
In januari vertrok ik naar Griekenland om foto’s van 
de vluchtelingencrisis te maken. Ik werd, zoals veel 
mensen, geraakt door de verhalen die bijna dageli-
jks in het nieuws voorbijkwamen. Tegen de tijd dat 
ik vertrok, was de hoeveelheid aandacht voor de 
crisis alweer afgenomen. Ik hoop daarom dat ik met 
deze serie een nieuw hoofdstuk aan het verhaal van 
de vluchtelingen kan toevoegen. 

De situatie is ten opzichte van de zomer van 2015 
namelijk veranderd. Acute noodhulp is op veel plek-
ken niet meer nodig en waar het wel nodig is, is 
nu enige structuur aanwezig. De vraagstukken die 
vluchtelingen, vrijwilligers, organisaties en over-
heden nu bezighouden, zijn vooral voor de lange 
termijn van belang. Hoe ziet de toekomst rondom 
het verblijf er bijvoorbeeld uit?

De vluchtelingen die besluiten om binnen de bu-
reaucratische overheidswegen te blijven, zitten vast 
in kampen van variërende kwaliteit die worden om-
schreven als ‘limbo’. Het werd daarnaast de afge-
lopen maanden voor vluchtelingen steeds moeilijker 
om verder te reizen. Daarom wordt er nu meer in de 
kwaliteit van de kampen geïnvesteerd. Vrijwilligers 
komen daarnaast vanuit de hele wereld naar deze 
kampen om te helpen met het bieden van structuur 
aan het dagelijks leven. 

In de goede kampen is onderdak, eten, onderwijs 
en worden activiteiten georganiseerd. In de basis-
behoeften van de vluchtelingen wordt dus voorzien, 
maar is dit voldoende als het verblijf in de kamp-
en nog jaren voortduurt? In plaats van integreren, 
worden de mensen van de samenleving wegge-
houden. Ze hebben niet de kans om zelfvoorzienend 
te zijn en bij te dragen aan de omgeving. In plaats 
daarvan wordt er voor de vluchtelingen gezorgd en 
gaat dit ten koste van hun zeggenschap over hun 
eigen leven.   

De oplossingen die Griekenland voor het oplossen 
van de vluchtelingencrisis biedt, zijn niet voldoen, 
omdat dit land op een gebrekkige fundering staat. 
Het is een land vol corruptie en bureaucratie. Indi-
viduele Grieken kunnen zich hier wegwijs in maken 
door middel van hun sociale omgeving. Voor kwets-
bare mensen, zoals vluchtelingen, is dit een onmo-
gelijke opgave.

Last January, I traveled to Greece to document the 
refugees crisis. I was moved, like many others, by 
the stories that have been daily in the news over the 
year. By the time I left, the attention for the crisis had 
dwindled and I hoped adding a new chapter to the 
story of these people.

The situation has changed since the summer of 
2015. Emergency aid is no longer the first priority in 
many places and where it is needed, there is some 
structure. The questions that refugees, volunteers, 
organizations and governments are facing now are 
of a longterm nature: What will their stay be like?

The refugees that decided to stick to the bureau-
cratic legal route are stranded in camps of varying 
quality, which can be described as limbo. In recent 
months, it has become increasingly difficult to con-
tinue the journey towards western Europa. For this 
reason, investments are made to improve the qual-
ity of the camps. Volunteers from all over the world 
now come here to structure  daily life. In the better 
camps, shelter, food, education and a

ctivities are to be found. But is this an effective 
way too house these people, if the crisis will last for 
years? Instead of integrating, refugees are kept out 
of society. Instead of being self-sufficient and con-
tributing to society, they are taken care of – at the 
expense of being in control over their own lives.

The solutions offered by Greece to the crisis are in-
sufficient as the country itself has a poor foundation. 
It is a country pestered by corruption and bureau-
cracy. Native Greeks may be able to navigate these 
networks, but this is a near-impossible task for vul-
nerable people like refugees. 

Huizen zonder muren
een fotoreportage over de vluchtingen crisis in Griekenland

Homes without walls
A photo reportage about the refugee crisis in Greece
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en als laatste alle mensen die niets te geven hadden en mij toch alles gaven. 



