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Een vijftal sympathisanten vertrok gisteren richting Duinkerke om er vluchtelingen te helpen in de 
omliggende bossen. 
 
 
De actie werd via Facebook opgestart onder de noemer ‘Direction Duinkerke’. “Vergis je niet, de crisis 
is nog lang niet voorbij. We vermoeden dat er zich tussen de 400 en 500 vluchtelingen schuil houden 
rond Duinkerke, in de hoop Engeland te bereiken”, kadert 
 
hulpverlener Johan Bultiauw. “We gingen naar plaatsen waar geen gezamenlijke voedselbedelingen 
zijn, zoals die van vzw Humain. Zij trekken elke week naar Duinkerke. Overal waren er, diep in de 
struiken, veel mensen te vinden. Wij gaan waar anderen wegkruipen, diep tussen de bosjes en alleen 
door insiders gekend.” 
 
De hulpverleners deelden voedselpakketten uit met daarin drinkwater, fruit, groenten en melk, maar 
ook kookgerief. “Het was ontstellend om zien hoe een groepje mensen meteen na het krijgen van de 
pakketten gulzig begon te eten. Het beeld staat nog op mijn netvlies gebrand. Jammer dat niet meer 
mensen uit Oostende meegaan. Ik hoop dat meer Oostendenaars op de kar springen om mensen te 
helpen op amper 70 kilometer van hun voordeur. Toch moet ik de vele sympathisanten bedanken die 
het mogelijk maakten om de vluchtelingen 
 
te helpen. Het is onze morele plicht om hen te helpen, maar ook om ze op de hoogte te brengen van 
de alternatieven.” (TVA) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het artikel is niet partijdig , er staan geen meningen in . Het artikel werd op 
18/09/2018 geschreven, wat heel erg recent is . 
Er is geen bewijs dat de schrijver een expert is in het onderwerp, dit maakt de bron 
minder betrouwbaar. De bedoeling van dit krantenartikel is om mensen te overtuigen 
ook de vluchtelingen te helpen en om mensen te informeren over deze problematiek. 
Er wordt niet echt reclame gemaakt maar VZW Humain wordt wel vermeld. 
 
 



● Samenvatting:  
Een aantal vrijwilligers gaan in Duinkerke op afgelegen plaatsen pakketten uitdelen. 
Ze gingen op plaatsen waar andere hulpverleners niet kwamen. Zo kregen 
vluchtelingen die diep in de bossen verstopt zitten ook hulp. 
 

● Het is gekende info dat aan de Belgische kust vele vluchtelingen zijn die hopen 
Engeland binnen te raken. Maar ik wist niet dat het er zo veel zijn, 400 a 500 om 
precies te zijn. 
 

● Ik vind het fantastisch dat er mensen zijn die vrijwillig de handen uit de mouwen 
willen steken om de honger lijdende medemens te helpen. Deze warmhartige actie 
krijgt van mij heel veel respect!  
 

● Ik koos de zin: “Het was ontstellend om zien hoe een groepje mensen meteen na het 
krijgen van de pakketten gulzig begon te eten.,.  Deze mensen hebben zodanig veel 
honger dat ze direct het gekregen voedsel op aten. Dit toont aan hoe erg de situatie 
daar is. 
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FOTOGRAAF JIM TOONT ACHTERKANT VAN CONFLICT AFGHANISTAN 
Laenen Foto's van de expositie van Jim Huylebroeck. 
 
 
Antwerpen Al drie jaar woont en werkt de Antwerpse fotojournalist Jim Huylebroek (28) in Kaboel. Hij 
toont met aangrijpende beelden hoe de gewone Afghaan zich staande probeert te houden in een 
oorlog die al dertig jaar aansleept. Een expositie in de co-workingspace Co-Left op Linkeroever en 
een fotoboek dat in oktober verschijnt bundelen zijn werk waarmee Jim de frontpagina haalt van The 
New York Times en The Guardian. 
 
Jim Huylebroek kwam pas van de banken van Karel de Grote Hogeschool, toen hij besliste om, na 
een eerste stageopdracht in Mali, naar Afghanistan te trekken. “Ik wilde echt naar een conflictgebied 
om sociale documentaires te fotograferen”, zegt Jim. “De internationale persaandacht voor het conflict 
in Afghanistan verslapte zodra de Amerikanen beslisten om hun troepen daar terug te trekken. Dus 
als ik ergens kansen zou kunnen grijpen, was het daar wel. Ik kende er niemand en trok nauwelijks 
voorbereid in mijn eentje naar Kaboel, eigenlijk een soort ‘zelfmoordmissie’ achteraf beschouwd. 
Gelukkig trof ik daar al snel goede mensen aan. Een van mijn beste vrienden, een Afghaan die voor 
BBC werkte, bezorgde me mijn eerste opdrachten en een woonplek”. 
 
