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JAARVERSLAG  en  FINANCIEEL  VERSLAG  2015 
 

 

“No words can do justice to the despair and devastation that millions of Syrians 

experience every day.” 
(United Nations - Office for the Coordination of Humanitarian Affairs ( OCHA) 

SECURITY COUNCIL BRIEFING ON SYRIA 

New York, 21 December 2015) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

WE ZIJN MOE!   
 (Inwoner van Aleppo, gevlucht naar Noord-Syrië.) 

 
 
 
 
 
Januari 2016 

  

http://www.humanitairehulpsyrie.nl/
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Jaarverslag 2015  
 

t.b.v. de fondsen, organisaties, vrienden en alle mensen, die ons werk voor de SHHS steunen. 

 

De inkomsten die de SHHS ontvangen, nemen elk jaar toe: 

In 2013 ontving de stichting €  54.188,- / in 2014 €  64.473,- en in 2015 €   97.216,-. 

Daar zijn we heel blij mee. En we concluderen hieruit, dat er vertrouwen is in wát 

we doen en hoe we de gelden besteden nl. elke cent naar het project, niets blijft hangen aan een 

'overhead' strijkstok. 

Ons uitgangspunt is en blijft de vluchtelingen in de regio in Noord-Syrië en aan en over de grens van 

Turkije, waar mogelijk, te steunen. 

 

 Overzicht van activiteiten tbv fondsenwerving – 2015 

Ook het afgelopen jaar werden we enorm geholpen met giften van particulieren en organisaties. Veel  

vrienden bedachten ook diverse acties om geld in te zamelen. In de hieronder opgenomen bijlage 

“Financiële Resultaten 2015” vindt u een opgave van die bijzondere acties. 

In de Remonstrantse Kerk, Hengelo hield Desanne van Brederode een lezing: De Aanraking, en speelde 

Hanne Feldhaus op fluit. Deze kerk en vele andere kerken collecteerden, ook in het kader van de 

Vredesweek. Rotary-club Hengelo-Enschede Dubbelstad organiseerde een golfdag tbv de SHHS. De 

Montessorischool Binnenstad in Arnhem hield een succesvolle kerst-actie tbv de vluchtelingen. We 

hielden presentaties voor serviceclubs, verstuurden 4 x een Nieuwsbrief en hielden de website up-to-

date - steeds meer mensen wisten de site te vinden. 

 

Projecten van SHHS  in de periode 2012 - 2015 

 

In Sept. 2012 werd gestart met noodhulp in de provincie Aleppo aan zo’n 10.000 vluchtelingen, 

spoedig uitgebreid, ism Wilde Ganzen naar een gebied met 150.000 vluchtelingen. 

In 2013 en 2014 werd eveneens ism met Wilde Ganzen het educatie-project gestart. Op 16 scholen 

kon weer onderwijs worden gegeven waarvan ruim 3000 kinderen profiteerden, 55% van hen meisjes.  

Naast de scholen in de provincie Aleppo werden financieel ondersteund de scholen voor Syrische 

weeskinderen in Kilis, Turkije, voor gehandicapte kinderen in de stad Aleppo en de school in 

vluchtelingenkamp Kah, provincie Idlib ( Syrie). 

Tevens werd gestart met de financiële ondersteuning van een ambulancedienst in Noord-Syrië: zij 

verzorgt ruim 2.500 gewonden p.jr. 

Eind 2014 werd ism Wilde Ganzen een gezondheidscentrum opgestart voor 50.000 vluchtelingen in 

kampen bij Kah, provincie Idlib, met een bereik van zo’n 1500 patiënten per mnd. Dit centrum werd 

ook aangewezen door AzG als vaccinatiecentrum. 

Een aanloop werd genomen voor het Project La Rose: financiële ondersteuning van vrouwen/ex-

gevangenen en het vergroten van hun weerbaarheid. 

