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Wat beweegt ons? 
Het onvervreemdbare recht van mensen op waardigheid, respect en 

veiligheid. 
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Jaarverslag 2016 
 

Voor fondsen, organisaties, vrienden en alle mensen, die de SHHS steunen. 

 

 

          
 

Aanduiding van de regio binnen Syrië waar  

de lokale groep werkt  die wordt ondersteund  

door de St. Humanitaire Hulp Syrië uit Enschede. 

 

 

Algemeen 

 

De stichting verleent humanitaire hulp aan: 

Syrische vluchtelingen binnen Syrië en in de regio, met name in Turkije. Zie kaartje hierboven. 

De hulp is in het bijzonder gericht op voedselhulp, educatie, gezondheidszorg en ondersteuning van 

vrouwen en kinderen met als doel: weerbaarheid en zelfredzaamheid.  

Er wordt geen onderscheid gemaakt naar politieke richting, religie of anderszins. 

Voor haar werk is de stichting afhankelijk van donaties en giften. Zij heeft geen eigen vermogen. 

Al het werk binnen de SHHS wordt gedaan op vrijwillige basis – er zijn geen betaalde krachten. 

Een aantal projecten zijn/worden gedaan in samenwerking met De Wilde Ganzen.  

De stichting is geregistreerd als ANBI. 

De Stichting is lid van PARTIN (brancheorganisatie voor kleine goede doelen). 

 

 

De stichting werd opgericht op 15 februari 2013 en is gevestigd te Enschede. 

Bestuursleden zijn:  

Mimi Jorna, voorzitter 

Annemieke Goes, secretaris 

Trui Bolscher, penningmeester. 

 

 

Inkomsten en kosten in 2016 

 

Beschikbaar bedrag in 2016: € 107.112,16  

De totale kosten over 2016 bedroegen € 865,27 oftewel 0.9%. 
 

De kosten kunnen zo laag zijn omdat de stichting geen betaalde krachten heeft en bestuursleden reis- en verblijfkosten naar de 

regio voor eigen rekening nemen. 

 

                                                                          

 

                                          

Inkomsten en kosten in 2016 

 

Beschikbaar bedrag in 2016: € 107.112,16  

De totale kosten over 2016 bedroegen € 895,51 oftewel 0.85%. 

 
De kosten kunnen zo laag zijn omdat de stichting geen betaalde krachten heeft en bestuursleden reis- en verblijfkosten naar de 

regio voor eigen rekening nemen. 
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Overzicht van activiteiten voor fondsenwerving – 2016 

 

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

vrienden bedachten weer diverse grotere en kleinere acties om geld in te zamelen voor Syrische 

vluchtelingen, zoals:  

collectes bij concerten, verkoop van eigengemaakte jam, verkoop van eigengemaakte kerststukjes, 

verkoop van knuffels, geldactie (envelopjes) bij gelegenheid van verjaardagen/ jubilea enz.  

In een aantal kerken werd aandacht besteed aan de projecten van de stichting, waaronder de 

Remonstrantse Kerk, Hengelo en de Tuindorpkerk, Utrecht.  

We lieten ons zien bij de viering van de Vredesweek in Enschede, hielden presentaties voor diverse 

clubs, verstuurden 3 x een Nieuwsbrief, zijn een Facebook-pagina gestart en vernieuwden de website. 

 

 

 

 

Samenwerking met Stichting Hulpgoederen Syrië (SHS) 

 

In 2016 gingen we een samenwerkingsverband aan met de Stichting Hulpgoederen Syrië uit Wijchen. 

Deze stichting werkt al jaren op dezelfde basis als SHHS en richt zich op dezelfde regio. 

Bundeling van krachten maakt beide stichtingen minder kwetsbaar. 
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Projecten van SHHS: 

 

Voor de periode 2012 – 2015 

 

Zie de eerdere jaarverslagen en de website. 

 

 
 

In 2016 

 

Lopende projecten werden bestendigd.  

We ondersteunden: 

 De Ambulancedienst in Noord-Syrië 

 De Fysiotherapiepraktijk in Kilis, Turkije met name met aanschaf van dringend noodzakelijke 

apparatuur en hulpmiddelen 

 De thuisschooltjes in Noord-Syrië 

 De school voor gehandicapten in de stad Aleppo 

 ism De Wilde Ganzen een kippenproject in Noord-Syrië: een legkippenbedrijf tbv eieren voor 

de vluchtelingen als aanvulling op de eenzijdige voeding ( proteïne!): 1500-2000 eieren per 

dag – deels gratis verstrekt aan behoeftigen; tevens inkomen verwervend voor 10 - 20 mensen 

 ism De Wilde Ganzen een educatieproject in de stad Gaziantep:  een school voor met name 

Syrische straatkinderen in die stad. 

 

Daarnaast werd noodhulp verstrekt waar mogelijk en noodzakelijk voor zover de financiële middelen 

dat toelieten.  

 

Op de website vindt u een uitgebreide beschrijving van de projecten en het aantal daarmee geholpen mensen. 
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BELEIDSPLAN 2017 

 

 

 

De plannen voor 2017  

 

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

wordt in 2017 onze aandacht gevraagd voor: 

1. Uitbreiding van de school voor straatkinderen in Gaziantep (Turkije) 

2. Een schapen- en geitenproject ism De Wilde Ganzen, in Noord-Syrië, in aansluiting op het 

succes van het kippenproject. 

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

        traumatische ervaringen, vergroting van hun weerbaarheid; zeer noodzakelijk maar  

        nog moeilijk te verwezenlijken want kostbaar. 

