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Van 1 euro naar 1 miljoen binnen 20 weken
“Kan ik 1 euro wekelijks verdubbelen en zo binnen 20 weken 1 miljoen euro inzamelen
voor Stichting Bootvluchteling?” Met die uitdaging startte Margriet van der Woerd op
28 augustus met The Good Million. Inmiddels staat de teller op 27.000 euro.

Stichting Bootvluchteling zorgt er onder andere voor dat kinderen weer naar school kunnen
in de opvangkampen op Lesbos.
“Elke week moet ik het bedrag zien te verdubbelen. Zo lang dat lukt, ga ik door. Lukt het niet,
dan stopt het daar. Het is niet voor niets een uitdaging”, aldus Margriet. In de eerste weken
ging het om symbolische bedragen: 1 euro, 2 euro, 4 euro. Met bijzondere acties trok ze de
aandacht. De eerste euro werd verdubbeld door weerman Reinier van den Berg. In een door
hem gemaakte video stuurde hij vanaf zijn vakantieadres de euro in een papieren bootje de
zee op. Inmiddels is de eerste euro gegroeid naar 27.000 euro. Via www.thegoodmillion.nl
en social media is de voortgang van Margriets project te volgen.
Aangrijpend
Als moeder van 3 jonge kinderen grijpt de situatie van vluchtelingen in de Griekse
opvangkampen haar aan. “Het is steeds minder in het nieuws, maar de problemen worden
alsmaar groter. Mensen zitten al maanden of zelfs jaren in overvolle opvangkampen, in
afwachting van wat er met ze gaat gebeuren. Een uitzichtloze situatie, waarin de wanhoop
zijn tol eist. Stichting Bootvluchteling biedt met steun van vele vrijwilligers medische hulp,
maar ook psychosociale hulp. Zodat kinderen weer naar school kunnen en deze mensen
merken dat de wereld ze niet vergeten is.”

Over de situatie schreef ze het gedicht Aan mijn zus. De korte video met het ingesproken
gedicht werd in 3 dagen tijd 49.000 keer bekeken. “Ik ben blij dat meer mensen ervoor
kiezen om niet weg te kijken van deze situatie. Laten we ons hoofd niet wegdraaien van
deze mensen zoals jij en ik, die in een hel op aarde terecht zijn gekomen.”
Het onmogelijke mogelijk maken
Het is nu 13 keer gelukt om het bedrag in de pot te verdubbelen. Op zondag 3 december liet
Margriet in een Facebook live video weten dat het weekdoel behaald was. Er zit nu 27.000
euro in de pot en dat bedrag moet de komende week verdubbeld worden.
“Er zijn twee manieren waarop het miljoen zeker haalbaar is: als heel veel mensen een
beetje willen geven en als bedrijven willen helpen met sponsoring. Ik zoek mensen die
samen met mij het onmogelijke mogelijk willen maken.”
Hoe kunnen mensen helpen?
Volg The Good Million via Facebook of kijk op de website voor meer informatie.
Over Margriet
Margriet van der Woerd is 34 jaar oud, getrouwd, moeder van 3 kinderen en woont in
Arnhem. Ze heeft een sabbatical genomen van haar werk als freelance tekstschrijver om dit
project te realiseren. Inmiddels hebben meer dan 1.000 particulieren en bedrijven
bijgedragen aan het doel en volgen 2.500 mensen het project op social media.
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