Hedendaagse ruïnes, Leros / Contemporary Ruins, Leros

Op een van de vele heuvels van Leros staat het geraamte van een villa. Hoelang is onbekend, maar het beto-
nnen skelet is een zichtbare herinnering aan een betere tijd. Griekenland staat onder druk: klem tussen twee 
continenten. Zijn inwoners betalen geen belasting aan overheidsdiensten die niet werken, maar besteden liever 
geld aan steekpenningen. Sommige inwoners kunnen alleen niemand omkopen, omdat hun loon slechts 20 euro 
per dag beslaat. Samen kijken ze trots naar hun verleden, waar het westen ze om roemt, en met angst naar een 
recenter verleden dat hun herinnert aan dictatuur, onderdrukking en oorlog. In deze huizen, zonder muren, kun-
nen mensen eigenlijk geen vluchtelingen herbergen.

On one of the many hills of Leros, the skeleton of a villa stands. How long it has been there is unknown to me, 
but the concrete bones are a visible memory of a better time. Greece is under pressure: crushed by the weight 
of two continents. Its citizens don’t pay taxes for government services that don’t function, but prefer to pay wise-
ly placed bribes. For some of its residents this is impossible to do on a daily wage of 20 euros. Together they 
proudly reminisce about a past the world fames them for while being constantly reminded of a more recent past 
that  evokes memories of dictatorship, oppression and war. In these houses without walls, no refugees may find 
shelter



Een boom in Ritsona kamp
Tree in Ritsona camp

Ritsona, een vluchtelingekamp dat op een 
uur rijden boven Athene ligt, wordt gezien 
als een van de beste kampen van Griek-
enland.  Mensen slapen niet meer in tent-
en, maar in containers. Daar is iedere dag 
eten, medische zorg, educatie, activiteit en 
mensen kunnen vrij het kamp in en uit. Maar 
wat betekent dit? De door vaak negen per-
sonen bewoonde containers zijn een teken 
dat het verblijf in de kampen permanent 
wordt. Er is iedere dag eten, maar soms 
betekent avondeten alleen wat gekookte rijst 
en een sinaasappel. Het ontbijt bestaat vaak 
uit een rol digestie koekjes, die gedeeld 
wordt met het hele gezin. Er is medische 
hulp, maar alleen tijdens kantoortijden, en 
de nooddiensten komen niet naar het kamp. 
Mensen kunnen vrij het kamp in en uit, maar 
ook mensen die kwaadwillend zijn kunnen 
dit. Ja, er is eten en ja ze hebben onderdak, 
maar dit betekent niet dat alles goed is in 
Ritsona.
 
Ritsona, a Refugee camp an hour away from 
Athens, is widely considered one of the bet-
ter camps in Greece. But what does that 
mean? It means it is a place in the middle of 
nowhere without any form of security or 24/7 
medical care, and where dinner sometimes 
means a plastic container with boiled rice, 
salad and a orange. It means you live in a 
container with your family, sometimes up to 
9 people. It means you queue two times a 
day or more for basic necessities like food, 
safe and drinkable water, clothes and di-
apers.And it means you don’t know if and 
when your life will improve. When you will be 
able to work again, study again and rebuild 
your live. Yes, there is food and yes, there 
is shelter. But that doesn’t mean all is well 
in Ritsona.

Portret van moeder en dochter, Ritsona
Portrait of mother and daughter, Ritsona

De vrouw wijst eerst naar mijn camera en 
vervolgens naar haar en haar dochtertje. 
‘Picture?’ Vraagt ze mij. Ik neem hen mee 
naar de rand van het kamp, waar je uitkijkt 
over het geïmproviseerde voetbalveld, ga 
op mijn hurken zitten en maak de foto.

She pointed at my camera, then at her 
daughter and herself. ‘Picture?’ she asked 
me. I walked with them to the end of the 
camp that looked over the improvised foot-
ball field, squatted and took this picture.



Katie belt haar moeder, Ritsona / Katie calls her mother, Ritsona

‘Het ging eigenlijk best lang goed’, vertelt Katie, een vrijwilliger bij de voedsel- en kledingdistributie aan mij. ‘Tot 
ik van de week mijn moeder belde en uitlegde hoe het hier gaat. Dat mensen in de rij moeten staan en vervol-
gens een kaartje krijgen met wat ze mogen. Daarna moeten zij opnieuw in de rij staan om daadwerkelijk eten 
te krijgen. Mijn moeder was geschokt dat mensen hiervoor twee keer per dag in de rij moeten staan. Pas toen 
begreep ik hoe idioot dat was.’  

