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Organisatieprofiel Connect by Music

Stichting Connect by Music.com
Stichting Connect by Music.com is een
Nederlandse non-profit organisatie opgericht op
4 november 2016. De statutaire doelstelling van
de stichting is het ondersteunen van kinderen en
jongvolwassenen in vluchtelingen opvanglocaties
in Europa en het bevorderen van hun welzijn
middels muziek.
Begin 2017 heeft Connect by Music haar eerste
muziekschool gevestigd in het vluchtelingenkamp
Kara Tepe op het Griekse eiland Lesbos. Inmiddels is
Connect by Music actief met haar programma op
nagenoeg alle locaties op Lesbos waar vluchtelingen
uit conflictgebieden zijn ondergebracht, zo ook op
alle locaties waar unaccompanied children (kinderen
zonder ouders) zijn ondergebracht. Dagelijks krijgen
een 500 mensen muziektherapie en/of muziekles.
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Connect by Music ontving in 2018 een onderscheiding
van het Griekse Ministerie van Migration voor haar
activiteit. Deze onderscheiding werd uitgereikt door de
Directeur Generaal Migration Europese Unie die
aanwezig was tijdens een van de Connect by Music
concerten.
Connect by Music is gevraagd om haar programma op
meer locaties in Griekenland aan te bieden. In 2019 zal
de focus liggen op mogelijke uitbreiding in Griekenland.
Voorop staat daarbij dat de kwaliteit van het huidige
programma bewaakt blijft. In totaal is er ruimte voor
uitbreiding naar een 20 locaties binnen Griekenland.
Zie “locatie bijlage” voor overzicht van de huidige
locaties alsmede totaal overzicht kampen in
Griekenland.
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Waarom
Oorlogsvluchtelingen lijden aan de gevolgen van
traumatische ervaringen opgedaan in conflictgebieden
alsmede tijdens hun vlucht naar Europa. De negatieve
impact van verblijf binnen vluchtelingen opvanglocaties
vergroot de kans op een depressie. Het niet verwerken
van deze traumatische ervaringen heeft op het leven van
deze kinderen en jongvolwassenen verstrekkende
gevolgen. Automutilatie en zelfmoordpogingen komen
veelvuldig voor. Mentale ondersteuning is essentieel daar
ontwikkeling op individueel niveau maar ook integratie
binnen een nieuwe omgeving anders wordt geremd. Een
goede geestelijke gezondheid, zich verbonden voelen, is
essentieel voor deelname binnen een nieuwe omgeving
en verdere ontwikkeling.

3

“Jullie bieden
perspectief, met
die prachtige
aanpak"
Erik Scherder
hoogleraar neuropsychologie
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Visie en missie
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Visie

Missie

Connect by Music is erop gefocust om kinderen en
jong volwassenen uit conflictgebieden te
ondersteunen bij het verwerken van hun veelal
traumatische ervaringen. Connect by Music haar
ambitie is om middels een wetenschappelijk
onderbouwd muziekprogramma zoveel mogelijk
mensen, die gevlucht zijn en in opvanglocaties
binnen Europa verblijven, de kracht van muziek te
laten ervaren en hun welzijn en verdere
ontwikkeling te verbeteren. Met als gevolg
harmonie en verbondenheid met zichzelf maar ook
met de samenleving te creëren.

Connect by Music gelooft in de veerkracht
van kinderen en jongvolwassenen die
slachtoffer zijn van een leven in
conflictgebieden. Connect by Music meent
dat mentale hulp moet worden geboden in
vluchtelingenkampen en tehuizen in Europa
middels toepassing van een intelligent
muziekprogramma. Niemand zou blijvend
slachtoffer moeten zijn van traumatische
ervaringen. Iedereen heeft het recht om te
kunnen leven in harmonie met zichzelf en
zijn omgeving.

Organisatieprofiel Connect by Music

Programma
Om vluchtelingen uit conflictgebieden te
ondersteunen is een intelligent mentaal
ondersteunend programma essentieel. Het CBM
programma verleent mentale humanitaire zorg
middels het aanbieden van een specifiek
muziekprogramma en muziektherapie.
CBM toetst haar programma aan wetenschappelijk
onderzoek en monitort het positieve effect van haar
programma intensief. Op basis van input van
professionele docenten, muziektherapeuten,
neuropsychologie en conservatoria blijft het
programma zich door ontwikkelen. Binnen CBM
staat het programma centraal met als doel het
welzijn te vergroten, gevoel van verbondenheid te
creëren en aanzet tot het herstel van neurale
netwerken.
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Het programma bestaat uit drie delen




Singing Circle CBM methode
Gitaar en Keyboard CBM methode
Muziektherapie

Tevens worden concerten gegeven door de
leerlingen Zie “programma bijlage” voor meer
informatie.