  

In 2015 konden we de opgestarte projecten voortzetten met daarnaast: 

* Uitbreiding project gezondheidszorg ism Wilde Ganzen: 

 - Bouw van een keuken tbv warme maaltijden voor 325 kinderen - school voor Syrische  

    weeskinderen, Kilis (Turkije); 

 - Ondersteuning van een revalidatiecentrum/fysiotherapiepraktijk voor Syrische vluchtelingen 

    in Kilis (Turkije): doelgroep 3000 mensen; 

* scholenproject noord-Syrië: huiskamerklassen tbv tenminste 80 kinderen;       

 tevens inkomen verwervend voor  6- 10 leraressen; 

* kippenproject noord-Syrië: start legkippenbedrijf tbv eieren als aanvulling op    

 eenzijdige voeding ( proteïne!): 1500-2000 eieren per dag – deels    

 gratis verstrekt aan behoeftigen; tevens inkomen verwervend voor 10 - 20 mensen. 
(Een uitgebreidere beschrijving van de diverse projecten vindt u hierna achter het financiële verslag 2015 en op de website.) 
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Projecten van SHHS voor 2016  

  
Naast voortzetting van de noodhulp, waar nodig, en voortzetting van de reeds lopende projecten 

wordt in 2016 onze aandacht gevraagd voor: 

1. Uitbreiding van de klaslokalen van de school voor Syrische weeskinderen in Kilis om de 

 wachtlijst weg te werken ( 70 kinderen op de wachtlijst) 

2. A. Uitbreiding van de fysiotherapiepraktijk in Kilis met de nodige medische apparatuur 

 ivm de grote vraag naar hulp, ook van doorverwijzende instanties. 

B.  Vestiging van een fysiotherapiepraktijk voor Syrische vluchtelingen in de stad 

 Gaziantep waar geen betaalbare voorzieningen voor hen zijn en zij aangewezen zijn 

 op de praktijk in Kilis, 80 km verderop. 

 3.  Een centrum voor Syrische vrouwen in Gaziantep voor samenkomst, verwerking van  

  traumatische ervaringen, vergroting van hun weerbaarheid;  

 4.  Ondersteuning van de school voor gehandicapten in de stad Aleppo. 

Zeker zullen in de loop van het jaar nieuwe hulpvragen ons bereiken, afhankelijk van de situatie ter 

plaatse en de politieke ontwikkelingen. 

 

Tot  Slot 

 

Ook dit jaar zullen wij, bestuursleden van de SHHS ons weer met hart en ziel inzetten 

Om voor zoveel mogelijk mensen het leven iets te verlichten. 

En wij hopen heel erg, dat u ons daarbij wil blijven steunen. 

Onze hartelijke dank! 

 

Het Bestuur van de stichting Humanitaire Hulp Syrië. 

 

 
Hoe het begon 

Maart 2011 begonnen de vreedzame protesten tegen het Syrische regime. 

Het doel was meer vrijheid,  minder corruptie en democratie. 

Het regime reageerde onverwacht fel. 

De partner van een van de bestuursleden is een Syriër.  

Samen hebben (of hadden?) ze een huis in Aleppo. 

Augustus 2012 kwam hij geschokt terug van familiebezoek in Syrië. 

Door wat we hoorden ( de inmiddels bestuursleden van de Stichting) raakten we steeds meer betrokken . 

De eerste noodhulp kwam op gang. Voedselpakketten , kleding , dekens, medicijnen werden per vliegtuig, auto en zeecontainer 

gebracht. 

Begin 2013 is de Stichting Humanitaire Hulp opgericht met als doel: 

Zoveel mogelijk hulp bieden  in de regio. 

De partner is inmiddels ook gevlucht uit Syrië en woont nu in Turkije, aan de grens met Syrië. 

Hij is daar een spin in het web. Maakt vele vluchtelingen wegwijs en controleert en houdt contact met onze projecten. Alle 

bestuursleden zijn in de regio geweest en hebben de projecten voor zover mogelijk bezocht. 