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

plaatse en de politieke ontwikkelingen. 

 

 
 

 

 

Wederopbouw in Noord-Syrië 

 

Wij voelen ons vereerd dat onze lokale contactpersoon recent gekozen is tot een van de 25 leden van 

het bestuur van de regio Al Bab in Noord-Syrië en daardoor nog dichter bij het vuur zit. Hij kan zo een 

bijdrage leveren aan de wederopbouw. Wij hopen daarmee onze projecten in Noord-Syrië nog 

gemakkelijker te kunnen monitoren en nog beter zicht te hebben op welke hulp waar nodig is. Dit 

biedt ons zeker nieuwe kansen en mogelijkheden. Met deze uitverkiezing voelen wij ons gesteund en 

erkend in ons werk daarginds. 
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Contacten met VN/UNHCR 

 

Wij zien voor 2017 ook goede mogelijkheden om intensiever contact te leggen met VN-organisaties 

waaronder de UNHCR om op die wijze in het kader van “samen de schouders eronder”, nog effectiever 

te kunnen werken en meer fondsen te kunnen aantrekken.  

 

 
Filippo Grandi ( Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen bij de UNHCR) neemt de situatie in Aleppo in ogenschouw 

en praat met de kinderen over hun leven vandaag. 

 

 

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 wilt blijven steunen. 

 

   Hartelijk dank! 

 
Het Bestuur van de stichting Humanitaire Hulp Syrië. 

 

Maart 2017 
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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 hadden zij een huis in Aleppo. 

Augustus 2012 kwam hij geschokt terug van familiebezoek in Syrië. Door wat we hoorden, raakten wij, de 

inmiddels aangetreden bestuursleden van de stichting, steeds meer betrokken. 

De eerste noodhulp kwam snel 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. 

Op een gegeven moment moest de partner vluchten uit Syrië en hij vestigde zich in Turkije, aan de grens 

met Syrië. Daar is hij een spin in het web. Hij maakt vele vluchtelingen wegwijs, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bijlagen: 

- Financiële resultaten SHHS 2016 

- Specificaties bestedingen lokale partner: NEW START (voorheen: AL NUR) 

 

 

TRIODOSBANK NL33 TRIO 0781 3627 68 tnv  St.Humanitaire Hulp Syrië, Enschede        
 

http://www.stichtingwitboek.com/
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FINANCIEEL VERSLAG 2016 

 

  

FINANCIELE  RESULTATEN SHHS 2016 

      
Saldo banken: Triodosbank / ING Bank per 1 januari 2016   €  23.540,40 

Ontvangen premie WG            11.367,- 

Ontvangen donaties: 

- Haella stichting €   3.000,- 

- Hazewinkel Foundation  5.000,- 

- Hofstee stichting     10.000,-         

- St. Voeten in de Aarde   2.500,- 

- St.Concordia                  1.500,- 

- St.Nelita v Dalen            4.230,- 

- Montessorischool         1.250,03 

- Rotary HED        10.000,- 

- SHS       4.650,- 

- Collecte concert   1.803,52 ( The Armed Man-Saasveld) 

- Overig partic. giften  28.320,07 ( w.o div. kerkcollectes ad € 2.388,73) 

Samen:         €  72.253,62 

Totaal beschikbaar        € 107.161,02 

 

Afgedragen aan NEW START   €      56.000,- 

Kosten: 

-  drukwerk  €  244,79  

-  nieuwe website     366,91 

-  bankkosten      160,71 

- diversen (w.o Partin)     123,10   895,51 

            56.895,51 

Saldo banken Triodosbank/ING Bank per 31 dec. 2016   € 50.265,51 

         

Nog te betalen aan NEW START (zie hierna)          5.400,- 

Beschikbaar per 31 dec.. 2016:      €44.865,51 

      ======== 

 

 

 

Geoormerkte donaties in 2016:  

 

€   2.900,-  schapen-en geitenproject 

€ 16.710,-  school Gaziantep 

€   5.792,45   thuisschooltjes Syrië  

€      250,-  La Rose 

€  13.900,- Fysio Kilis 

€   5.000,-  ambulances 

€     600,11  school weeskinderen Kilis 

€  2.750,03  noodhulp 
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BESTEDINGEN  NEW  START ( voorheen AL NUR)  –  Gaziantep/Syrië  2016 

 

 

Nog tegoed van SHHS over  2015 ( zie jaarverslag 2015)  €   9.295,- 

 

Ontvangen van SHHS in 2016: 
februari    €   10.000,- 
April          10.000,- 

Mei          10.000,- 

Augustus         10.000,- 

November        10.000,- 

December         6.000,- 

         €  56.000 

beschikbaar:        €  46.705,- 

 

Bestedingen:  
- Ambulances Al Bab    €     9.800,- 

- Revalidatie- /fysio centrum Kilis         24.500,- ( waarvan € 15.000 tbv apparatuur) 

- Thuisschooltjes nrd Syrie          5.325,- 

- La Rose ( workshops / opvang gevangene)        1.420,- 

- Noodhulp: Gaziantep divers          2.150,- 

- Noodhulp: kamp Azaz tbv activiteiten kinderen              1.000,- 

- Educatieproject Gaziantep          3.160,- 

- School voor weeskinderen Kilis             600,- 

- school gehandicapten Aleppo                        4.150,- 

Besteed             52.105,- 

 

Blijft nog tegoed van SHHS per 31/12/2016    €     5.400,- 

         ======== 

 
 
 
 
 
 
 

Maart 2017 

Bestuur Stichting Humanitaire Hulp Syrië                         