"Ik ben wel overtuigd
van de aanpak die
jullie hebben"
Erik Scherder
hoogleraar neuropsychlogie
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Samenwerking

Team

Sinds de start is Connect by Music sterk
gefocust op de samenwerking met Griekse
professionele leraren en Griekse
organisaties. Mede door lokaal “embedded”
te zijn wordt duurzaamheid van het
programma zeker gesteld.

Het team bestaat uit professionele Griekse leraren en
muziektherapeuten die hiervoor een vergoeding
ontvangen. Door te werken met een vast team kan de
kwaliteit en duurzaamheid van het programma worden
bewaakt.

Tevens wordt intensief samengewerkt met
overheid en andere ngo’s.
Zie “samenwerking bijlage” voor overzicht
van de partijen waar Connect by Music mee
samenwerkt.

Tevens wordt gewerkt met een team van internationale
vrijwilligers welke een ondersteunende taak hebben, zowel
tijdens de uitvoering van het muziekprogramma als
daarnaast. Connect by Music is een internationaal
opererende organisatie. Door te werken met vrijwilligers
van verschillende nationaliteiten wordt dit uitgedragen.
Zie “www.connectbymusic.com” voor meer informatie over
het team.
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Algemene Informatie
Bestuur
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Adriaan Kok Voorzitter
Yvette Huizing - van
Caldenborgh Secretaris
Matthieu Kroese
Penningmeester

Stef Kranendijk
Bestuurslid
Jeroen de Groot
Bestuurslid
Stichting Connect by Music.com

Connect by Music is gevestigd in Nederland en
gekwalificeerd als een Algemeen Nut Beogende
Instelling. Deze kwalificatie kan een belasting
voordeel geven voor donateurs binnen Nederland
en vereist dat de organisatie aan bepaalde criteria
dient te voldoen teneinde deze kwalificatie te
behouden.
De organisatie dient geen winstoogmerk te hebben,
volledig transparant zijn over haar doelstelling en
gevoerde beleid. Tevens dient op transparante wijze
inzage te worden gegeven over het gevoerde
financieel beleid. Het Bestuur is verantwoordelijk
voor nakoming van deze verplichtingen en ziet erop
toe dat hieraan wordt voldaan.

KvK nummer: 67216854
RSIN nummer: 856880565
Hazelaan 15, 2243 EJ Wassenaar
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Email

info@connectbymusic.com

Website

www.connectbymusic.com
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Bijlage Programma

PROGRAMMA
Beschrijving CBM programma, 3 onderdelen en concerten.

Het CBM “les” programma bestaat uit drie onderdelen
1) CBM Gitaar en Keyboard Methode
De CBM methode voorziet erin dat op eenvoudige manier en binnen hele korte tijd de leerlingen
succeservaringen opdoen. Reguliere methoden kunnen een te grote mentale belasting zijn als gevolg van
traumatische ervaringen. Door de CBM methodiek ondervinden de leerlingen eenvoudig succeservaringen
waarbij de krachtige werking van muziek binnen een korte tijd door de leerlingen wordt ervaren.
De leerlingen zelf geven aan dat zij hun depressie niet meer ervaren en spreken uit dat ze zich sterk met
elkaar verbonden voelen, waarbij ze de andere leerlingen en het team benoemen als hun Connect by
Music Family.
Door de succeservaring wordt dopamine aangemaakt (“feel-good neurotransmitter”). Door samen spelen
van muziek en synchroniseren komt oxytocine vrij (“knuffel neurotransmitter”) waardoor verbinding
ontstaat binnen de groep. Als gevolg van het bespelen van een instrument worden neurale netwerken die
beschadigd zijn hersteld.
Zie ook video document waarbij Erik Scherder ingaat op de werking van het CBM programma op het brein.
Erik Scherder is hoogleraar neuropsychologie met een passie voor het effect van muziek op het welzijn en
functioneren.

