JAARVERSLAG en FINANCIEEL VERSLAG 2014
De SHHS heeft in 2014 diverse acties ondernomen om de aandacht gericht te houden op de grote
humanitaire nood binnen Syrië, zoals het benefietconcert "Canto Ostinato", waarvoor Kees Wieringa
naar Enschede kwam. Ook anderen voerden actie: wij noemen in het bijzonder de kinderen van
Prokado van Het Roessingh in Enschede.
Het scholenproject dat eind 2013 van start ging in de regio in Noord-Syrië liep heel goed. 16 scholen
werden geopend, opgeknapt en ondersteund van januari tot en met september. Verdeeld over 16
scholen gaven we 3000 leerlingen in de leeftijd van 6 - 18 jaar de gelegenheid weer naar school te
gaan. Ook tijdens de zomermaanden bleven de scholen open om de leerlingen de door de oorlog
opgelopen achterstand zoveel mogelijk te laten inhalen. 53 leerlingen behaalden hun eindexamen van
de “Secondary school”. Oktober 2014 besloot ISIS de scholen te sluiten. Wij, maar vooral de kinderen,
hopen dat het werk spoedig kan worden hervat.
Het in die regio geplande gezondheidscentrum moet helaas wachten. Het is nu onvoldoende veilig
daar. Ten gevolge van de vernietiging van een aanzienlijk deel van de gezondheidszorg in heel Syrië
zijn echter overal medische hulpposten nodig. Wij konden in november een basisgezondheidscentrum
openen bij de plaats Kah, ten westen van Aleppo, vlakbij de Turkse grens, een gebied met meer dan
150 provisorische vluchtelingenkampen waar minstens 250.000 mensen in tenten wonen. Het centrum
draait op volle toeren, de artsen helpen op dit moment 70 – 100 patiënten per dag.
De stichting Medic in Apeldoorn leverde de onderzoekstafels en binnenkort kan worden uitgebreid
met een tandartspraktijk waarvoor de benodigde spullen zijn geschonken door DHIN uit Linschoten.
Ook de afdeling MOS van MST Enschede en Buurtzorg schonken diverse medische materialen, evenals
een hulpgroep uit Hannover. Medicijnen worden geschonken door een andere buitenlandse
hulporganisatie voor gemiddeld € 10.000,- per maand.
Zoals wij al ondervonden bij het project noodhulp blijkt ook nu weer dat een kleine bijdrage heel veel
kan opleveren: als de start maar eenmaal gemaakt is. AzG heeft het centrum aangewezen als
vaccinatiecentrum voor de regio.
Naast de door de Wilde Ganzen gesteunde projecten ( scholen en gezondheidscentrum) hielpen we
ook incidenteel waar nodig, zoals een school voor gehandicapte kinderen in Aleppo, een school voor
weeskinderen in Kilis, een groep vrouwen die uit de gevangenis vrijgekomen waren en een nieuwe
start moeten maken. De zo dringend noodzakelijk, maar voortdurend onder vuur liggende
ambulancedienst in Noord-Syrië werd financieel bijgestaan. Ze helpt ongeveer 100 patiënten per
maand naar hulpposten in Syrië of ziekenhuizen in Turkije.
Er werden weer vele tientallen kilo's kleding gebracht en medicijnen. We probeerden ook iets te
betekenen voor getraumatiseerde vrouwen en kinderen: om bezig te zijn en om te verwerken wat
gezien en beleefd werd: lesprogramma's ( via War Child) ter ondersteuning voor docenten, van UMM
Syria uit Groningen kwam een grote hoeveelheid playmobiel-speelgoed en van een goede geefster uit
Enschede een grote hoeveelheid haak - en borduurgarens.
Samen met onze Syrische partnerorganisatie sloten wij ons aan bij een Unie van zo'n 150 lokale
hulporganisaties: de Syrian General Union of Charities and Relief, gevestigd in Gaziantep. Zij
onderhoudt goede contacten met de UN-OCHA ( Office for the Coordination of Humanitarian Affairs)
groep in Gaziantep. Op die wijze kan de hulp nog beter gecoördineerd en georganiseerd worden
opdat de juiste hulp op het juiste moment op de juiste plaats komt.

