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Diaken Jouke Schat (verbonden aan de r.-k. 
Studentenparochie H. Thomas van Aquino te 
Utrecht) deed recent een oproep om de Nederlandse 
priester Martin Schneeberger op het Griekse eiland 
Lesbos te steunen. Schneeberger werkt sinds 
januari 2020 als pastor en geestelijk verzorger op 
Lesbos. Schat: “Wegens de situatie op het eiland is 
er momenteel geen structurele financiële steun voor 
het werk dat hij doet: het uitdelen van maaltijden 
aan vluchtelingen na de zondagse viering in het 
kleine rooms-katholiek kerkje op het eiland, het 
inhuren van Griekse advocaten voor adequate 
rechtshulp. Ook regelt hij een tijdelijk onderdak 
buiten het kamp Moria voor kwetsbare mensen 
of door noodhulp te organiseren in de vorm van 
voedsel of andere dagelijkse benodigdheden.”

‘Op Tocht’ nam contact op met Schneeberger (foto’s 
pagina 11, in Nederland verbonden aan de parochie 
Amstelland in het bisdom Haarlem-Amsterdam en 
actief bij de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam, 
die is toevertrouwd aan de Gemeenschap van 
Sant’Egidio) en sprak met hem over zijn werk in 
verslechterende omstandigheden: in september 
werd het opvangkamp van Moria door diverse 
branden verwoest, zo’n 12.000 mannen, vrouwen 
en kinderen verloren daarbij hun onderdak. 
Deze vluchtelingen en asielzoekers zijn deels 
ondergebracht in een noodlocatie in Kara Tepe. 
De vluchtelingenorganisatie van de Verenigde 
Naties UNHCR waarschuwde al in oktober voor de 
verslechterende omstandigheden voor de winter: 
“Er moet dringend actie worden ondernomen. Er 

Priester op Lesbos: ‘je 
leeft hier bij het uur’

De nasleep van de brand die het opvangkamp van Moria op Lesbos vernietigde. Foto: © UNHCR, Achilleas Zavallis



moeten verbeteringen worden aangebracht om 
verdere verslechtering van de leefomstandigheden 
te voorkomen van zo’n 7.800 vluchtelingen en 
asielzoekers die momenteel worden opgevangen in 
de noodlocatie in Kara Tepe,” aldus de UNHCR.

‘Hopeloos’
Schneeberger komt al vele jaren op Lesbos en kent 
het eiland en de omstandigheden goed, zo vertelt 
hij. “Ik ben hier vaak als toerist geweest. De laatste 
jaren heb ik tijdens mijn vakantie de zondagse 
Eucharistievieringen voor de vluchtelingen in het 
Engels gedaan. Sinds januari van dit jaar ben ik 
hier gebleven om te helpen. Ik heb Nederland 
niet verlaten maar verblijf nu voor langere tijd 
op Lesbos om de vluchtelingen nabij te zijn met 
woord en daad. Tot aan de brand werkte ik door de 
week in het kamp met een niet-gouvernementele 
organisatie (ngo) als ‘mental healthcare giver’ 
en op zondag ga ik voor in de kerk.” Deze kerk 
Maria ten Hemelopneming in Mytilini (hoofdstad 
van de gemeente Lesbos) werd in 1843 opgericht 
door de Franciscanen maar valt tegenwoordig 
onder het bisdom Chios. De lokale bevolking van 
Lesbos is hoofdzakelijk Grieks-Orthodox. Het is een 
kleine, arme parochie waar tot de komst van de 
asielzoekers ongeveer tien parochianen per week 
kwamen. Nu zorgen de vluchtelingen voor volle 
banken – met tegenwoordig onderling anderhalve 
meter afstand.
De Nederlandse priester ‘in vluchtelingendienst’ 
onderschrijft de dringende oproep van de UNHCR 
om snel te zorgen voor kritieke voorzieningen in 
het tentenkamp zoals sanitair, riolering, hygiëne 
en afwatering: “Op dit moment (eind oktober) 
is het hier chaos. Het oude vluchtelingenkamp 
Moria is door brand verwoest, daarom is er een 
tijdelijk kamp gebouwd bestaande uit tenten, maar 
dat is niet winterproof... 
Het zou het beste zijn dat 
de vluchtelingen kunnen 
doorreizen naar het vasteland 
en naar Europa. In het 
nieuwe kamp mag ik soms 
naar binnen en soms niet, 
dat hangt helemaal af van 
de politieagent die op dat 
moment de wacht houdt bij 
de ingang. Je leeft hier bij 
de dag, bij het uur. Dat geldt 
voor de vluchtelingen en dus 
ook voor mij.”
“Overdag ontmoet ik vele 
vluchtelingen en spreek met 
hen. Wat ik bij hen aantref? 
Er is angst voor de toekomst, 
onzekerheid, neerslachtigheid, 
depressiviteit. Kortom 
alles wat mensen in een 

crisissituatie meemaken. De situatie hier voelt 
hopeloos.”