Voorbeeld CBM gitaar les boekje waarbij tablet methode is uitgewerkt
en leerling op eenvoudige manier snel succeservaring opdoen.
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2) CBM Connecting Singing Circle
Merendeel van de vrouwen is lichamelijk en geestelijk misbruikt en hebben grote moeite zich open te stellen.
Steun binnen het kamp wordt onderling ook moeilijk gevonden. De Connecting Singing Circle is specifiek
gericht op vrouwen, waarbij tijdens de sessie een veilige omgeving wordt gecreëerd.
De opbouw en uitvoering van het programma vindt zijn oorsprong binnen de zogenaamde Healing Circle
waaruit een aantal elementen zijn gebruikt voor de CBM Connect Singing Circle. Het programma is getoetst
door psycho- en muziektherapeuten. Ook bij deze activiteit is de aanmaak van oxytocine (“knuffel
neurotransmitter”) van groot belang.
Ademhalingsoefeningen zijn een vast onderdeel van deze sessie. Hierbij wordt gewerkt aan ontspanning.
Het samen zingen heeft een enorm positief effect op het gevoel van welzijn. Tevens is er gelegenheid om
met elkaar te praten waarbij troost aan elkaar wordt gegeven.

3) Specifiek toegepaste Muziektherapie
Naast het positieve effect van het bespelen van een instrument is er voor de meest kwetsbare doelgroepen
behoefte aan een programma dat wordt aangeboden middels toegepaste muziektherapie. CBM richt zich hier
met name op de kinderen waaronder de unaccompanied minors (kinderen zonder ouders).
De traumatische ervaringen die kinderen hebben meegemaakt beschadigen hersenfuncties die
gedragsbepalend zijn. Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie, geeft op basis van studies aan:
“afgevlakte emotie ontstaat doordat gebieden in de hersenen (bijvoorbeeld de insula)
zijn beschadigd. Er ontstaat ook minder controle over impulsen en emoties”
Tijdens de muziektherapie sessies wordt er onder meer gewerkt aan het beter onder controle krijgen van
impulsen en afgevlakte emoties. Tevens wordt er gefocust op respect en structuur, elementen die veelal
ontbreken binnen deze kampen.
Door deze specifieke aandacht veranderd het gedrag van de kinderen naar elkaar en ontstaat een betere
omgangsvorm (controle over impulsen), dit draagt bij aan een veiligere omgeving.

Hoofd Muziektherapie tijdens een
sessie in dagcentrum Tapuat
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Training van team vrijwilligers

Bijlage programma

Concerten
In 2018 heeft Connect by Music 6 concerten gegeven, zowel in de vluchtelingen kampen Moria en Kara
Tepe als in de stad Mytilini. Muziek is de enige universele taal en de interculturele verbindende factor van
muziek bleek ook tijdens de concerten. Het gevoel van empowerment en de positieve ervaring “er weer
toe te doen” voor de deelnemers is groot. De focus van deze groep leerlingen voorafgaand aan het
concert en vervolgens de beloning van het concert is voor alle deelnemers van groot belang geweest in
deze periode van hun leven. Het CBM orkest bestaat uit een 70 deelnemers.
Ook voor het publiek waren deze concerten meer dan bijzonder. Deze concerten werden bezocht door
soms meer dan 1.000 mensen. De verbinding die wordt gevoeld door alle aanwezigen is groot en deze
avonden geven voor allen een blijvende herinnering en positieve ervaring.
Het geven van concerten is een vast onderdeel van het programma. Voor begin 2019 is CBM uitgenodigd
een concert te geven in Thessaloniki. Om dit mogelijk te maken is toestemming gevraagd om met deze
groep te mogen reizen.
Verschillende professionele muzikanten hebben tijdens de uitvoeringen een aantal nummers samen met
het orkest gespeeld. Inmiddels hebben andere professionals aangegeven ook graag met het orkest samen
te willen optreden hetgeen voor 2019 is ingepland.

