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De beelden komen indringend op ons af: duizenden vluchtelingen komen vanuit het Midden-Oosten en Noord-Afrika naar
Europa. Mensen vluchten voor oorlog, met gebrek aan hoop voor de toekomst. Mannen, vrouwen en kinderen die barre tochten
maken, alles achter laten en hun leven riskeren omdat ze geen toekomst meer zien in hun land. Zowel voor zichzelf, als voor de
volgende generatie. Deze nood raakt ons.
Als vluchteling kun je je verloren voelen in een nieuw, vreemd land. Je kent de mensen niet, spreekt de taal niet en ook de gewoontes
van het land zijn anders en nieuw.
In plaats van alleen maar te roepen dat het zo niet werkt, willen wij juist graag iets doen. Vluchtelingen helpen met wat het meest
nodig is, en om bijdragen aan een betere integratie. Zo kwamen we op het idee om vanuit onze ervaring en expertise iets aan te
reiken wat echt helpt. Om de weg te wijzen en de verbinding tussen mensen (vluchteling en vrijwilliger) tot stand te brengen zodat er
weer aan een toekomst gebouwd kan worden.

Het initiatief
Het overgrote deel van de vluchtelingen komt naar Europa met een smartphone. Love-Europe biedt een app aan die meereist. De
app helpt te vinden wat vluchtelingen het meest nodig hebben, onderweg en wanneer ze op een plek verblijven. De Love-Europe app
bevat locaties die voor vluchtelingen van belang zijn. Denk aan opvanglocaties, openbaar vervoer, gratis wifi en gezondheidszorg.
De app is instelbaar in twee talen om de communicatie te bevorderen. Daarnaast is er een woordenboek met basiszinnen in
verschillende talen. Ook bevat de app events, een mediacenter en de informatie over het land voorziet vluchtelingen en nieuwkomers
in wat ze zo hard nodig hebben.

Highligts van de app
•

Navigatie door Europa, met een groeiend aantal landen

•

Offline te gebruiken

•

Kaart met waardevolle informatie (zoals politie, gezondheidszorg en opvanglocaties) voor vluchtelingen en nieuwkomers
in Europa

•

Tweetalig display om communicatie te bevorderen, te kiezen uit zeven talen (meer in ontwikkeling)

•

Woordenboek met basiszinnen in veel verschillende talen (Engels, Frans, Arabisch, Duits, Farsi)

•

Evenementen voor vluchtelingen en nieuwkomers (in ontwikkeling)

•

Mediatheek met een collectie van interessante filmpjes voor vluchtelingen en nieuwkomers (in ontwikkeling)

•

Marketplace waar vraag en aanbod bij elkaar komen in een persoonlijke connectie (in ontwikkeling)
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Liefde uit heel Europa
We willen vluchtelingen en nieuwkomers deze digitale-handreiking geven. Niet alleen in
Nederland, maar door heel Europa. De app is door Love-Europe ontwikkeld en in ieder land
worden organisaties uitgenodigd om deel te nemen aan dit project. Zo kan van elk land
informatie worden toegevoegd, bijgewerkt en lokale initiatieven worden gekoppeld. We willen
de app in handen geven van iedereen die op een positieve manier wil bijdragen aan de integratie
van vluchtelingen in Europa. Zo kunnen we de liefde vanuit Europa aan hen laten zien!

Beschikbaar
In Nederland wordt de app 6 april gelanceerd. In Duitsland, Zweden, Griekenland en Frankrijk
zijn er inmiddels partners die de app voor hun rekening nemen. Meer landen kunnen worden
toegevoegd. Meer mensen kunnen vluchtelingen helpen in wat ze het meest nodig hebben.
Als vrijwilliger, als netwerker. Of door een donatie om de volgende fases te kunnen realiseren.
Wij hebben de eerste versie kunnen maken, maar zijn ervan overtuigd dat er meerdere
functionaliteiten aan moeten worden toegevoegd.
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Laat ons weten hoe je betrokken wilt zijn en laat je gegevens achter op de website.
Love, Europe - www.love-europe.org
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