‘It was OK for a while’ Katie told me, one of the volunteers who works in food and clothes distribution at Ritsona 
camp. ‘Until I called my mother and I explained her how distribution works. That people need to queue  for their 
food. My mom was shocked that they were supposed to do this twice a day. Then I understood how insane it is... ‘



Bakje met voedselkaartjes, Ritsona
Little bowl with food tickets, Ritsona

Tijdens de voedseldistributie moet iedereen 
in de rij plaatsnemen. Wanneer je bij het 
eerste luik aankomt, moet je jouw contain-
ernummer opnoemen en soms moet je jezelf 
ook identificeren door middel van jouw con-
tainersleutel. Als dit allemaal in orde is, krijg 
je een kaart met jouw containernummer, de 
samenstelling van jouw gezin, of je water 
wilt, of er mensen met diabetes zijn en of je 
bepaalde dingen niet wilt hebben. Met jouw 
kaart neem je in de rij bij het tweede raam 
plaats.  Hier neemt een vrijwilliger jouw kaart 
aan. Vervolgens vult hij of zij een tas met het 
rantsoen voor die maaltijd.  De bewoner van 
het kamp krijgt vervolgens het tasje met eten 
mee om twee uur later weer in de rij op de 
volgende maaltijd te staan wachten.
 
During food distribution, everyone needed 
to queue  at the first window. When it was 
your turn, you stated your container number 
and sometimes you needed to identify your-
self by showing your container key. If all of 
this was in order you received a ticket with 
your container number, composition of your 
family, whether you’d like water or whether 
someone is pregnant or has diabetes. With 
this ticket, you may stand in line at the sec-
ond window at which a volunteers takes your 
ticket and fills a plastic bag with your fami-
ly’s ration. After having received your bag, 
you returned to your container to repeat this 
procedure in a few hours.
 

Portret van Josh, Ritsona
Portrait of Josh, Ritsona

Josh en Sebastian waren de coördinatoren 
van Echo100Plus toen ik Ritsona bezocht. 
Omdat Echo100Plus verantwoordelijk is 
voor het distribueren van dagelijkse behoeft-
es (eten, water, kleding), waren zij zeven 
dagen per week op Ritsona aanwezig. De 
spanningen tussen de aanwezige organisa-
ties op het kamp en de bewoners kunnen 
soms hoog oplopen, omdat er gewoon niet 
genoeg van alles is. De vrijheid, en daarmee 
de mogelijkheid tot zelfredzaamheid, van de 
bewoners is beperkt en de mensen voelen 
zich machteloos. Josh en Sebastian trokken 
altijd genoeg tijd uit om eerlijke oplossingen 
te vinden, te luisteren, uit te leggen en om 
mensen zich gehoord te laten voelen. Dit is 
soms alles wat je kunt doen.

Josh and Sebastian were the coordinators 
of Echo100Plus when I visited Ritsona. As 
Echo100Plus is responsible for distributing 
daily needs (food, water, clothing) they were 
at the camp every day of the week. Some-
times tensions run high between the resi-
dents and the organizations present at the 
camp, because there is just not enough of 
anything. The freedom and independence 
of residents is limited and people feel pow-
erless. Josh and Sebastian always took time 
to find fair solutions, to listen, to explain, to 
make people feel heard. Sometimes that is 
all you can do.



Ritsona kamp / Ritsona Camp

Een oude, verlaten legerbasis is nu het huis van de mensen die hier wonen. ‘Wanneer je vluchteling wordt, blijf 
je gemiddeld tien tot vijftien jaar vluchteling’, vertelt een van de vrijwilligers mij. 

An old abandoned army base is home to the 700+ people, who live here now. ‘When you become a refugee,you 
stay one  on average for 10 to 15 years’ one of the volunteers told me.



Vrouwenyoga op het strand, Leros
Women yoga on the beach, Leros

‘They didn’t open the gym.’, zegt Alegra 
verbaast wanneer we arriveren bij de grote 
sportzaal aan de andere kant van de baai.
Miscommunicaties komen vaker voor. Er zijn 
veel organisaties betrokken bij het inrichten 
van het dagelijks leven van de vluchtelin-
gen. Denk aan een organisatie die commu-
niceert met de lokale sporthal, waar een an-
dere organisatie sportactiviteiten uitvoert. Of 
neem bijvoorbeeld de overheid die het leger 
geld geeft om een cateraar in te huren welke 
vervolgens vrijwilligers inzet om het eten uit 
te delen. Gelukkig was er in dit geval een 
tijdelijke oplossing voor een systematisch 
probleem. 