Tijdens de concerten zijn opnames gemaakt door Griekse- en Nederlandse nationale omroep. Nederlandse
opname zal in het voorjaar 2019 door omroep MAX worden uitgezonden als onderdeel van een
documentaire over Connect by Music.
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Bijlage locaties

ACTIVITEIT LOCATIES 2018

GEKKO school Iliaktida / Better Days
School voor 200 kinderen die zonder ouders op het eiland Lesbos zijn gestrand. Verblijven in
8 verschillende tehuizen van de Griekse organisatie Iliaktida. Connect by Music verzorgd dagelijks het
muziekprogramma op de school voor deze kinderen met drie leraren. De kinderen die gitaar willen leren
spelen kunnen deze meenemen naar “huis” zodat ze kunnen oefenen.
KAMP KARA TEPE
Het kamp Kara Tepe valt onder de verantwoordelijkheid van de lokale overheid. Onder de strakke leiding
van het Griekse management wordt er door een grote groep ngo’s elke dag hard gewerkt om deze plek
zo min mogelijk te laten ervaren als een vluchtelingenkamp. Connect by Music heeft centraal in het kamp
twee eigen isobox units geplaatst en ingericht. Elke dag is de muziekschool open en wordt hier door
meerdere leraren muziekles gegeven. Gitaren worden hier ook meegegeven aan de kinderen die “thuis
“willen” oefenen. In een van de lokaaltjes staan 6 keyboards opgesteld. In de avond wordt mogelijkheid
gegeven om de leerlingen hier te laten oefenen.
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KAMP MORIA
Het kamp Moria is overvol doordat er nog steeds vluchtelingen (waarvan 40% kinderen) op Lesbos
aankomen. Alle mensen die aankomen op Lesbos worden hier in eerste instantie ondergebracht en
geregistreerd. Het kamp is ingericht voor een 2.500 mensen. Oktober 2018 zaten hier circa 8.000 mensen
waaronder veel gezinnen met kinderen. 400 Unaccompanied Minors. De situatie hier is uitermate moeilijk.
Connect by Music is op meerdere locaties in het kamp Moria actief:
- CBM muziekschool
Connect by Music heeft in Moria beschikking over een eigen ISO box unit welke door ons is
ingericht en waar elke dag door ons team muziekles wordt gegeven aan groepen kinderen en
jongvolwassenen. Voor de unit hebben we een klein terrasje gecreëerd met grote parasols
waar de kinderen buiten in de schaduw met elkaar muziek kunnen maken.
- Sectie A/B/C
Kamp Moria is onderverdeeld in verschillende secties. In drie Secties (A/B en C) zijn de meest
kwetsbaren ondergebracht. In Sectie A zijn dit specifieke families; in Sectie B minderjarigen
zonder ouders; in Sectie C vrouwen. Deze Secties zijn extra beschermd. Voor elke Sectie
verzorgen we een aangepast programma. Hier wordt voornamelijk gewerkt met
muziektherapeuten.
- Safe Zone kinderen zonder ouders
In samenwerking met Iliaktida. Deze Safe Zone is begin 2018 gerealiseerd ten behoeve van
een 80 unaccompanied minors onder de 16 jaar. Gelegen tegen het kamp Moria, afgezet met
hoge hekken en voorzien van prikkeldraad wordt deze kinderen bescherming geboden.
Bescherming die hard nodig is nadat veel van deze kinderen de meest verschrikkelijke
ervaringen hebben meegemaakt. Veel kinderen zijn slachtoffer van human trafficing. Ook hier
passen we het programma naar de doelgroep aan en wordt gewerkt met muziektherapeuten.

Er wordt zo veel als mogelijk getracht een omgeving te creëren
die prettig aanvoelt en rust uitstraalt.
TAPUAT Mother-Child day centre
In samenwerking met Iliaktida, Together for Better Days.
Locatie is een paar kilometer verwijderd van vluchtelingenkamp Moria. Dagopvang voor moeders met
kinderen die verblijven in kamp Moria. Hygiëne, educatie en activiteiten worden hier aangeboden.
Connect by Music verzorgd hier Singing Circle en muziektherapie.
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HOME young adults (gevorderden)
Nikos en Katerina serveren in hun restaurant HOME elke dag lunch en diner aan meerdere groepen uit
het kamp Moria. Hun restaurant is getransformeerd tot een charity restaurant waar vluchtelingen en
vrijwilligers gratis kunnen eten. Elke dag om 14.30 rijden de vrijwilligers van HOME een groep jong
volwassenen samen met onze leraar Babis vanuit Moria naar HOME. Het restaurant wordt dan voor
twee uur ingezet als klaslokaal voor Connect by Music. Ook aan deze jong volwassenen wordt een
gitaar meegegeven om te kunnen oefenen.

