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Bevrijd: Van de hel naar de hemel 

Zij slaapt een lichte slaap, onrustig. Het geluid van de vele overvliegende vliegtuigen klinkt nog na in haar hoofd, zoals dat nu al 

maanden het geval is. Daarbij komen de zorgen voor wat komt. Ze is bijna 80 jaar en slecht ter been. Als het eerste ochtendli cht 

verschijnt zal ze samen met haar man, kinderen en kleinkinderen, totaal 18 personen,  samen ook met andere dorpsbewoners 

met een karavaan auto’s het dorp proberen te ontvluchten; het dorp waar ze 3 jaar geleden onderdak vond na de vlucht uit 

Aleppo. Voor de 2-de keer moet ze een huis achterlaten, niet wetend of ze het ooit terug zal zien. 
De groep die gisteren vertrok is ’s-avonds teruggekeerd.  Zij werden opgepakt door IS-leden en naar een sharia-rechtbank 

gebracht. Het liep goed af. Over enkele dagen zullen zij het opnieuw wagen. 
Met haar groep lukt de reis. In een dorp bij de zwaar beveiligde Turkse grens vinden ze gastvrijheid in afwachting van wat 

komen gaat. En boven verwachting is er snel goed nieuws. 
Vandaag ( 10 nov.) zijn de meeste dorpen in de regio in Noord Syrië waar de SHHS werkt, bevrijd door het vrije Syrische 

leger!  Het aantal slachtoffers is beperkt door het tijdige vertrek van de meeste inwoners. Vragen blijven over hoeveel schade is 

aangericht, maar dat is van een andere orde. Het zal helaas nog tenminste enkele weken duren voordat het veilig genoeg is om 

terug te keren. Het verlangen naar een “gewoon” leven is groot, een leven zonder de angst of een jurk wel lang genoeg is, een 

baard wel correct geschoren en waar de geur van een gerookte sigaret niet verbloemd hoeft te worden 
Iemand schreef: “Ik ben bang dat het Verlangen mij gaat doden en dus verlang ik hartstochtelijk mijn Verlangen te vergeten.” 
  
Een levensperspectief voor Syrische (straat-)kinderen in de stad Gaziantep 

Recent hebben wij met De Wilde Ganzen een overeenkomst gesloten ( voor iedere gift geeft zij 50% premie!) voor 2 van onze 

projecten:  

1. Levensperspectief voor de Syrische (straat-)kinderen in Gaziantep ( Turkije) 

2. Het schapen- en geitenproject in Noord-Syrië. 

Sub 1.: In de Turkse stad Gaziantep verblijven tenminste 55.000 gevluchte Syrische kinderen beneden de 18 jaar die niet naar 

school gaan, soms nog nooit naar school zijn geweest. Velen van hen “wonen” op straat of moeten werken om nog wat inkomen 

binnen te brengen voor hun familie. Uitbuiting ligt op de loer voor deze kwetsbare kinderen.  
Ook deze kinderen dromen over een toekomst, maar hoe bereik je die als je niet eens naar school bent geweest, geen sociaal 

gedrag hebt aangeleerd, slecht gevoed wordt. Voor veel kinderen is naar school gaan de grootste droom. Dat biedt perspectief!  
Samen met onze partnerorganisatie in Gaziantep is de SHHS gestart met een opvangcentrum annex school voor deze kinderen. 

Zij kunnen daar voorbereid worden op regulier onderwijs, ontvangen psychische hulp en een maaltijd. In de korte tijd van haar  

bestaan maken al 270 kinderen van het centrum gebruik. Ook 90 moeders zijn gekomen om te leren lezen en schrijven.  
Veel van deze projecten zijn nodig in de stad, maar het begin is er. 
  

Extra bijdrage als we de Gouden Gans 2016 winnen! 

De goedkeuring van Wilde Ganzen maakt het bovendien mogelijk dat dit project kan meedoen voor de verkiezing van de 

Gouden Gans 2106.  De winnaar van die prijs ontvangt een bedrag ad € 10.000,-. Hoeveel kinderen kunnen daarvan niet een 

toekomst bouwen? Laat hen geen verloren generatie kinderen zijn.  
Om deze kinderen te laten winnen hebben we uw hulp nodig. Tien projecten die de meeste stemmen ontvangen van het publiek 

gaan door naar de finale. Wij willen heel graag dat dit levensperspectief biedend project daarbij is. Vindt u het ook een mooi 

project? Stem dan op dit project en maak anderen in uw omgeving hierop attent.  Breng ons ook op Facebook een bezoek. 

Familieleden, vrienden en bekenden kunnen daar rechtstreeks stemmen op dit project.  
U maakt met uw stem de Syrische kinderen enorm blij. En ook voor de stemmers valt iets te winnen. 

U kunt hier direct uw stem uitbrengen door te klikken op: 

www.goudengans.nl/humanitairehulpsyrie 
  

Hartelijk dank! 
Namens het bestuur SHHS maar vooral namens de Syrische kinderen. 

Trui Bolscher   

 

 
Projectnaam: Levensperspectief voor Syrische kinderen / projectland: Turkije 
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Stichting Humanitaire Hulp Syrië 

Enschede 

http://www.humanitairehulpsyrie.nl 

Stichting Humanitaire Hulp Syrië: NL33 TRIO 0781 3627 68. 
 
 
Wilt u deze nieuw sbrief doorsturen? Graag. 
Wilt u de nieuw sbrief niet meer ontvangen: mail naar humanitairehulpsyrie@gmail.com 
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