‘They didn’t open the gym.’ Allegra said sur-
prised, when we arrived at the large gym on 
the other side of the bay. These miscom-
munications are common. There are many 
organizations involved in the daily life of the 
refugees. One organization would communi-
cate with the location and another organiza-
tion would carry out sports activities. Or, for 
example, the government pays the military 
to hire a caterer that gives food to volunteers 
for distribution.  Fortunately, in this case, 
there was a temporary solution to a systemic 
problem.

Portet van Abla, Leros
Portrait of Abla, Leros

‘Hoe oud bent u?’ Abla strekt alle tien haar 
vingers uit en beweegt haar handen zes 
keer van zich af. Daarna laat ze een hand 
zakken om met haar andere hand nog een 
keer vooruitgaande beweging te maken. 
‘65?’ Vraag ik en ze knikt.

‘How old are you?’ Abla stretched all ten of 
her fingers and moved her hands away from 
her six times. Then she let one hand down 
and made the forward movement one more 
time with her other hand. ‘65?’ I said, and 
she nodded.



Aanbouw aan container, Ritsona
Attachment to container, Ritsona

Sinds de komst van de containers een paar 
maanden eerder, begrijpen de mensen dat 
hun aanwezigheid hier langer zal duren 
dan waar ze op hebben gehoopt. Som-
mige mensen nemen de resten van de tent-
en, waar ze eerst in sliepen, plastic zijlen, 
onderkanten van voedselkratten en afval-
hout mee en maakten een kleine aanbouw 
voor hun tent.  

With the arrival of the containers a few 
months ago, the reality sunk in: people re-
alized that their presence was going to be 
much longer than they had hoped for. The 
remnants of their tents – plastic covers, piec-
es of food crates and wood waste – were 
sometimes used to create a small annex to 
their container.

Portet van Jalal, Leros.
Portrait of Jalal, Leros

Zijn verzoeken om verder te reizen vanuit 
het eiland Leros worden keer op keer af-
gewezen. Voor mij is het onbekend waarom. 
Jalal is altijd kalm, redelijk en optimistisch. 
Hij zit al langer dan een jaar op dit eiland 
vast, maar is nog steeds overtuigd: ‘Op een 
dag ga ik naar Canada.’

Jalal’s request to travel on from the island 
of Leros was repeatedly rejected. Why is 
unknown to me. He was always calm, rea-
sonable and optimistic. After spending more 
than a year on this island, he is still confi-
dent: ‘One day I’m going to Canada.’



Riolering tussen containers, Ritsona / Sewage between containers, Ritsona

‘I like this picture’, zegt Mohammed, een van de bewoners van de Hotspot in Leros, tegen mij. ‘Why?’, vraag ik. 
‘Because it looks like a prison, which it is’.

‘I like this picture’ said Mohammed who lives in the hotspot on Leros. ‘Why?’ I asked. ‘Because it looks like a 
prison, which it is. ‘



Kapper, Ritsona
Barber, Ritsona

In het kamp zijn een aantal kleine onder-
nemingen ontstaan, waaronder een groen-
teman, een falafelkraampje en een kapper. 
Volwassenen krijgen een toelage van 90 
euro per maand. Hiervan kunnen zij wat ex-
traatjes betalen, zoals koekjes, sigaretten en 
soms een knipbeurt. 

A number of small enterprises emerged in 
the camp, including a greengrocer, a falafel 
stand and a hairdresser. Adults get an al-
lowance of 90 euros per month, which they 
can use to buy some extras. Such as bis-
cuits, cigarettes and sometimes a haircut.

Portet van een winkeleigenaar, Ritsona.
Portrait of a shop owner, Ritsona

Een geïmproviseerde kiosk, zoals je die 
zoveel in Griekenland ziet, gevuld met 
snoep, chips en sigaretten. Echter is deze 
niet in het centrum van Athene, maar bij de 
ingang van het kamp op Ritsona. In de ki-
osk, gemaakt van afvalhout en plastic zeilen, 
verkoopt de eigenaar zijn goederen, uitgest-
ald in plastic kratten. Hij heeft een heuptasje 
dat als kassa functioneert: gevuld met wis-
selgeld en kleine, persoonlijke voorwerpen.