Gevorderden klas in charity
restaurant HOME FOR ALL
MALAKASA
Dit kamp ligt een 30 km ten oosten van Athene. Met de opening van deze muziekschool is begin februari
2019 een start gemaakt met activiteit op het vaste land van Griekenland. Hier wordt intensief
samengewerkt met onze zuster organisatie Happy Caravan in dezelfde periode haar tweede locatie
startte. In dit kamp zijn ook Unaccompanied Minors ondergebracht waar extra aandacht naar uitgaat.
Naast een eigen isobox waar het CBM programma dagelijks wordt aangeboden wordt twee keer per
week samen met Happy Caravan een activiteit in een grotere ruimte georganiseerd voor uitsluitend
vrouwen. Kleden en grote kussen op vloer, de hoofddoeken gaan af, er wordt thee geschonken en onder
begeleiding van een van onze professionals wordt er gezongen waarbij het Singing Circle onderdeel
wordt toegepast.
Met Malakasa als basis kunnen wij in de nabije toekomst ons tevens gaan richten op de unaccompanied
minors die verblijven in Athene. De problemen voor deze groep zijn vaak groot en wij zijn ervan
overtuigt dat we met het CBM programma ook aan hun steun kunnen geven.
LAMIA
Een uurtje rijden, ten noorden van Malakasa, ligt Lamia. Onze zusterorganisatie Happy Caravan begon
hier in 2015 haar eerste programma en heeft ons verzocht hier ook met CBM te starten. Toestemming
hiervoor is door het management verstrekt en in maart 2019 zullen wij ook hier actief zijn. Sommigen
gezinnen verblijven hier inmiddels meer dan twee jaar en hebben geen enkel uitzicht op een
verandering van hun situatie. De kinderen die we tijdens ons eerste bezoek spraken en vertelden over
de muziek lesjes zijn dit niet vergeten. Tijdens het tweede bezoek werden we door veel van de kids
aangeklampt. In maart is het zover. Het vrijwilligershuis is gehuurd, de instrumenten zijn besteld, het
team wordt samengesteld, we komen eraan!
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HOME young adults (gevorderden)
Nikos en Katerina serveren in hun restaurant HOME elke dag lunch en diner aan meerdere groepen uit het
kamp Moria. Hun restaurant is getransformeerd tot een charity restaurant waar vluchtelingen en vrijwilligers
gratis kunnen eten. Elke dag om 14.30 rijden de vrijwilligers van HOME een groep jong volwassenen samen
met onze leraar Babis vanuit Moria naar HOME. Het restaurant wordt dan voor twee uur ingezet als
klaslokaal voor Connect by Music. Ook aan deze jong volwassenen wordt een gitaar meegegeven om te
kunnen oefenen.

Zo vaak als de internationale pers aandacht geeft aan de situatie op de eilanden zo weinig aandacht is er
voor de mensen die verblijven in kampen op het vaste land. Griekenland kent echter een 30 vluchtelingenkampen.

Overzicht kampen voor vluchtelingen in
Griekenland
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Bijlage samenwerking

SAMENWERKING EXTERNE PARTIJEN
Conservatorium ArtEZ (Enschede)
CBM werkt samen met conservatorium ArtEZ uit Enschede waar de opleiding muziektherapie wordt
gegeven.
Zowel afgestuurde muziektherapeuten als student muziektherapeuten werken als vrijwilliger voor
CBM in Lesbos. Deze muziektherapeuten werken samen met het vaste Griekse lerarenteam. Door
inbreng van de muziektherapeuten wordt de intelligentie en effectiviteit van het programma
vergroot. De muziektherapeuten hebben zowel een uitvoerende als adviserende taak.

AMKE Iliaktida
Griekse organisatie. AMKE Iliaktida is opgericht in 1997 op Lesbos en is sinds de vluchtelingencrisis
hard gegroeid. Inmiddels werken hier 400 mensen en verzorgen veel projecten zowel op het vaste
land van Griekenland als op Lesbos. Zij geven onderdak aan duizenden mensen. Ook de
unaccompanied minors vallen onder hun verantwoordelijkheid. Honderden kinderen worden op
Lesbos ondergebracht in hun tehuizen of in een speciaal hiervoor ingericht kamp. Op deze locaties
werken wij samen.

