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Informatie voor aspirant vrijwilligers
Fijn dat je belangstelling toont en ons eventueel wilt komen helpen. We geven je graag wat
praktische informatie over het verblijf en de werkzaamheden in ons badhuis.
ShowerPower biedt vrouwen en kinderen uit kamp Moria een warme douche. Wij rijden van
dinsdagmorgen tot zondagavond meerdere keren per dag naar het kamp om een groep
vrouwen en kinderen op te halen. In het kamp zijn onvoldoende douches, de vrouwen voelen
zich er niet veilig en een groot deel van de dag is er geen water, laat staan warm water.
Wij hebben nu, op 12 km van Mytilini, de beschikking over een gezellig Grieks huis met drie
gedateerde badkamers met douche. Twee douches beneden, een douche boven. We zijn erg
blij dat we een start hebben kunnen maken, ook al is het op een kleine schaal. Sedert de start,
in de tweede week van februari 2018, ontvingen wij al meer dan 1.200 vrouwen en kinderen!
Vanuit Nederland wordt verder gewerkt aan het realiseren van meer douches, wellicht op
verschillende locaties om de intimiteit, die nu zo op prijs wordt gesteld, te bewaren. Het
belangrijkste is dat de vrouwen en kinderen zich veilig en welkom blijven voelen.
Hoe lang en wanneer?
Wij denken dat een zinvol verblijf begint bij minimaal zeven dagen, de dag van aankomst en
de dag van vertrek niet meegerekend. Je bent dan zeven dagen voor het doucheproject
beschikbaar.
Samen met de coördinator overleg je welke periode je kunt komen en voor hoelang dat zal
zijn.
De reis naar Lesbos
Per vliegtuig:
Directe vluchten naar Mytilini vanuit Amsterdam en Eindhoven worden verzorgd door onder
andere TUI en CORENDON.
AEGEAN Airlines brengt je van Amsterdam naar Athene en van daar vliegt dochter OLYMPUS
je in 30 minuten naar Mytilini. Deze combi labelt de bagage door naar de eindbestemming.
Andere carriers op Amsterdam-Athene zijn KLM, Transavia etc.
Met de ferry van Athene (Piraeus) naar Mytilini is ook een optie, de schepen vertrekken
meestal om 20.00 uur en zijn de volgende ochtend om 07.00 uur in Mytilini. Rederijen: BLUE
STAR en HELLENIC SEAWAYS.

Passage boeken
Je boekt en betaalt de passage zelf.
Boek pas als je van de vrijwilligers coördinator groen licht hebt gekregen.
Geef aan haar/hem je vluchtnummers en aankomst- en vertrekdata en -tijden door.
Van en naar het vliegveld of de haven op Lesbos
Er gaan geen bussen van het vliegveld naar het douchehuis.
Na onze laatste shift (die rond 17.00 uur eindigt) kunnen we je in elk geval van het vliegveld
halen. Arriveer je voor 17.00 uur, ga dan, tenzij tussen jou en ons andere afspraken zijn
gemaakt, met de bus naar Mytilini, wij halen je daar later op.
Logies
De teamleader woont in het douchehuis. Jij kunt, voor €10 per nacht, ook in het huis
overnachten. Natuurlijk ben je vrij om elders een overnachtingsplek te regelen, wel heb je dan
dagelijks eigen vervoer naar en van het badhuis nodig, want er komen geen bussen. Het is een
gezellig huis met drie slaapkamers, tuin en terras. Meestal zijn er twee of drie vrijwilligers.
Beddengoed is beschikbaar, maar je eigen slaapzak meenemen scheelt een hoop was.
Handdoeken zijn natuurlijk aanwezig!
Communicatie
Een smartphone, een FaceBook account en WhatsApp is onmisbaar bij dit werk. We hebben
geen WiFi in het huis en de data-signaaldekking is beperkt. Maar: bij het restaurant van Nikos
(3 km) is er goede WiFi en data ontvangst.
Maaltijden
Het huis heeft een keuken en een koelkast, als je
wilt kun je met elkaar afspraken maken over de
boodschappen en het koken. Onze vrijwilligers
doen dan dagelijks €5 in de boodschappenpot.
Auto
Je kan een eigen autootje huren. Dat hoeft niet,
maar het is wel handig als je na het werk, op
jouw vrije dag, de vrijheid wilt hebben om het eiland te verkennen.
ShowerPower heeft een huurauto voor het vervoer van de vrouwen en kinderen van en naar
Moria. Wil je in de auto van ShowerPower rijden om mensen bij het kamp op te halen dan kan
dat, maar moet je vooraf bij ons een aanvullende verzekering van €7,50 per dag af sluiten.
Voor deze aanvullende verzekering hebben we bij de maatschappij een maximum van €45 per
persoon bedongen. In overleg kan je dan ’s avonds de auto mee krijgen. Voor dat privé
gebruik vragen we je de diesel (4 liter per 100 km) aan ons te vergoeden.