A makeshift kiosk as you see all over Greece, 
filled with candy, chips and cigarettes. But 
this one is not in the center of Athens but 
at the entrance to the Ritsona camp. Made 
of waste wood and plastic sheeting, he sells 
his goods in plastic crates. The owner has 
a waste bag that has the function of a cash 
register: filled with change and small per-
sonal items.



Baba maakt koffie, Ritsona
Baba makes coffee, Ritsona

De containers beschikken niet over echte 
keukens, maar veel mensen hebben een 
elektrische pit waar ze koffie, thee of als ze 
geluk hebben, warme melk op kunnen mak-
en. Baba heeft een recept waarmee hij de 
instantkoffie door toevoeging van een kruid 
tot iets heerlijks maakt. Kleine pleziertjes 
haalt hij uit zijn koffie, zijn tabak en het in de 
maling nemen van vrijwilligers.
 
There are no real kitchens in the containers, 
but many people have a small electric stove 
at which they can make coffee, tea or, if they 
are lucky, hot milk. Baba has a recipe that 
allows him to turn instant coffee  into some-
thing delicious by adding a spice. He takes 
small pleasures from his coffee, tobacco 
and from fooling volunteers.

Portet van Baba, Ritsona
Portrait of Baba, Ritsona

Baba betekent papa in het Arabisch. Hij 
heeft deze titel al voor mijn aankomst in 
Ritsona gekregen. Ondanks de taalbar-
rière maakt hij altijd grappen of geeft hij 
vrijwilligers een tik met zijn wandelstok. 
Vaak nodigt Baba mensen in zijn container 
uit en biedt hij ze tabak, fruit en koffie aan. 
Hij woont in zijn container met mama en 
zijn zoon van basisschoolleeftijd. Baba en 
mama hebben vast veel andere kinderen, 
maar ik heb nooit durven vragen waarom zij 
niet bij ze zijn.

Baba means dad in Arabic. He had that 
honoury title before I arrived at Ritsona. He 
is  a true trickster, hitting everyone over the 
head with his walking stick. He often invited 
volunteers to his place where he would offer 
them tobacco, fruit and the most amazing 
coffee. He lives in his container with mama 
and his son at elementary school age. He 
and mama probably had many more chil-
dren, but I never dared to ask them why they 
weren’t with them.



Keuken van de Achmed familie, Ritsona
Kitchen Achmed family. Ritsona

‘De Achmed’ familie is hoe wij ze noemen: 
een groep van mensen die in tien containers 
bij elkaar wonen en die voor elkaar zorgen.  
De groep bestaat uit familie en vrienden die 
samen een overdekte binnenplaats hebben 
gecreëerd, waar ze kunnen zitten. Daar is 
ook een klein hokje waar in gekookt kan 
worden.  Hier koken de vrouwen met het 
kleine beetje ingrediënten dat ze te pakken 
kunnen krijgen.

‘The Achmed family’ is how we called a 
group of people who lived in one block of 
containers. The group consisted of families 
and friends who created a covered court-
yard between their containers where they 
could sit and a small cubicle where they 
could cook together. Here, the women of 
the family cooked with what little ingredients 
they lay their hands on.

Portet van Rania, Athene
Portrait of Rania, Athens

Rania, 24 jaar, woonde in een Kamp aan de 
rand van Athene toen ik haar ontmoette. Zij 
had in dat kamp een programma opgezet 
waarbij medebewoners van het kamp kin-
deren basisonderwijs konden geven. Denk 
hierbij aan wiskunde en een aantal talen.  
Een paar weken later zou ze naar Nederland 
gaan. Ze hoopt daar haar studie Geologie 
voort te kunnen zetten en een masteropleid-
ing te volgen.

Rania, 24, lived in a camp on the outskirts 
of Athens, when I met her. She set up a 
program providing a basic education for 
children in the camp, taught by fellow refu-
gees. A few weeks later she left for the Neth-
erlands, where she hopes to continue her 
Geology study and take a master’s program.



Jonge mannen spelen voetbal, Leros / Young men playing football, Leros

Twee keer per week worden mannen bij de hotspot opgepikt om te voetballen. Zij kunnen dit op een klein, om-
heint voetbalveldje doen; tien minuten rijden vanaf de hotspot. Na Engelse les is dit absoluut de meest populaire 
activiteit. Echter is niet iedereen het met het sportieve uitje eens. Een paar weken eerder was het hek door een 
buurman gesloten die het niet eens was met de sportende vluchtelingen. Helaas komt dit vaker voor op Leros: 
een groot deel van de bewoners zien de hotspot en de mensen die daar noodgedwongen wonen liever verdwi-
jnen. Soms is dit in de vorm van gesloten voelbalvelden en protesten en soms zelfs in geweld.