De oorlogssituatie in Syrië zorgt voor verschuivingen in de hulp die we kunnen bieden. 

Als er geen contact meer mogelijk is en we niet meer kunnen rekenen op een financieel verslag en daadwerkelijk inzicht in de 

besteding van de gelden beëindigen we de hulp. 

Al het geld, dat we inzamelen wordt besteed aan de projecten. De onkosten van o.a. reis en verblijf betalen we zelf. 

 

 

 

Bijlage: 

- Financiële resultaten SHHS 2015 

- Balans 31 december 2015 

- Specificaties en bestedingen lokale partner 

- Korte projectbeschrijving 
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FINANCIELE  RESULTATEN SHHS 2015 

         INKOMSTEN UITGAVEN 
 
01-01-2015 Saldo  
  Triodosbank € 6.480,51 

  ING                       138,99                 €      6.619,50 
 
  Depot bij Wilde Ganzen, in 2015 uitgekeerd       12.012,50 
  ( incl. premie WG)  

      
  Inkomsten 
  Donaties van particulieren,    €   16.380,27    

 
Giften uit bijzondere acties/tbv specifieke projecten: 

 Tbv schoolkinderen         €     450,- 

 Fam.feest tbv school voor weeskinderen, Kilis         870,-  

 Verjaardag tbv revalidatiecentrum, Kilis            1.470,- 

 Verkoop eigengemaakte Jam                185,- 

 Vredesweek 2015                 792,- 

 Diverse collectes w.o. lezing 1 febr.            2.926,24    

 Donaties bggv afscheid                665,- 

 Tbv vluchtelingen Nrd-Syrie             4.000,- 

 Tbv La Rose                   75,-      11.433,24 

 

  Schenkingen van stichtingen en particuliere fondsen: 
 H.Hartstra stichting     €   15.000,- 
 Hofsteestichting          10.000,- 

 MST Enschede – kerstactie  2014        6.200,- 

 Haellastichting            3.500,- 

 Hazewinkel Foundation           3.500,- 

 SHS Wijchen             3.000,- 

 ASN Foundation            2.500,- 

 St. Voeten in de Aarde           2.500,- 

 Fred Foundation               833,33 

 Bodhi Yoga Rotterdam             150,- 

 St. Vrienden Maatsch. Opvang             100,-                  47.283,33 

 

  Premie Wilde Ganzen 2015                     3.487,50 
                  
  Kosten 
  Drukwerk                       €      161,79 
  Kosten lezing 1 febr. 2015                           300,-    
  Vervoer- en containerkosten div. materialen         597,45 
  Bankkosten            179,81    
  Kleding tbv vluchtelingen           115,78  
  Website-host kosten             21,11 

  Totaal:             €    1.375,94
  
  Afgedragen aan lokale organisatie Syrie / Gaziantep           72.300,- 
  ( Voor bestedingen: zie specificatie hieronder) 

 
31-12-2015  Saldo   
  Triodosbank   €  23.491,54 
  ING Bank                   48,86    
                                        23.540,40 
         €  97.216,34  €   97.216,34 
         ======================= 
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BALANS  31 december 2015 

 
 ACTIVA       PASSIVA 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Banksaldi   €  23.540,40          Nog af te dragen aan lokale org.   €   9.295,- 
 Nog te ontvangen: 

