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Wat gebeurt er in Lesbos? 
Het Griekse eiland Lesbos, op nauwelijks 4,1 zeemijl van de Turkse kust, werd in 2015 compleet 
overrompeld door de vluchtelingencrisis. De inwoners van Lesbos werden geprezen om hun 
menselijkheid en gastvrijheid. Ze werden zelfs voorgedragen voor de Nobelprijs van de vrede. "We 
hebben enkel onze menselijke plicht gedaan en dat hoeft geen prijs", klonk het heldhaftig. Sindsdien 
kreeg het de naam ‘vluchtelingeneiland’. 
Lesbos is het derde grootste eiland van Griekenland, gelegen in de oostelijke Egeïsche Zee vlakbij de 
Turkse kust. Maar de schoonheid van Lesbos is onveranderd gebleven. Het eiland blinkt nog steeds 
uit in eenvoud, variatie, authenticiteit en gastvrijheid. En dat ze gastvrij zijn, hebben de bewoners 
van Lesbos afdoend bewezen! Tijdens deze reis, die in samenwerking met Lesvos Solidarity wordt 
gerealiseerd, genieten we van prachtige wandelingen, interessante sites, heerlijke maaltijden, zon en 
zee. Maar we krijgen ook ongelooflijke verhalen te horen, beseffen dat het vluchtelingenprobleem 
complex is en niet snel zal verdwijnen. Het wordt dus een speciale reis, deze solidariteitswandelreis. 
Eentje die je wellicht niet snel zal vergeten… 
> Praktische info over de reis op andersreizen.be 

Waar zijn de toeristen? 
Wie echter de weg naar Lesbos sindsdien steeds minder weet te vinden, zijn de reisorganisaties en 
de toeristen. Men laat zich afschrikken door de nieuwe reputatie van Lesbos als ‘vluchtelingeneiland’. 
En dat betekent voor vele dappere Lesvioten, die na de Griekse economische crisis nu ook de 
vluchtelingencrisis te slikken kregen, een regelrechte ramp. N 
Moedige, maar menselijke beslissingen zijn nodig. De ongeveer 5000 vluchtelingen die op het eiland 
gestrand zijn, bevinden zich tot op heden in 2 'hotspots' - Moria en Kara Tepe - nabij hoofdstad 
Mytilini. Deze hotspots zijn detentiekampen waar vluchtelingen vaak in abominabele 
omstandigheden verblijven tot hun asielaanvraag afgehandeld is. Op deze reis, die in samenwerking 
met Lesvos Solidarity gerealiseerd wordt, krijgen we een beter inzicht in de complexe 
vluchtelingenproblematiek. Eerder dan het hoofd de andere kant op te draaien of (letterlijke of 
figuurlijke) muren te bouwen, wordt duidelijk dat moedige, maar menselijke beslissingen nodig zijn 
om met deze nieuwe realiteit om te gaan. 

Help de helpers 
Deze reis is een initiatief van onze reisbegeleider Steven Vertommen, die al lang een zeer speciale 
band heeft met het eiland en al meerdere jaren reizen begeleid heeft. 
Als duurzame reisorganisatie draagt Anders Reizen graag een steentje bij. Voor deze reis werken we 
met een minimale marge, die puur onze kosten dekt. Daarnaast schenken we per ingeschreven 
deelnemer €25 aan Lesvos Solidarity en €25 aan Vluchtelingenwerk Vlaanderen.  

Volg het nieuws van onze begeleider in Lesbos 
De begeleider van deze reis, Steven Vertommen, zit momenteel in Lesbos. Hij zal ons de komende 
dagen op de hoogte houden van de actuele situatie daar. 

https://www.andersreizen.be/nl/Reis-Detail/Groep/17GR1LBB1.aspx


Hij gaat spreken met Efi Latsoudi, de bezielster van PIKPA (nu Lesvos solidarity) die hij al vele jaren 
kent. In het kamp gaat hij medicijnen afgeven die zijn ingezameld door de apothekers in 
Blankenberge. In 2015 gaf onze begeleidersvereniging, de Kalebas, ook al schoenen af in dit kamp. 
> bekijk een filmpje over het vluchtelingenkamp 
 
Rond het vluchtelingenkamp Moria plant Steven een wandeling. Moria was vroeger bekend om zijn 
Romeins aquaduct en lekkere ouzo. Nu is dit bijzaak geworden. 