Twice a week, men were picked up from the hotspot to play football. They went to a small pitch surrounded by a 
fence, at a ten minute drive from the hotspot. Apart from an English class, this was absolutely the most popular 
activity. However, not everyone liked the sport outings. A few weeks earlier, the gate was closed with a padlock 
by a neighbour who did not like the refugees. Unfortunately, this is not uncommon on Leros, many of the people 
who live on the island would like to see the hotspot and the people who are forced to live at it disappear. Some-
times you encounter this attitude in the form of a closed football field, in protests and sometimes even in violence.



Man haalt voetbal, Ritsona
Man goes to get football, Ritsona

Heel soms is er een bal die goed genoeg is 
om een potje voetbal mee te spelen. Heel 
veel kinderen vanuit het kamp komen dan 
naar de wedstrijd waarin bewoners van het 
kamp en vrijwilligers samen een wedstrijd 
spelen kijken. De machtsposities verdwi-
jnen voor een half uur, maar is tijdens de 
avonddistributie weer een pijnlijke realiteit 
wanneer jouw teamgenoot je nee moet ze-
ggen als hij om extra brood vraagt voor zijn 
familie...
 
Occasionally, there was a ball that was good 
enough to play some football. Many children 
from the camp came over to watch the game 
in which camp residents and volunteers 
played together. The imbalance in power 
disappears for half an hour, but during the 
evening food distribution they face a painful 
reality: when you need to tell your teammate 
‘no’ in response to his demand for extra 
bread for his family...

Portret van Miss G, Leros
Portrait of Miss G, Leros

Miss G, zoals haar vrienden haar noemen, is 
een Syrische journaliste. Haar leven als jour-
naliste was onmogelijk vertelt ze mij. Ze kon 
niets schrijven wat ofwel de regering ofwel 
het verzet als aanstootgevend zou ervaren 
en beiden waren levensgevaarlijk. Nu woont 
ze op het eiland Leros in een kamer in een 
huis met vrouwen. Op het moment zit ze in 
een depressie en het enige waar ze plezier 
en trots uithaalt is het verzorgen van de vele 
katten rondom het huis. Ze volgt Engelse 
en Griekse taallessen en probeert op deze 
manier wat structuur in haar leven aan te 
brengen. Het liefst blijft Miss G op Leros om 
daar een nieuwleven op te bouwen.

Miss G, as her friends called her, is a Syrian 
journalist. Her life as a journalist was impossi-
ble. She could not write anything what would 
either offend the government or the opposi-
tion.  Now she lives on Leros in a room in a 
house with other women. At the moment she 
is fighting depression and the only thing that 
gives her pleasure and pride istaking care of 
the many cats around the house. She goes 
to English and Greek lessons that give her 
some structure. She hopes she can stay on 
Leros to rebuild her life.



Mannen tijdens Engels les, Leros
Men during English class, Leros

Tijdens de Engelse avondklassen heeft de 
docente een leuk spelletje bedacht waarbij 
de twee leerlingen van elke letter van het 
woord, welke ze heeft opgeschreven, een 
ander Engels woord moeten verzinnen en 
opschrijven. Wie als eerste klaar is, wint. 
Deze twee Pakistaanse mannen zijn aan het 
racen om de opdracht als eerste af te 
krijgen.
 
During the English evening classes, the 
teacher devised a game in which the two 
students needed to find an English word for 
every single letter of the word that she wrote 
down on the whiteboard. These two Paki-
stani men are racing each other to come first 
in the assignment.

Portet van Catharina, Ritsona
Portrait Catharina, Ritsona

Catharina is een van de oprichtsters van 
Echo100Plus, een Oostenrijks goed doel dat 
zich inzet in Ritsona en Leros. De oprichters 
hebben sterke banden met Griekenland en 
onderkennen dat Griekenland niet in staat 
is om een goed antwoord te geven op de 
huidige vluchtelingencrisis en dat daarom 
buitenlandse goede doelen en NGO’s een 
rol te spelen hebben. Nu de eerstelijnshulp 
redelijk voorbij is en het lange termijn verblijf 
begint te worden kampt Echo100Plus met 
andere vragen: Moeten we het leven van 
de mensen in de kampen zo goed mogelijk 
maken of moeten we investeren in een struc-
tuur waardoor ze verder kunnen?