 Opbrengst collectes Tuindorpkerk  PM 

 Opbrengst actie Montessorischool        1.268,03 

 Opbrengst golfdag Rotary HED  PM     Saldo                      15.513,43 

    ___________     _________ 
 
    €  24.808,43     € 24.808,43 
    ==========     ========= 
 
SPECIFICATIES 

 
I. Bestedingen lokale partnerorganisatie 2015: 
      1. Ambulances zonder grenzen - mnd bijdrage (11x  )    €  16.500,-  
 2. School weeskinderen Kilis ( keuken en verwarming)    
  ism Wilde Ganzen               10.118 ,-  ( zie specificatie ) 
      3. Gezondheidscentrum Kah ism Wilde Ganzen            20.222,- ( zie specificatie ) 
      4. Revalidatiecentrum Kilis  en fysiotherapiepraktijk    
   ism Wilde Ganzen  - mnd bijdrage       10.700,-  
     - med. Apparatuur  3.360,-              14.060,- 
      5. La Rose (weerbaarheid van vrouwen vergroten)              1.600,- 
      6. Scholen Nrd Syrie ( nov. + dec. 2015)               1.800,- 
      7. Kippenproject Nrd Syrie                 8.500,- 
      8. Handwerkgroepen  (3)                         3.500,- 
      9. Noodhulp families Nrd Syrie                4.000,- 
    10. Noodhulp divers                                  1.295,-   
                                                     €   81.595,- 

Afgedragen door SHHS:              72.300,- 
Blijft nog af te dragen:         €    9.295,-   

                                            ========= 

  1a. Specificatie kosten school voor weeskinderen, Kilis: 
  Keuken: 
  Bouwkosten  €   2.800,- 
  35 tafels         590,- 
  300 Stoelen                                           900,- 
  Bestek         420,- 
  6 kookketels        288,- 
  6 gasstellen        210,- 
  Wastafels, incl aanleg                          800,- 
  Verlichting                           200,- 
  Aanrecht + kasten                       1.000,- 
  Div klein materiaal                          200,- 
  transportkosten        105,- 
  Totaal                    €    7.418,- 
 
  Verwarming/verkoeling klaslokalen: 3 airco’s  incl. install.           €    2.700,-     €  10.118,- 

 

  1b. Specificatie kosten gezondheidscentrum KAH 2015 jan t/m sept. 
  Medische materialen en hulpmiddelen                  €  1.622,- 
  Tandartspraktijk      3.100,- 
  Brochures tbv EHBO cursussen                       2.000,- 
  Maandelijkse kosten tbv medische materialen 
    9 x € 1.500,-    13.500,- 
  Totaal                    € 20.222,- 
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Korte Project beschr ijving: 
 
  Sub 1. Ambulances zonder Grenzen: 
 

               
    
  Het betreft een ambulancedienst, opgezet door een groep jonge mensen in een uit  
  veiligheidsoverwegingen niet nader te noemen regio in noord-Syrië die sinds 2012 zwaar 
  getroffen wordt door bombardementen. De regio telt 770.000 inwoners ( lokale bewoners en 

    vluchtelingen). De dienst staat alom bekend als een goed functionerende, onmisbare want  

  levensreddende organisatie. Gewonden en patiënten worden zo nodig naar Turkije gebracht  

  voor  behandeling. 

  De organisatie beschikt over 5 ambulances.  Het aantal medewerkers bedraagt  25 waarvan 18 

  paramedici op de ambulances, in 3 diensten. Zij ontvangen een kleine onkostenvergoeding als 

  de donaties aan de dienst dat toelaten. 

  Gemiddeld aantal bijgestane gewonden/patiënten is per maand 150 – 200, sinds najaar 2015 

  sterk verhoogd ten gevolge van ernstige toename van de bombardementen.  

  Het totale aantal geholpen gewonden en patiënten in 2015 bedroeg 2.600. 

  SHHS is een van de organisaties die de dienst ondersteunt met een maandelijkse  

  bijdrage. 

 
  Sub 2. Weeskinderenschool Kilis: 
 

       
 

  Een groot aantal Syrische vluchtelingen in de stad Kilis betekent ook een groot aantal 

kinderen.  Er is speciaal voor de Syrische weeskinderen van 6 tot 15 jaar een school opgezet voor 

onderwijs, begeleiding, naschoolse opvang en zo mogelijk voeding. Op de school zitten eind 2015 

370 Syrische weeskinderen; er is een wachtlijst met 72 kinderen.  De lokalen zijn gevestigd in 

containers, beschilderd in vrolijke kleuren, rond een veilig en beschut binnenplein. 

