
Stichting Vluchteling biedt als noodhulporganisatie al jaren wereldwijd hulp aan mensen die op de vlucht zijn voor 
conflicten, geweld of natuurrampen. Onze hulp richt zich op vluchtelingen, ontheemden en terugkeerders. Bij acute 
nood bieden we samen met lokale partners levensreddende noodhulp zoals medische zorg, onderdak, voedsel en 
schoon drinkwater. Maar ook bij langdurige humanitaire crises kunnen mensen op ons rekenen, bijvoorbeeld met 
onderwijs en psychosociale steun voor de verwerking van traumatische ervaringen. 

Na twee uitdagende coronajaren organiseerden we in 2022 de dertiende editie met zes 40 kilometer en vier 20 kilometer 
routes. In totaal hebben 4.000 deelnemers een bedrag van 1.2 miljoen euro opgehaald! Hiermee konden we in totaal 
65.000 mensen helpen.

• We herstelden waterputten in het droge Somalië;
• Hielpen met cashhulp voor voedsel in Mali;
• Konden drie mobiele klinieken laten rijden in moeilijk te bereiken gebieden in Syrië;
• Zetten gezondheidsposten op om o.a. te helpen bij ondervoeding in Afghanistan;
• Zorgden voor kleding, slaapzakken en veilig onderdak in Bosnië en Herzegovina;
• Hielpen Oekraïense vluchtelingen met voedselhulp.

In het weekend van 17-18 juni organiseren we vijf 40 kilometer routes. Deelnemers starten stipt om 00:00 uur 
en lopen van stad naar stad; Amersfoort – Utrecht, Tilburg – Eindhoven, Haarlem – Amsterdam, Rotterdam – Den Haag 
en Nijmegen – Arnhem. 

In de startsteden Amersfoort, Tilburg, Haarlem, Rotterdam en Nijmegen organiseren we op de zaterdag ook een 
10 en 20 kilometer avondroute. Deze beginnen rond 18:00 uur.

WAAR LOPEN WE VOOR?
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SCHOLEN
Over de Nacht van de Vluchteling 2023
Al sinds 2010 organiseert Stichting Vluchteling één keer per jaar de  Nacht van de Vluchteling. 
Duizenden deelnemers  wandelen 10, 20 of 40 kilometer om samen zoveel mogelijk geld op te 
halen voor acute noodhulp en op een positieve manier aandacht te vragen voor de inmiddels  
100 miljoen mensen op de vlucht. Het is een nacht vol saamhorigheid, uitdagende kilometers  
en mooie ontmoetingen.



Ook basis- en middelbare scholen kunnen meedoen met de Nacht van de Vluchteling. Vaak is hun deelname 
onderdeel van een themaweek, waarbij in de klas aandacht wordt besteed aan de vluchtelingenthematiek. 
Ook tijdens de Nacht komen leerlingen in aanraking met het thema, door een aantal bijzondere verrassingen 
en persoonlijke verhalen die onderdeel zijn van de route. Zo investeren we samen in een stukje 
bewustwording over het leven van mensen op de vlucht. Samen maken jullie een onvergetelijke Nacht 
mee, waar iedereen nog lang over na zal praten.  

Hebben we je enthousiast gemaakt? Mooi! Hoe dan nu verder? Om jullie zo goed mogelijk op weg te helpen en te 
ondersteunen hebben we een speciale toolkit samengesteld die je van ons ontvangt bij inschrijving. De toolkit bestaat uit:

We hebben beknopt de Nacht van de Vluchteling en alle praktische informatie (specifiek voor jullie route) op een rij 
gezet, zodat alles in één oogopslag duidelijk is. Deze informatie kan makkelijk gedeeld worden met anderen via een 
speciale QR-code. De informatie wordt regelmatig bijgewerkt (de rustlocaties, routes, maar ook een checklist met 
wat mee te nemen worden later toegevoegd).

Om klasgenoten (en begeleiders!) enthousiast te maken en zoveel mogelijk sponsors te werven kun je gebruik maken 
van onderstaande opties: 
• Alvast plekken reserveren! Er kunnen maximaal 20 plekken gereserveerd worden (indien meer plekken gewenst kun je 

contact met ons opnemen); 
• Op maat gemaakte content om zelf te gebruiken voor het werven van deelnemers en sponsors: 
• 1 x een social post 
• 1 x een digitale flyer of poster

Dit jaar starten we een pilot waarbij deelnemende scholen een lespakket kunnen opvragen. Deze wordt op dit 
moment vormgegeven. In het lespakket worden verschillende crises en de omstandigheden waarin veel mensen 
moeten vluchten uitgelegd. Basis – en middelbare scholen kunnen het lespakket o.a. inzetten bij een themaweek over 
de vluchtelingenproblematiek. We sturen de lespakketten uiterlijk 1 maart op.

LOOP MEE ALS SCHOOL

ALGEMENE INFORMATIE OM TE DELEN MET DOCENTEN,  
LEERLINGEN EN OUDERS (QR-CODE)

DEELNEMERS - EN SPONSORWERVING

LESPAKKET