Catherina is one of the founders of 
Echo100Plus, an Austrian charity active in 
Ritsona and on Leros. The founders have 
strong links with Greece and recognize that 
Greece is not able to cope with the refu-
gee crisis.Therefore foreign charities and 
non-governmental organizations have a role 
to play. But now the primary aid is turning 
into long-term aid, Echo100Plus is faced 
with other questions: Should they make the 
lives of the people in the camps as good as 
possible and should they invest in a struc-
ture which allows the refugees to integrate?



Portret van Abdoesala en Maha, Ritsona.
Portrait of Abdoesala and Maha, Ritsona

Het is niet makkelijk om drie basisschool-
kinderen in een vluchtelingenkamp op te 
voeden. Verwaarlozing is door het kamp 
heen voelbaar en veel ouders zijn niet meer 
in staat hun kinderen de liefde en bescherm-
ing te bieden die zij nodig hebben. Dit is al-
lesbehalve waar voor Abdoeslala en Maha 
die met zoveel liefde, zorg en plezier hun 
kinderen verzorgen en opvoeden in het 
kamp. Maar de toekomst is ook voor hen 
onzeker. Moeten en kunnen Abdoeslala en 
Maha dit leven de komende vijf, tien of vijf-
tien jaar met hun optimisme volhouden?
 
It’s not easy to raise three elementary school 
children in a camp. Neglect can be felt 
throughout the camp, and many parents are 
unable to give their children love and pro-
tection. Not so for Abdoeslala and Maha, 
who have plenty of love, care and joy while 
rising theirwonderful kids. But the future is 
also uncertain for them. Are they able to 
keep this up for the next 5, 10 or 15 years, 
against all odds?

Portet van Zenar, Ritsona
Portrait of Zenar, Ritsona

Dit is Zenar, het jongste zoontje van Abdoe-
sala en Maha. Hij staat voor een van de hon-
derden grijze Unicef dekens staan die door 
het kamp heen te vinden zijn. Zijn moeder 
had hem speciaal voor de foto’s een schone 
kleding aangetrokken en hij ging trots in het 
studiolicht staan. 

Zenar is the youngest son of Abdoesala and 
Maha. He’s standing in front of one of the 
hundreds of gray UNICEF blankets that are 
used in the camp. His mother dressed him 
up in a clean shirt and trousers for the pic-
ture. Proud of his outfit and encouraged by 
his mom and dad, he stepped into the studio 
light.



Hotspot Leros / Hotspot Leros

Een verraderlijke, romantische zonsondergang in de baai van Leros. Deze diepste, natuurlijke baai van Europa 
speelde de afgelopen honderd jaar een grote rol bij veel veroveringen en bezettingen, waarvan de sporen over 
het hele eiland zijn terug te vinden. De oude Italiaanse Legerhoofdbasis, havengebouwen in fascistische stijl 
staan naast de psychiatrische inrichtingen waar het eiland in de jaren 90 een slechte naam door kreeg. Hier aan 
het water is de hotspot van Leros, voor een oud gekkenhuis en naast het oude zomerhuisje van Mouslini. De 
containers staan strak tegen elkaar aangebouwd, met meerdere hekken erin en er omheen. Het is een benau-
wde plek waar je alleen uit mag na het laten zien van de juiste papieren, die je pas twintig dagen na aankomst 
krijgt.  Dit is een grenseiland tussen de Europese Uni en het steeds dreigendere Turkije, waar meer tanks dan 
supermarkten te vinden zijn. 

A treacherously romantic sundown in the bay of Leros. This is one of the natural deep bays of Europe and its long 
history of conquest and occupation is visible on the entire island. The old Italian army base and the harbor full of 
fascist architecture are  surrounded by the psychiatric hospitals that gave the island a bad name in 1990. Here, 
near the sea is the hotspot of Leros, located between an old psychiatric ward and Mussolini’s summer mansion. 
Containers squeezed together with multiple gates between and around these people’s houses. A suffocating 
place that you can only leave when having received  the right papers, 20 days after arrival.
This is a border island with more tanks than supermarkets between the European Union and an ever more threat-
ening Turkey.