         De school had een keuken met eetzaal nodig , opdat de kinderen een warme maaltijd kunnen 

         krijgen. SHHS heeft de middelen verschaft – de keuken en eetzaal is sinds najaar 2015 in gebruik tot    

                      groot genoegen van de kinderen. Ook zijn voor 3 lokalen airco’s aangeschaft voor verwarming in de  

                      winter en verkoeling in de zomer. Uitbreiding van lokalen om de wachtlijst op te heffen blijft een 

         wens. 
 

  Sub 3. Gezondheidscentrum Kah: 
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  Het centrum is gelegen in Syrië, ten westen van Aleppo – tegen de Turkse grens aan. 

  aantal vluchtelingenkampen: 150 – 160 kleine, provisorische tentenkampen  

  aantal vluchtelingen in die kampen: in ieder kamp verblijven ongeveer 1500 personen, waarvan 

  ruim 70% vrouwen en kinderen. Totaal derhalve ongeveer 225.000 – 250.000 vluchtelingen. 

  Het in november 2014 met steun van SHHS gestarte gezondheidscentrum bestaat uit een 

  betonnen gebouwtje met 1 ruimte, waar voor wat privacy gezorgd kan worden   

  middels een gordijn. Er is in 2015 een drinkwatervoorziening getroffen,  een toilet en  een 

  wastafel aangelegd. Er is geen verwarming en geen airco. Voor elektriciteit is men afhankelijk 

  van een generator die op (dure) diesel draait. 

  Je vindt er een huisarts, een apotheker, een tandarts en een vroedvrouw. De medewerkers 

  ontvangen alleen een kleine onkostenvergoeding.  

  Het centrum is aangewezen als vaccinatiecentrum voor de regio door Artsen zonder  

  Grenzen. 

  Er komen gemiddeld 1500 patiënten per maand. Daarnaast gaat de arts zo nodig op  

  “huisbezoek” dwz naar de tent van de zieke vluchteling. 

  Naast de oprichtingskosten ondersteunde SHHS tot oktober 2015 het centrum met een  

  maandelijkse bijdrage ter dekking van de onkosten.  
 

  Sub 4. Revalidatie/fysiotherapiepraktijk Kilis: 
 

            
 

  Op het centrum werden sinds 2012 Syriërs die voor behandeling tijdelijk naar een Turks  

  ziekenhuis moeten komen ( ivm de vernietiging van de gezondheidszorg in Syrië), tijdelijk 

  opgevangen en begeleid, zolang dat noodzakelijk was voor de behandeling. Het betrof  

  chronisch zieke patiënten, kankerpatiënten en oorlogsgewonden. Het centrum verstrekte zorg 

  voor fysiotherapie en psychische hulp, de nodige medicijnen, begeleiding en vervoer naar het 

  ziekenhuis ( vertalingen), slaapgelegenheid en eten voor de patiënt en een familielid. Ook hulp 

  en begeleiding bij het aanmeten van kunstbenen / - armen en het oefenen daarmee maakte een 

  belangrijk deel van het werk uit. 

  Aan het begin van de zomer 2015 werd de grens gesloten tussen Syrië en Turkije waardoor 

  opvang voor tijdelijk verblijf niet langer gevraagd / mogelijk is.  

  In het stadje Kilis wonen zo’n 125.000 Syrische vluchtelingen. Het centrum is daarom verhuist 

  naar een goedkopere locatie en werkt nu als fysiotherapiepraktijk met tevens psychologische 

  ondersteuning voor de in Kilis verblijvende vluchtelingen. De praktijk is gestart begin september 

  2015.  

  Aantal patiënten eind december :46.  Er werden meer dan 400 behandelingen gegeven in de 

  maand december. Op de wachtlijst staan ruim 40 patiënten.  

