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Wat beweegt ons? 

Het onvervreemdbare recht van mensen op waardigheid, respect en veiligheid. 
 

 

  

Vredesweek 2017: 16 t/m 24 september 

  

Vrede en gerechtigheid in Syrië?  
 
Vrede en gerechtigheid in Syrië lijkt een verre droom. 
We krijgen vaak vragen over de oorlog in Syrië, die al zo lang duurt en waarvan een 
oplossing niet in zicht is. Wij vinden het ook ronduit rampzalig, dat de internationale 
gemeenschap er niet in slaagt om vrede te bewerkstelligen.  
Maar wij kunnen met pijn in het hart alleen maar vaststellen, dat dat helaas zo is. 

http://www.humanitairehulpsyrie.nl/


 

Dit neemt echter niet weg, dat zoals in elke oorlog mensen daar het slachtoffer van 
zijn en ongehoord moeten lijden. 
En dat willen wij een beetje helpen verlichten. 
Dát zien we als onze taak. Zie daarvoor onze projecten. 
 
Mimi Jorna, voorzitter SHHS 
 
  

 

 
De buitentemperatuur is daarginds zeer hoog nu in de zomer. De temperatuur in de 
harten van de mensen is bijna beneden het nulpunt gedaald: hoe lang moeten we 
nog wachten op Vrede? Hoeveel geduld moeten we nog hebben?  
 
Op een dag zal poëzie sterker zijn dan wapens. 
O mijn Syrië.....Schouder aan schouder stonden de mensen bij de vredige 
demonstraties die vooraf gingen aan de oorlog en ze zongen: 
"Oh my eyes, cry a river, 
for the martyrs and the youth of Syria........" 
 
Vredesweek 2017 heeft als thema: de kracht van de verbeelding. 
Die verbeelding hebben we hard nodig. 
De documentaire over de vernietigingen in een wijk van Damascus (Jobar) begint 
met de tekst: "Damascus could be paradise, compared to other cities in the world if 
there was no injustice....." 
Hoe vaak zeggen mensen niet: Vrede in Syrië, dat is toch bijna onmogelijk?  
Maar wie gelooft er nog in als wij zelf ons geloof, onze hoop op vrede verliezen! 
Je die vrede voorstellen, verbeelden is harder nodig dan ooit. 
Als de wereld onmachtig is iets te doen, laten wij dan blijven staan, naast de vaders, 
moeders en kinderen die hetzelfde verlangen naar rust en geluk hebben als ieder 
mens. 
 
De Hoop levend houden! 
Let wel, voor een boom is er hoop:  
zelfs omgehouwen kan hij nog uitbotten,  
opnieuw in bladeren schieten. 
  

 

 

  

 



 

 

VERBINTENIS TUSSEN SCHOOLKINDEREN IN ENSCHEDE EN IN SYRIË 

Hoe gemakkelijk leggen kinderen afstanden af in hun verbeelding! 

Een klas vol jongens van de aan het Roessingh verbonden school "Het Reliëf" in 

Enschede voerde zeer succesvol actie voor schoolkinderen in Noord-Syrië. Het 

enthousiasme van de kinderen in Syrië bij ontvangst van de opbrengst, spettert van de 

foto's af. Een jongen begreep heel goed wat wij vertelden: "Het is niet goed dat de 

kinderen daarginds meer weten over de soorten vliegtuigen en wapens dan over rekenen 

en taal."  

 

 

  
 

  

Nieuws van de projecten van SHHS 

 

 

Activiteitencentrum / school voor gevluchte kinderen 

Het belangrijkste project is op dit moment de school annex activiteitencentrum voor 

(straat-/wees-) kinderen in de Turkse stad Gaziantep. Er komen nu 450 kinderen, 

250 krijgen les en activiteiten op school, 200 op afzonderlijke locaties in verband 

met plaatsgebrek.1 - 2 maal per week krijgen de kinderen ook een maaltijd. Er is 

dringend geld nodig om de kinderen beter te voeden. 

 



 

 

Schapen en kippen 

In het noorden van Syrië is dringend behoefte aan schapen en kippen om families 

eten ( schapenkaas en -melk, -yoghurt), wol voor matrassen en winterkleding en 

vooral inkomen ( uit verkoop van de producten) voor de dagelijkse levensbehoeften 

waaronder elektriciteit en hygiëne-producten te geven. Een schaap kost € 160,-, een 

kip inclusief voer voor 1 maand: € 5,-. Een familie van rond 8 personen is voor 

langere tijd zelfvoorzienend met 5 schapen en 50 kippen.  

 

Zonnepanelen 

Om korte metten te maken met de sterk vervuilende en stinkende generatoren die 

op dure diesel draaien zijn zonnepanelen nodig om voor wat elektriciteit te zorgen. 

