
Blog Lesbos met boeken 
 
Ik ging tien dagen naar Lesbos. Met 620 boeken in vijf verschillende talen.  
Nog een keer dank aan de vertalers van ADW Vertalingen, die mijn prentenboek 
Ducky in de grote wereld belangeloos in het Farsi, Arabisch, Urdu, Kurmanci en 
Frans vertaalden. Heel veel dank aan de Boekvertalers op de Deventer 
Boekenmarkt: met jullie opbrengsten kon ik alle drukkosten betalen. En 
natuurlijk dank aan Maaike Maring, uitgever/eigenaar bij Uitgeverij 
EigenZinnig die haar tijd en kunde spontaan inzette en prachtig opgemaakte 
boeken aanleverde! 
 
Vooraf had ik met vijf organisaties op Lesbos contact. Ik wist dus al welke talen 
ze in welke hoeveelheid konden gebruiken, maakte thuis vast de pakketten klaar, 
boekte koffers bij en vertrok. 
 

 
 
Het eerste pakket was voor Home for all, waar mijn man en ik als vrijwilligers 
gingen helpen. Home for all is het prachtige initiatief van een Grieks echtpaar, 
Nikos en Katerina. Zes dagen per week worden er door de vrijwilligers vier 
groepen mensen uit Moria opgehaald. Bij Home for all krijgen ze een goede 
maaltijd, we maken een lijst met kledingmaten en zoeken de meest passende 
kleding voor de mensen uit die ze dan mee terugkrijgen naar Moria. 
We horen verhalen waardoor we beseffen dat de titel van de uitzending op 9 
oktober Brandpunt+ Moria, de hel op aarde niet overdreven is. Helaas!  
We troosten, spelen met de kinderen en praten met handen en voeten. Totdat de 
groep weer terug moet. Soms huilen kinderen hartverscheurend omdat ze niet 
terug naar Moria willen, soms klampt een volwassene zich wanhopig aan je vast 
en soms bijt je zelf maar even op de binnenkant van je wang …  
Home for all … een geweldige organisatie. Daar ging dus de eerste lading 
boekjes naartoe.  
 
 



Daarna bezochten we Tapuat, een educatief project. Ook hier komen kinderen 
uit Moria naartoe. Ze worden met een bus opgehaald en gaan hier naar school. 
Het beleid qua fotograferen van vluchtelingen op Lesbos is streng, maar ik heb 
wel een foto van de boeken die we daar hebben achtergelaten: 
 

 
 
 
Ons volgende bezoek was aan Stichting Bootvluchteling op Moria:  
 

         
 
Leuk detail: In hun ‘bibliotheek’ zag ik als een van de eerste boekjes Dag in, 
dag uit liggen. Ik schreef dit in 2017 op verzoek van Kara Tepe. Ook het 
drukken van deze boeken was dankzij de Boekvertalers op de Deventer 
Boekenmarkt in grote oplage mogelijk! 
 
 
De dag daarna draaide ik een shift mee bij Shower Power (women only). 
Shower Power haalt zes dagen per week vrouwen en kleine kinderen op uit 
Moria. Ze kunnen in het Shower Power-huis douchen met warm water. Het is er 
schoon en het is er veilig voor ze. Daarna krijgen ze thee met wat lekkers, 
kunnen ze een beetje ontspannen en wordt er met de kinderen gespeeld.  



De gezichtjes moesten onherkenbaar zijn, dan mocht er een foto gemaakt 
worden: 
 

 
 
 
De laatste stapels gingen naar Kara Tepe, het andere kamp op Lesbos. Ik ben 
daar al een paar keer eerder geweest, om mijn andere boeken uit te delen, en ze 
waren erg blij met dit nieuwste peuter-/kleuterboekje!  

                  
Met kampmanager Stavros Mirogiannis 
 
 
Nogmaals allemaal heel hartelijk dank! Uit de vele gesprekken en uit onderzoek 
blijkt telkens weer hoe belangrijk de boeken zijn voor de vluchtelingenkinderen, 
ook op langere termijn. 
Ik ben blij dat jullie het mij mogelijk maken om ze telkens weer uit te delen! 
 
 
Hartelijke groet, 
 



 
Elsbeth de Jager 
info@elsbethdejager.nl 
 
 

                       


