 

Deel 1: De vrienden kijken 

terug én vooruit 

Deel 2: VLOS zelf geeft 

verslag van bewogen jaar… 

en waarheen met Opvang voor 

iedereen 
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TERUGBLIK 

Jaarverslag 2014 

 

Klik hier om het jaarverslag 2014 van VLOS vzw te downloaden. 

 

         

       

  

 

  

OPINIE 

Moord op de Middellandse 

Zee                                                                                            

 

Het is geen nieuws meer: we gewennen er aan dat dagelijks honderden 

vluchtelingen, die in gammele bootjes Europa trachten te bereiken, 

verdrinken in de Middellandse Zee. We voelen ons machteloos. We vinden 

dat de mensensmokkelaars hard moeten aangepakt worden, dan zullen er 

geen drenkelingen meer zijn en is ons geweten gesust. We kijken de 

andere kant op. 
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WERELDVLUCHTELINGENDAG 2015  

It could be me, it could be you 

 

Dit jaar vragen we de reizigers om mee kleur te geven aan 

wereldvluchtelingendag.  Want wereldwijd moeten er heel wat 

mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging. Ook zij 

zijn moeder, vader, broer of zus, net zoals jij en ik.  

 

Op vrijdag 19 juni brengen VLOS en Rode Kruis Opvangcentrum 

Sint-Niklaas ’s morgens tussen 7 en 9 uur aan het station van 

Sint-Niklaas hun verhalen onder de aandacht. Dat kunnen we 

niet alleen. Daarom gaan wij met een tiental vluchtelingen de 

reizigers een flyer aanbieden.  

 

Doe jij mee?  Kleur dan de tekening op de achterkant van de 

flyer, hang hem op aan je raam of op het werk of… En verspreid 

de tekening via sociale media! 
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FINANCIËLE STEUN AAN VLOS 

 

De werking van VLOS is voor een groot deel afhankelijk van financiële giften. Met 

uw financiële bijdrage slagen we erin om honderden vluchtelingen en asielzoekers 

te ondersteunen met administratieve begeleiding, onderwijs, voeding, kledij, 

huishoudspullen... Toch moeten we nog altijd mensen in de kou laten staan, 

omdat de nodige financiële middelen ontbreken. Uw financiële gift is daarom meer 

dan welkom!  

 

Voor giften vanaf 40 euro per jaar ontvang je een fiscaal attest dat je kan 

inbrengen bij je belastingaangifte.  

Storten kan op het rekeningnummer BE88 000-0000041-41 van Caritas 

International (Liefdadigheidsstraat 43, 1210 Brussel) met vermelding 'P163 

VLOS'. Caritas stort uw bijdrage vervolgens door aan VLOS. Je kan ook 

rechtstreeks storten op het rekeningnummer van VLOS: BE37 7551 5332 5428. 

 

Opgelet: enkel wie stort via het bovenstaande rekeningnummer van Caritas, krijgt 

een fiscaal attest toegestuurd. 
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