  Er bestaat de mogelijkheid ook psychische ondersteuning te geven. De ervaring heeft tot nu toe 

  geleerd dat rond 30% van de patiënten psychische hulp behoeven. 

  Er zijn 4 fysiotherapeuten werkzaam, waarvan 1 tevens huisarts en een psycholoog, naast een 

  medewerkster voor diverse activiteiten ( administratief / hulp bij behandeling kinderen). 

  Zij ontvangen een zeer gering salaris. SHHS heeft financieel ondersteund met een maandelijkse 

  bijdrage en heeft middelen verstrekt voor aankoop van enkele noodzakelijke medische  

  apparaten. 

  Patiënten komen zelfs vanuit Gaziantep zodat overwogen wordt, als de financiële middelen dat 

  toelaten, ook in die stad een praktijk te openen voor Syrische vluchtelingen. 

 
  Sub 6. Thuisscholen Nrd.Syrie: 
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  Ook de kinderen in de dorpen in noord-Syrie gaan nu al ruim 1.5 jaar niet meer   

  naar school. De moeders betreuren dat zeer. Enkele van hen, zelf lerares, durven het aan om in 

  huiselijke omgeving de kinderen les te gaan geven. Uit veiligheidsoverwegingen moet dat in 

  kleine groepjes bij de lerares thuis.  

  Eind december 2015 draaiden op deze wijze 6 klasjes met 9 - 12 kinderen elk. 

  De leraressen ontvangen een vergoeding welke een klein inkomen vormt om aan de  

  behoeftes van de eigen familie tegemoet te komen. SHHS heeft een tegemoetkoming  

  toegezegd voor dit lopende schooljaar. Verdere financiering hangt af van de evaluatie. 

 

  Sub 7. Kippenproject Nrd.Syrie: 
 

 
 

  In de provincie Aleppo, in het noorden van het land betreft het hulpgebied van de Syrische 

  partnerorganisatie van de SHHS een 35-tal dorpen die overbevolkt zijn geraakt met  

  vluchtelingen uit de stad Aleppo en elders, onbereikbaar voor buitenlandse hulporganisaties. 

  Sinds september 2012 probeert de stichting de nood enigszins te verzachten voor de thans rond 

  150.000 mensen die in die regio wonen/verblijven. 

  Naast een voortdurend tekort aan voedingsmiddelen en voeding die heel eenzijdig en  

  ongezond is, vormt het gebrek aan inkomen voor de vluchtelingen en lokale bewoners op het 

  platteland een probleem. Ons werd gevraagd behulpzaam te zijn bij het opzetten van  

  agrarische projecten voor werkgelegenheid en voeding, op kleine schaal te beginnen.  

  Het houden van kippen zou een goede mogelijkheid zijn. Elders in het land is dat een goede 

  optie gebleken.  

  In de regio waar we over praten zijn schuren en er is voer en water verkrijgbaar. Het houden van 

  kippen levert werkgelegenheid en dus wat inkomen op en tegelijkertijd zijn de eieren een hele 

  goede eiwitbron ter aanvulling op de armzalige voeding. 

  Zo’n 60% van de eieren kan verkocht worden aan mensen die nog een beetje inkomen hebben 

  van staatswege. De andere 40% is bedoeld gratis te verstrekken aan de vluchtelingen die van 

  alles ontberen. 

  De opbrengst van de verkochte eieren kan gebruikt worden voor aankoop van nieuwe kippen 

  en voer.  

  Eind december 2015 zijn 2000 jonge legkippen aangekocht, 1000 met geld van SHHS en 1000 

  met geld van een lokale mede-investeerder.  De eerste eieren zijn uitgedeeld. De vraag is 

  enorm! 

  Verwacht wordt dat ten minste 10 - 20 mensen werk zullen vinden middels dit project:  

  verzorgers, verkopers, chauffeurs.  

 

www.humanitairehulpsyrie.nl 

bankrek. NL33 TRIO 0781 3627  68 

 

 

http://www.stichtingwitboek.com/