Doordat hij niet in een versterkte ‘compound’ woont, leerde Jim al snel locals kennen en de taal, het 
Farsi. “Kaboel is redelijk westers, maar als ik me buiten de stad begeef, draag ik Afghaanse kledij en 
doe ik mijn mond zo weinig mogelijk open. Het laatste wat je daar wil doen als persfotograaf, is 
opvallen”. Zijn werk viel wel op, onder meer The New York Times, The Guardian en Al Jazeera 
publiceren zijn foto’s, tot op de voorpagina toe. 
 
Laenen Jim Huylebroeck haalt de frontpagina van The New York Times. 



 
Zo normaal mogelijk 
 
Het plan om ‘zes maanden te blijven’ is ondertussen verschoven. Hij woont er drie jaar en wil nog wel 
even blijven. “Het wordt wel steeds linker. In april kwamen er bij een dubbele bomaanslag 9 collega’s 
van mij om het leven. Enkele weken terug waren het er nog 
 
eens twee. De media en eerstelijns hulpverleners zijn een doelwit geworden voor de Taliban en IS. 
Daarbij komt ook nog de bikkelharde concurrentie onder de aanwezige journalisten en fotografen”. 
 
Al fotografeert hij dan in een land waar al 30 jaar de oorlog woedt, de echte front-foto’s maakt Jim niet 
vaak. “Ik wil vooral tonen hoe het leven van de mensen lijdt onder de oorlog en hoe ze toch proberen 
om hun leven zo normaal mogelijk verder te zetten”. 
 
Begin oktober verschijnt Huylebroecks eerste boek waarvoor hij de reisroute van vluchtelingen naar 
Europa vanuit Afghanistan volgde. De expo Afghanistan Unsettled is nog elke vrijdag van 10 tot 16 
uur te bekijken bij Co-Left in de Reigerstraat 2, Linkeroever. 
 
Van Jim Huylebroeck ■ 
 
 

Dit artikel werd vandaag, op 18 September 2018 ,gepubliceerd. 
Ik vermoed dat de bron vooral Jim zelf is of zijn boek. 
Dit Artikel is geschreven door Jim zelf, maar waarom zou hij over zichzelf schrijven in 
de 3de persoon enkelvoud? Dit artikel werd vooral geschreven om zijn boek te 
verkopen en maar voor een klein deel om ons te informeren over de situatie in 
Afghanistan. Er wordt te veel reclame gemaakt, hierdoor is dit zeker geen bruikbaar 
materiaal. 
 

● Samenvatting: 
Jim is een fotograaf die in Afghanistan woont om daar het leven van de lokale 
bevolking op beeld te zetten in tijd van oorlog. Hij was nog maar net afgestudeerd en 
is vertrokken naar het oorlogsgebied in de hoop sociale documentaires vast te 
leggen. Hij is een bekende fotograaf aan het worden maar hij wil zo min mogelijk 
opvallen. Zijn job is zeer gevaarlijk, niet alleen omdat hij zich op oorlogsgebied 
begeeft maar ook omdat de IS zich tegen de media keert. Ondertussen lieten al vele 
collega’s het leven. 
 
 

● Het is gekende info dat er oorlog is in Afghanistan, maar van Jim Huylebroeck had ik 
nog nooit gehoord.  
 

● Het is een makkelijk te lezen artikel met verstaanbare info in, zonder moeilijke 
woorden. Jammer genoeg vind ik dit meer een soort van reclame stunt voor zijn 
boek. Jim heeft wel een boeiend verhaal te vertellen, hierdoor ben ik wel positief over 
het artikel. 
 



● “Ik wil vooral tonen hoe het leven van de mensen lijdt onder de oorlog en hoe ze toch 
proberen om hun leven zo normaal mogelijk verder te zetten”. Deze zin raakte me 
het meest. Deze mensen verkeren zich in zo’n barre omstandigheden en toch 
houden ze de moed om verder te gaan met hun leven. Ze hebben niet veel keus 
maar je moet het maar doen, het is niet makkelijk.  
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● Nee 
● Niet van toepassing 
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