EU
Er is geen officiële samenwerking met de EU. Wel is er regelmatig contact met EU vertegenwoordiging
zowel binnen als buiten het kamp Moria. De Directeur Generaal Migration van de EU, mevrouw
Michou, bracht een bezoek aan Connect by Music in Moria en keerde daarna in juni 2018 terug naar
Lesbos om een van de concerten bij te wonen. Bij deze gelegenheid ontving Connect by Music een
onderscheiding voor haar werk.

Directeur Generaal Migration EU, Mevrouw Michou tijdens haar bezoek aan unit in kamp
Moria alsmede samen met orkestleden na optreden in het stadhuis van Mytilene
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Hospitality Center for Refugees and Migrants
Leidinggevende Griekse organisatie van het kamp Kara Tepe. Valt onder verantwoordelijkheid van het
eilandbestuur. Middels deze samenwerking is er aansluiting op niveau van het lokaal bestuur. In kamp
KaraTepe.

Ministry of Education Greece
Connect by Music is geaccrediteerd door het Ministerie en heeft formeel toestemming verkregen voor de
uitvoering van haar programma.

Together for Better Days
Swiss - Greek organisatie. Verzorgd in samenwerking met Iliaktida de school waar de unaccompanied minors
naar toe gaan. En verzorgd tevens in samenwerking met Iliaktida en Unicef het TAPUAT Mother-Child Day
centre. Op beide locaties is CBM actief.

UNICEF
Behoeft geen introductie.
Gelieerd project, TAPUAT Mother-Child Day center. Unicef heeft hier bijgedragen aan de realisatie van dit
project. CBM verzorgd hier het muziekprogramma.

HAPPY CARAVAN

Opgericht door Aleadin Janid die zelf voor zijn leven in 2015 moet vluchten vanuit Syrië, Aleppo. Happy
Caravan verzorgd een geweldig leer en creatief programma voor kinderen tot 14 jaar in het kamp Lamia en
Malakasa. Het programma is geweldig omdat het zeer intelligent is opgezet en de kinderen op een zachte
manier structuur en houvast geeft. Er wordt ook veel gewerkt aan respect en omgangsvorm. Happy Caravan
is voor ons uitgegroeid tot onze zuster organisatie. We zijn samen gestart in het kamp Malakasa en Happy
Caravan heeft ons gevraagd het muziekprogramma in Lamia te starten wat we ook doen. De vrijwilligers van
beide organisaties worden bij elkaar ondergebracht en onze coördinatoren werken intensief samen.

De kleinste Happy Caravan kids in Lamia in de Happy Caravan school

Stichting Bootvluchteling
Nederlandse organisatie. Verzorgt klasjes aan kinderen in het kamp Moria en voorzien in een
medische post en psychosociaal team binnen het kamp. Onze units in Moria zijn naast elkaar gelegen
en hier wordt intensief samengewerkt.
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Bijlage samenwerking

Home For a Day
Griekse organisatie. Home For a Day is een charity restaurant geleid door een Grieks echtpaar Nikos en
Katerina die hun restaurant in de middag beschikbaar stelt aan Connect by Music en waar elke dag een bus
naar toe rijdt vanuit kamp Moria.

IOM
UNHCR voert een exit strategie en zal zich in de toekomst minder richten op probleem gebieden binnen
Europa. IOM voert steeds vaker het management over kampen binnen Griekenland. Zo zijn zij ook actief
binnen de Safe Zone gelegen naast het kamp Moria en de kampen op het vaste land in Lamia en Malakasa.
Connect by Music is in contact met zowel het hoofdkantoor van IOM in Athene als met plaatselijke
medewerkers zoals psycholoog voor de kinderen waar de muziektherapie mee wordt afgestemd.

Ministerie van Migration Griekenland
Het kamp Moria valt onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Migration. Met de
kampleiding wordt nauw samengewerkt. De huidige Minister, de heer Dimitris Vitsas, bracht in de
zomer van 2018 een bezoek aan het Connect by Music project.

UNHCR
Er is regelmatig contact met vertegenwoordiging van de UNHCR. Zo werd recent nog een filmcrew
uit America aan ons voorgedragen die graag wil samenwerking teneinde muzikaal talent binnen de
kampen te kunnen filmen. De UNHCR heeft op het eiland Lesbos niet zozeer een uitvoerende taak
doch meer toezichthoudende functie. De UNHCR zal zich langzaam meer terugtrekken uit
Griekenland en haar taken overdragen aan onder meer IOM.
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