Per dorp 1 - 2 panelen zou een grote uitkomst zijn. Een zonnepaneel kost rond € 

1.100,-. Wij zouden graag 15 dorpen voorzien van tenminste 1 paneel. Ook de 

scholen profiteren daarvan mee voor verwarming en verlichting, naast de 

straatverlichting ( sociale veiligheid). 

 

Lees meer over deze projecten  

 

Een volgende Nieuwsbrief praten we u bij over de nog steeds heel actieve 

http://humanitairehulpsyrie.nl/projecten/


 

Ambulancedienst in Noord-Syrië en de Fysiotherapiepraktijk in het Turkse 

Kilis. 

 

  

 

 

In het vluchtelingenkamp zegt Achmed tegen de vrouw waarmee hij al 65 jaar 

getrouwd is: 

"Ik hou heel veel van jou, van hier tot aan ons dorp...." 

Liefde en samen lachen is gebleven! 

Kijk hier naar het verliefde maar ook zo bedroefde stel: 

https://www.google.nl/amp/www.independent.co.uk/news/world/middle-east/syria-

war-elderly-couple-love-ahmed-khadijah-refugee-camp-a7736936.html%3famp 

 

 

 

  

 

Hoe zal de geschiedenis verteld worden?  

  

https://www.google.nl/amp/www.independent.co.uk/news/world/middle-east/syria-war-elderly-couple-love-ahmed-khadijah-refugee-camp-a7736936.html%3famp
https://www.google.nl/amp/www.independent.co.uk/news/world/middle-east/syria-war-elderly-couple-love-ahmed-khadijah-refugee-camp-a7736936.html%3famp


Hoe het begon 

Het kijken waard is de documentaire: "The boy who started the Syrian war." 

Zie: https://youtu.be/cugNMirWILo 

  

Het vertrek uit Aleppo: 

Diplomatie mocht niet baten tijdens de laatste gevechten in Oost-Aleppo. 

De Syriërs hoopten op UN-blauwhelmen, maar niemand kwam helpen. 

En zo werden afgelopen voorjaar de laatste inwoners van Oost-Aleppo gedeporteerd 

naar Noord-West Syrië. Lange rijen gifgroene bussen en lange rijen ambulances 

voor de zieken en gewonden. 

https://youtu.be/18U-_19KVjY 

 

Een nieuwe toekomst? Waar? 

Om met in Syrië achtergebleven familie het Suikerfeest te kunnen vieren kregen de 

Syrische vluchtelingen in Turkije een speciaal, slechts korte tijd geldig, pasje, om de 

normaliter hermetisch gesloten grens naar Syrië te kunnen oversteken en....ook weer 

terug te komen. 

Velen gingen, allemaal met het idee: we gaan en komen niet meer terug - we blijven 

in Syrië. De tijd verstreek en langzaam aan kwamen nagenoeg allen weer terug: We 

hebben het in Turkije heel moeilijk en zwaar, maar in Syrië is het op dit moment 

onmogelijk om te leven. 

Goodbye Aleppo!  

See you later! We komen terug. 

  

https://youtu.be/cugNMirWILo
https://youtu.be/18U-_19KVjY


 

 

  

 

 

Dank voor uw steun! 

Wij bedanken u voor al uw steun en goede gaven die SHHS en dus de mensen in 

nood de afgelopen maanden weer mochten ontvangen. Daaronder waren giften van 

de gasten op verjaardagsfeesten waar verzocht werd om een donatie voor Syrië bij 

wijze van cadeau. Hartelijk dank! 

 

De komende Vredesweek hopen wij op veel plekken te mogen collecteren voor onze 

stichting.Wilt u ook iets doen? U bent van harte welkom als donateur/vriend van de 

stichting. Een groot of een klein gebaar? Alles is welkom en alles helpt. Vele 

druppels maken een grote stroom. 

Op de website van SHHS vindt u een donatie-knop waarmee u eenvoudig en 

direct een donatie kunt doen. http://www.humanitairehulpsyrie.nl 

 

Wilt u deze Nieuwsbrief doorsturen aan vrienden of bekenden? Graag. 

 

 

  

http://www.humanitairehulpsyrie.nl/


 

 

  

Wij plaatsen regelmatig nieuwsberichten op onze website. Deze kunt u hier 

lezen: http://humanitairehulpsyrie.nl/nieuws 

 

Eerdere nieuwsbrieven, geschreven vanaf 2012, kunt u hier 

teruglezen: http://humanitairehulpsyrie.nl/nieuws 

 

Volg ons op facebook: 

 https://www.facebook.com/SHHSyrie/ 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

    

  

 

  

 

Geef, Uw gift blijft nodig! 

Triodosbank NL33 TRIO 0781 3627 68 

tnv St. Humanitaire Hulp Syrie, Enschede 

www.humanitairehulpsyrie.nl 
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