Vanaf 6 april te downloaden vanuit iTunes en Google Play

‘Love-Europe’ is dé mobile applicatie
voor iedere vluchteling

Amsterdam, 6 april 2016 – Vandaag is de nieuwe mobiele applicatie ‘Love-Europe’
gelanceerd, speciaal ontwikkeld voor vluchtelingen die op zoek zijn naar hulp en
antwoorden in Europa. Deze app geeft alle praktische tips die vluchtelingen tijdens hun
reis en verblijf nodig hebben, zoals informatie over opvangplekken, wifi-punten, artsen en
ziekenhuizen, het station en winkels. Daarnaast bevat de applicatie in verschillende talen
uitleg over de cultuur en mentaliteit van alle landen in Europa. De app moet ervoor zorgen
dat vluchtelingen beter hun weg kunnen vinden en écht in contact staan met het nieuwe
land waar zij zich bevinden; een soort handleiding ‘Leven in Europa voor Dummies’. Het
in contact brengen van mensen is een belangrijk onderdeel van de ‘Love-Europe’
applicatie. Naast alle praktische tips, kunnen vluchtelingen in de volgende update fase van
de app ook in contact komen met burgers en organisaties die leuke activiteiten voor hen
organiseren.

Jan-Willem Bosman, initiatiefnemer van de ‘Love-Europe’ applicatie:
Tijdens een van mijn vele reizen sprak ik met een Syrische vluchteling, die weer terugging naar
zijn geboorteland. Zijn ouderlijke huis was totaal verwoest en nu zijn ouders op straat wonen
voelde hij zich genoodzaakt om terug te keren en voor hen te zorgen. Toen ik vroeg of ik iets voor
hem kon doen vroeg hij mij niet om geld of onderdak, in plaats daarvan zei de man: ‘Zorg
alstublieft voor de mensen uit mijn land die naar Europa komen’. Dit heeft mij zo geraakt, dat ik
graag wilde helpen. Met mijn kennis en kunnen, in samenwerking met mijn netwerk is dit prachtige
initiatief ‘Love-Europe’ ontstaan en hopen wij echt het verschil te kunnen maken.”
Love Europe – Mobiele Applicatie
‘Love-Europe’ is een lichte applicatie die draait op iOS en Android en geeft vluchtelingen alle
praktische tips die zij nodig hebben, zoals informatie over opvangplekken, wifi-punten, artsen en
ziekenhuizen, het station, winkels etc. Daarnaast bevat de applicatie uitleg over de cultuur en
mentaliteit van alle landen in Europa. Van ieder land zijn de normen en waarden in do’s & don’ts
uitgelegd, zodat de vluchtelingen een eerlijke kans krijgen in de Europese maatschappij en zij
moeizame situaties kunnen voorkomen. Het in contact brengen van mensen is een belangrijk
onderdeel van de ‘Love-Europe’ applicatie, want door openheid en duidelijkheid kan begrip
ontstaan. Naast alle praktische tips biedt ‘Love-Europe’ zowel de vluchteling als de burgers van
Europa de mogelijkheid de dialoog met elkaar aan te gaan.

De applicatie is vanaf 6 april gratis te downloaden vanuit iTunes en Google Play.

‘Helping refugees find what they need most’

Meer informatie: www.love-europe.org
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