Steven bezoekt nog andere interessante mensen en plaatsen tijdens deze voorbereiding.  
> Volg hier het nieuws van Steven 
 

Alle info over deze reis die je wellicht niet snel zal 
vergeten…  
> Lees er hier alles over en boek je reis  
 Prijs: € 1240 
Aantal dagen: 9 dagen 
Reisdatum: 17/06/2017 - 25/06/2017 
Deelnemers: min. 7 - max. 13 

Logo en Foto’s  

 Logo Anders Reizen: in bijlage. 

 Foto’s van de reis: op onze site of op aanvraag. 
 

  

Over Anders Reizen 
Anders Reizen organiseert wandelreizen en actieve cultuurreizen 
dichtbij en veraf voor kleine groepen en individuele reizigers 
 
Anders Reizen is ook: 
·         Wereldwijd wandelen in groep en individueel www.andersreizen.be 
·         Bootz groepsreizen voor jongeren van 18-34 jaar www.bootz.be 
·         Altero Singlereizen www.altero.be 
·         Gezinsreizen in groep van Missie Formidabel  www.missieformidabel.be 
 

Al 34 jaar richt Anders Reizen zich op duurzaam ecotoerisme. 

Anders Reizen organiseert actieve reizen voor kleine groepen of individuele reizigers  in 
streken die weinig of niet door het massatoerisme worden bezocht. We richten ons op 
actieve reizigers bij wie het opdoen van unieke ervaringen primeert boven het opzoeken van 
comfort en luxe. 

Geëngageerde bedrijfspolitiek 

Dankzij zijn geëngageerde bedrijfspolitiek op het gebied van duurzaam toerisme, ecologie en 
fairtradeproducten mag Anders Reizen zich meten met grootheden zoals Oxfam, Groen, 
WWF, Vredeseilanden, Ecobos, Exki en andere inspirerende merken. Concreet uit het 
engagement zich in het gebruik van fairtradeproducten op kantoor, fairtrade geschenken 

https://www.youtube.com/watch?v=sqA-bns-J3k
https://www.andersreizen.be/nl/News/120/Steven-in-Lesbos-de-voorbereiding-van-de-solidariteitsreis.aspx
https://www.andersreizen.be/nl/Reis-Detail/Groep/17GR1LBB1.aspx
http://www.andersreizen.be/
http://www.bootz.be/
http://www.altero.be/


voor het personeel, bewustmaking van de reizigers, enz. Dit engagement is eveneens 
duidelijk terug te vinden in de beleidsdocumenten van Anders Reizen. 

Aanstekelijk voor reizigers 

Met deze waarden wil Anders Reizen zijn klanten verder motiveren om enerzijds even stil te 
staan bij elke (onbewuste) aankoop en anderzijds alternatieve aankopen zoals 
fairtradeproducten te overwegen om zo hun steentje bij te dragen aan een eerlijkere wereld. 

Meer info over Anders Reizen 

·         www.andersreizen.be 
·         info@andersreizen.be 
·         Tel: 013 33 40 40 
·         Refugiestraat 15, 3290 Diest 
·         www.facebook.com/andersreizen 

  

Contact – niet voor publicatie 
Karl Leenknegt - communicatieverantwoordelijke Anders Reizen, gezinsreizen van Missie 
Formidabel & jongerenreizen Bootz 
karl.leenknegt@andersreizen.be 
Refugiestraat 15, 3290 Diest, Belgium . 
+32 (0)13 33 40 40 
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