Op de website van de SHHS werd regelmatig melding gemaakt van nieuwe ontwikkelingen, nieuwe
acties en nieuwe projecten. Donateurs van SHHS werden op de hoogte gehouden van de stand van
zaken middels Nieuwsbrieven. In 2014 verschenen 5 Nieuwsbrieven. Daarnaast werd aandacht
gevraagd voor de Vredesweek.
Het ziet er niet naar uit dat de vele vluchtelingen binnenkort naar huis kunnen, zo dat huis er nog is.
Want zelfs als het zover is zal de wederopbouw nog veel vragen. Het bestuur hoopt en vertrouwt dat
SHHS ook het komende jaar een steentje zal kunnen bijdragen, want in Syrië is leven nog steeds
overleven.
Tot slot:

Onze organisatie bestaat geheel uit vrijwilligers. Bestuursleden en overige vrijwilligers ontvangen geen
vergoeding voor gemaakte onkosten of voor werkzaamheden. Ook de reizen naar Turkije komen niet
ten laste van de inkomsten van de stichting. De website wordt kosteloos bijgehouden. Voor de opslag
van verzamelde goederen wordt geen vergoeding gevraagd.
Het afgelopen jaar zijn ten behoeve van het bijeenbrengen van kleding maar vooral medisch materiaal
door meerdere mensen veel autokilometers gemaakt. Een deel van de goederen kon in september
worden verscheept naar Turkije met medewerking van het Syrisch Comité Nederland. In januari 2015
zal de SHHS zelf een container verzenden.
Het bestuur dankt alle vrijwilligers voor hun belangeloze inzet.
NB: uit veiligheidsoverwegingen zijn niet alle namen, plaatsnamen en regioaanduidingen opgenomen.
De plannen voor 2015:
We blijven ondersteunen:
* het gezondheidscentrum in Kah,
* de ambulances,
* de school voor meervoudig gehandicapte kinderen,
* het daaraan verbonden opvangcentrum voor gehandicapte ouderen, beide in Aleppo.
Noodhulp zal te allen tijde onze aandacht blijven vragen.
Verder willen we werken aan projecten die werkgelegenheid en inkomen kunnen opleveren voor de
vluchtelingen.
We hopen daarom ook in 2015 uw steun te mogen ontvangen.
Het bestuur van de Stichting Humanitaire Hulp Syrie.
Februari 2015

BIJLAGEN:



Financieel verslag SHHS 2014
Financieel verslag AL NUR 2014

FINANCIELE RESULTATEN SHHS 2014
INKOMSTEN
01-01-2014

Saldo

€

UITGAVEN

9.636,93

Inkomsten
Donaties van particulieren,
opbrengsten uit benefietconcert, kaartverkoop
en kerstmarkt
€ 16.349,33
Opbrengst Kerstmarkt MST
nog niet bekend
Schenkingen van 4 particuliere fondsen
25.500,Schenking Prokado, Het Roessingh
225,Premie Wilde Ganzen
12.762,50
Kosten
Drukwerk
Kosten kerstmarkten
Huur Grote Kerk concert jan 2014
Bankkosten
DHIN administratiekosten aanschaf tandartsmaterieel
Totaal:

€

457,30
30,475,119,46
10,€ 1.091,76

Afgedragen aan Al Nur, Syrie
Tbv scholen project
tbv project La Rose, Gaziantep
tbv project Ambulances
tbv project Gezondheidscentrum Kah
noodhulp en aanvulling op projecten
totaal

€ 23.250,1.000,5.000,5.500,10.000,-

44.750,-

Depot bij De Wilde Ganzen, incl. premie
31-12-2014

12.012,50

Saldo
______________

€ 6.619,50
__________

€ 64.473,76
=============

€ 64.473,76
=========

AL NUR/Syria financieel overzicht 2014
In kas 1 januari 2014

€

Ontvangen van SHHS in 2014
Samen

483,44.750,-

€ 45.233,-

Bestedingen:
- Scholenproject ism Wilde Ganzen ( zie specificatie hieronder) € 23.375,- School voor weeskinderen, Kilis, ter vrije besteding
1.000,- School voor gehandicapte kinderen, Aleppo –
schoolboeken, speelgoed en bankjes
1.500,- School in Kah, schoolboeken en banken
1.500,- Project La Rose, Gaziantep
1.500,- Ambulances sans frontiers, Al Bab
600 reddingsdekentjes
650,Medicijnen, verbandmiddelen, dieselolie en onderhoud 7.190,- Gezondheidscentrum Kah ism Wilde Ganzen
Opstartkosten
3.500,Maandelijkse bijdrage € 1.500,- nov./dec
3.000,43.215,In kas per 31 december 2014

Specificatie scholenproject – 16 scholen/3000 leerlingen
Sanitair, reparatie en nieuwe kranen
€
1.600,Reparatie deuren en ramen
1.540,Reparatie kachels
855,Reparatie trap van 1 school
345,Schoolbanken reparaties en nieuw
2.100,2 lap-tops / 1 printer
830,Div. schoolmateriaal (boeken/schriften/pennen)
11.460,Schoolborden
545,Verwarming: dieselolie dec.2013-april 2014
3.975,administratie/cursussen
125,23.375,======
Van elders ontvangen: $ 4.500,- tbv vergoeding leerkrachten.

€ 2.018,=======