‘Dweilen met de kraan open’
Het nieuwe tijdelijke kamp is niet bestand tegen 
regen, wind en koude, vertelt Schneeberger. “De 
afgelopen weken heeft het hier twee keer een paar 
uur hard geregend en toen stond het kamp al onder 
water. Als het een keer echt gaat hozen, weet ik 
niet wat er gebeurt. Ik heb gehoord dat er plannen 
zijn voor een nieuw opvangkamp dat volgend jaar 

zomer klaar moet zijn. Maar 
hoe de vluchtelingen dan de 
komende winter door moeten 
komen, is mij niet duidelijk. 
Daar maak ik me grote 
zorgen over.”
“Hoe het met mij gaat?” Hij 
zucht en lacht kort. “Wat ik 
op Lesbos kan doen is een 
druppel op de gloeiende 
plaat, het is hier dweilen 
met de kraan open. Maar 
het gaat wel om mensen. 
Ik vind nog steeds dat 
ik zinvol werk doe als ik 
vluchtelingen kan helpen 
door te luisteren en moed 
te geven. Dat is wat ik nu 
kan doen. Onze kerk is voor 
velen een bron van inspiratie, 
kracht om het vol te houden, 
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voor deze vaak getraumatiseerde mensen die in 
erbarmelijke omstandigheden verkeren. Ook helpen 
we met juridische bijstand door een advocaat in te 
schakelen en te betalen. En in bijzondere gevallen 
helpen we met huisvesting. We luisteren, leven mee 
en helpen waar we kunnen.”
“Een langetermijnoplossing is een kwestie 
van politiek, daar ga ik niet over. Het is op dit 
moment een politieke keuze van Europa om de 
vluchtelingenopvang hier op Lesbos zo miserabel 
mogelijk te laten zijn, want dat werkt het meest 
afschrikwekkend.”

Zwaard van Damocles
Lesbos is niet het enige Griekse eiland waar 
vluchtelingen in kampen worden opgevangen. Vele 
vluchtelingen, asielzoekers en migranten kwamen 
in de afgelopen vijf jaar op één van de Griekse 
eilanden aan. Ze verblijven in (overvolle) kampen 
tot de afronding van hun asielprocedure. Dat duurt 
soms jaren.
De meeste vluchtelingen die op dit moment op 
Lesbos zijn, komen uit Afghanistan en zijn moslim, 

vertelt Schneeberger. “Maar er zijn ook onder hen 
eveneens katholieke Afrikanen, Irakezen en Syriërs. 
Zij kunnen op zondag naar de kerk, waar ik geregeld 
voorga. Als ik dan zie hoe intens zij de Mis beleven, 
dat weet ik: daarvoor doen we het. En dan voel ik 
ook de dankbaarheid. Ik wil benadrukken dat ik 
hier natuurlijk niet alleen ben, er zijn vrienden en 
mensen me steunen. Het is zwaar maar niet alleen 
maar kommer en kwel.” 
Het zwaard van Damocles dat momenteel boven 
het vluchtelingenkamp op Lesbos hangt, is het 
coronavirus. Er zijn al wel besmettingen gemeld, 
maar er was nog geen grootschalige uitbraak in het 
kamp. Schneeberger daarover: “Het is in het kamp 
niet mogelijk om afstand te houden en ik heb geen 
idee wat er hier met corona in de toekomst gaat 
gebeuren. Maar ik vrees het ergste...”

Wie het werk van priester Martin Schneeberger 
wil steunen met een gift, kan een bedrag 

overmaken op IBAN NL46 INGB 0003 9772 59 
ten name van M. Schneeberger o.v.v. 

‘Vluchtelingenpastoraat Lesbos’.

Vluchtelingen- en asielzoekersgezinnen schuilen op de noodlocatie in Kara Tepe, Lesbos,
nadat zij de branden in Moria zijn ontvlucht. Foto: © UNHCR, Natalia Prokopchuk
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