De dagelijkse werkzaamheden
09.00 uur De chauffeur vertrekt naar het
kamp om de eerste groep vrouwen en
kinderen op te halen. Normaal gesproken
rijdt de teamleader. (Als jij ook wilt rijden,
hoeft niet, mag wel, zie hierboven!)

Degene die in het huis blijft controleert de badkamers op de aanwezigheid van toiletpapier,
shampoo etc. Afhankelijk van het weer, richt je buiten of binnen een gezellige plek in om te
zitten. Je zet thee en vult het dienblad met kopjes, suiker, koekjes etc.
Je krijgt een berichtje van de bestuurder hoeveel vrouwen en kinderen met de rit meekomen.
Als de vrouwen er zijn verwelkom je ze, vertelt over de gang van zaken, laat ze de badkamer
zien, biedt ze een handdoek en vraagt of er hulp nodig is bij het wassen van de kinderen.
Terwijl de vrouwen douchen zorg je voor hun kinderen.
Je schenkt thee en speelt met de kinderen of kletst
met handen en voeten met de vrouwen. Na
afloop worden de gasten teruggebracht naar het
kamp. Het teamlid dat achterblijft maakt de
badkamers schoon, vult zo nodig de voorraad aan
en zorgt dat het huis weer gereed is voor
ontvangst van de volgende groep.
Op deze manier ontvangt ShowerPower meerdere groepen per dag.
Aan het einde van de dag worden de badkamers extra schoongemaakt en de wasmachine
gevuld.
In het huis ligt een uitgebreide handleiding voor de werkzaamheden.
Geen dag zal hetzelfde zijn. Het is steeds weer een verrassing wie en hoeveel vrouwen,
kinderen en baby’s er komen. Iedere dag een ervaring rijker en mooie contacten, intense
verhalen, warme glimlachen, tranen en verlegen of vrolijke kinderen die je een knuffel komen
brengen.
Iets voor jou?

Onze missie
Mensen uit kamp Moria leven in grote onzekerheid in de herrie en tussen het vuil,
stof en nattigheid. Dat is de reden dat ShowerPower hen niet alleen een warme
douche wil bieden, maar ook een rustige, brandschone en droge omgeving. Een plek
waar ze worden behandeld als de waardevolle mensen die ze zijn. Het is vooral deze
ervaring die ShowerPower biedt.
We zijn geen uitdelers van spullen/kleren/speelgoed. Wil je dingen uit Nederland
meenemen om weg te geven, overleg dan eerst met ons en houd je aan de afspraak.
Kleding
Zomers kan het heet tot zeer heet zijn. Bij jouw kledingkeuze houd je daar natuurlijk rekening
mee. Uit respect voor de gebruiken van onze gasten en om jouw bezoeken aan hun
verblijfplaats zonder problemen te laten verlopen, vragen wij je dringend decent gekleed te
gaan. Dat wil zeggen: in elk geval geen korte rokjes of -broeken en geen decolletés. Dit geldt
voor iedere gelegenheid in functie waarbij je in contact met de gasten zou kunnen komen.
Tot slot
ShowerPower is een organisatie die, door hulp te bieden, probeert de gasten hun
menswaardigheid terug te geven. Wij hebben daarbij geen politieke of religieuze doelstelling
en vragen onze vrijwilligers bij de werkzaamheden in het badhuis strikte neutraliteit in acht te
nemen.

PS
ShowerPower is een jonge organisatie. Het zal de stichting en daarmee de vluchtelingen zeer helpen als je in je
eigen omgeving een sponsoractie op touw zet. Mensen zijn vaak gemotiveerder om iemand die ze kennen en
waarvan ze weten dat die op Lesbos gaat helpen te sponsoren.

