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 Live your life with power and courage so that others are inspired to do the same. 
 
 

Nieuwsbrief: Kerst 2017   -  VREDE op Aarde 
 
LICHT 
Overal zien we in deze dagen de lichtgevende sterren en de kerstlichtjes, honderden, duizenden. 
Licht vanuit ons aller hartsverlangen naar Vrede, een jaarlijks terugkerende traditie, een herinnering 
aan dat hartsverlangen. Een Vrede die soms zover weg lijkt. Afgelopen week mislukte het zoveelste 
vredesoverleg in Geneve. De oorlog in Syrië gaat opnieuw over de jaarwisseling heen. 
 
Lichtpuntjes zijn er wel in wat bereikt wordt, wat gedaan wordt: 
Op 4 december 2018 reikte Marc Dullaert ( voormalig kinderombudsman) de jaarlijkse Vredesprijs 
voor kinderen uit aan de Syrische jongen: Mohamed Al Jounde voor zijn inzet bij het opzetten van 
scholen in vluchtelingenkampen. Het motto daarvoor: 
“Education is the key to having a future.”  
 
 
LOPENDE PROJECTEN 
Waar SHHS en SHS het afgelopen jaar licht konden doen schijnen met uw steun zal uitgebreid aan de 
orde komen in het financieel jaarverslag 2017 en het beleidsplan 2018 dat begin 2018 op de website 
te lezen zal zijn. 
Hier een korte impressie: 
De school voor de Syrische straatkinderen in de Turkse stad Gaziantep is een succes. Op het 
hoogtepunt kwamen dagelijks ruim 400 kinderen naar de school en 90 moeders, voor  onderwijs en 
een wekelijkse warme maaltijd. 
De fysiotherapiepraktijk voor Syrische vluchtelingen in het Turkse Kilis, ten noorden van de Syrische 
grens, wordt druk bezocht en geniet een goede reputatie. 
De ambulancedienst in Noord-Syrië is bezig met een omvorming tot thuiszorg-organisatie nu er 
minder bommen vallen en er minder gevochten wordt. Zij kunnen zich meer richten op (chronisch) 
zieken. De medische kennis van de medewerkers en het feit dat zij kunnen beschikken over 
medicijnen en medische hulpmiddelen is een groot goed. In noodgevallen blijven de ambulances hun 
werk doen. Bijvoorbeeld: 
 Zij was al die jaren zo sterk, gevlucht vanuit de stad Aleppo, probeerde in de dagelijkse levensbehoeften van haar 
 gezin te voorzien, van dag tot dag in een tijd van grote schaarste. Bijna 80 jaar is ze en dan barst de bom. Ze 
 krijgt typhus, hoge bloeddruk en vervolgens veel ontstekingen, hoge koortsen; ze begint wartaal uit te slaan. In 
 een klein nog werkend ziekenhuisje in Syrië kan niets voor haar gedaan worden. Er zijn geen mogelijkheden goed 
 onderzoek te doen. Het ziekenhuisje verwijst haar noodgedwongen door naar een ziekenhuis in Turkije en ze krijgt 
 een pasje om de hermetisch gesloten grens tussen Syrië en Turkije te mogen oversteken. Ook haar hoogbejaarde 
 echtgenoot mag gelukkig mee. Ze gaat op weg met een van de ambulances van de Ambulancedienst – bij de 



 grens wordt ze overgeheveld in een Turkse ambulance die staat te wachten en naar een ziekenhuis in Gaziantep 
 gebracht. Sindsdien gaat het langzaam beter met haar.    

Het schapenproject in Noord-Syrië vraagt om uitbreiding.  40 schapen werden gekocht dit jaar maar 
meer zijn gewenst en bovendien opnieuw kippen. 
De scholen in Noord-Syrië konden weer open na het vertrek van ISIS en werden gerestaureerd voor 
zover noodzakelijk. En ook een school voor blinde kinderen konden we helpen. 
 

 

 
Wederopbouw? 
Kleine stappen worden gezet, maar de opbouw is in gang gezet. 
Voor het repareren van een nagenoeg onbegaanbare straat ( risico voor miskramen wanneer 
hoogzwangere vrouwen daarover vervoerd moesten worden) stelden we een klein bedrag ter 
beschikking – de lokale dienst erkende de noodzaak en  verzamelde meer fondsen om het werk aan 
te kunnen pakken. Iemand moet een begin maken en iets in gang zetten, zo lijkt het. 
 
NIEUW PROJECT ism WILDE GANZEN en NACHT VAN DE FOOI 2018 
Naast het blijven ondersteunen van de lopende projecten ontstond de gelegenheid in het komende 
jaar meer aan de wederopbouw bij te dragen: 
 
Wilde Ganzen heeft onze Stichting gevraagd een project in te dienen voor de 
Nacht van de Fooi die wordt gehouden op 26 mei 2018, waar circa 700 horecabedrijven in Nederland 
aan mee doen. 
De opbrengst van de fooien in die nacht gaat naar Wilde Ganzen  en die verdubbelt het bedrag voor 
een 6-tal winnende projecten.  
 
SHHS heeft een nieuw project uitgewerkt en dit ingediend: Wederopbouw in het stadje Swaiha. 
Nu de bommenregen nagenoeg is gestopt en na de ontmanteling van ISIS begint in de noordelijke 
regio een voorzichtige wederopbouw. Wij willen daar een bijdrage aan leveren. We hebben gekozen 
voor het stadje Swaiha ( met 20.000 inwoners), omdat onze contactpersoon daar gemakkelijk kan 
komen en dus toezicht kan houden. De herbouw van het stadje zou als voorbeeld kunnen dienen 
voor de regio. We willen starten met een AKTIVITEITENCENTRUM, waar vrouwen en kinderen een 
veilig onderdak kunnen krijgen. Waar we hulp willen bieden voor de verwerking van TRAUMA'S en 
vrouwen willen helpen om in hun eigen LEVENSONDERHOUD te voorzien. Er is speelruimte voor de 
kinderen gepland en een bibliotheek. Daarnaast een leslokaal met naaimachines voor de vrouwen 
Veel mannen zijn vermist, gevangen gezet of gedood en vrouwen lopen het risico, voor het 
levensonderhoud van haarzelf en haar kinderen, en voor hun veiligheid, min of meer gedwongen te 
worden uitgehuwelijkt aan een familielid van hun verdwenen echtgenoot als 2-de of 3-de vrouw. 
Bewustwording en bescherming van de rechten van de vrouwen zal dan ook een belangrijk aspect 
zijn van de hulpverlening. Zo hopen we de inwoners weer zicht op de toekomst te geven. 
Vervolgens willen we werken aan de infrastructuur, wegen, water, elektriciteit, scholen en huizen 
met zonnepanelen etc. 
 
Ons doel hiermee is ook: zoveel mogelijk grond voor radicalisering weg te nemen.   



Want in welke kringen komen jonge mensen noodgedwongen terecht wanneer er geen toekomst 
aan de horizon lonkt? 
 
Wij hopen dat dit project uitgekozen zal worden voor de 100% financiering die Wilde Ganzen met 
deze actie aanbiedt. 
 

 
 
TOT SLOT 
Het bestuur van SHHS en SHS wenst u een vredig Kerstfeest, fijne feestdagen en veel geluk en zegen 
in het nieuwe jaar. 
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