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Wat beweegt ons?
Het onvervreemdbare recht van mensen op
waardigheid, respect en veiligheid.
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Jaarverslag 2017
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 (aftredend in 2019)
Annemieke Goes, secretaris (aftredend in 2019)
Trui Bolscher, penningmeester.

2

Inkomsten en kosten in 2016
Inkomsten en kosten in 2017
Beschikbaar bedrag in 2017: €
Beschikbaar
in 2017:
€ 99.762,28
De
totale kostenbedrag
over 2017
bedroegen
unnen zo laag zijn omdat de stichting geen betaalde krachten heeft en
bestuursleden
en verblijfkosten
naar de
regio voor eigen
rekening nemen.
De totalereiskosten
over 2017
bedroegen
€ 1.372,17

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.

Samenwerking met Stichting Hulpgoederen Syrië (SHS)
In 2017 is ons samenwerkingsverband met de Stichting Hulpgoederen Syrië uit Wijchen bestendigd.
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 – 2016
Zie de eerdere jaarverslagen en de website.

In 2017
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 school voor gehandicapten in de stad Aleppo
 Een educatieproject in de stad Gaziantep: een school voor met name Syrische straatkinderen
in die stad.
 Scholen in Noord-Syrië
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 2018
SHHS heeft een nieuw project uitgewerkt en dit ingediend bij De Wilde Ganzen:

Wederopbouw in een dorp in Noord-Syrië.
Nu de bommenregen nagenoeg is gestopt en ISIS in het werkgebied van SHHS is ontmanteld begint
in de noordelijke regio een voorzichtige wederopbouw. Wij willen daar een bijdrage aan leveren.
We hebben gekozen voor de ons bekende dorpen, omdat onze contactpersoon daar gemakkelijk kan
komen en dus toezicht kan houden.
We willen starten met een AKTIVITEITENCENTRUM, waar vrouwen en kinderen een veilig onderdak
kunnen krijgen. Waar we hulp willen bieden voor de verwerking van TRAUMA'S en vrouwen willen
helpen om in hun eigen LEVENSONDERHOUD te voorzien. Er is speelruimte voor de kinderen gepland,
een bibliotheek en een leslokaal met naaimachines voor de vrouwen
Veel mannen zijn vermist, gevangengezet of gedood en vrouwen lopen het risico, voor het
levensonderhoud van haarzelf en haar kinderen, en voor hun veiligheid, min of meer gedwongen te
worden uitgehuwelijkt aan een familielid van hun verdwenen echtgenoot.
Bewustwording en bescherming van de rechten van de vrouwen zal ook een belangrijk aspect zijn van
de hulpverlening.
Zo hopen we de inwoners weer zicht op de toekomst te helpen geven en mogelijkheden om
onafhankelijk te zijn.
Vervolgens willen we werken aan de infrastructuur, wegen, water, elektriciteit, scholen en huizen met
zonnepanelen etc. Aansluitend kunnen we ook onderwijs in de bestaande scholen weer oppakken
zoals voorheen, nu ISIS is vertrokken uit deze regio.
Ons doel hiermee is ook: zoveel mogelijk grond voor radicalisering weg te nemen.
Want in welke kringen komen jonge mensen noodgedwongen terecht wanneer er geen toekomst aan
de horizon lonkt?
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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.
Augustus 2019
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Hoe het begon
In maart 2011 begonnen de vreedzame protesten tegen het Syrische regime, met als doel 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,
en anderen, steeds meer betrokken. De eerste noodhulp kwam snel op gang. Voedselpakketten, kleding,
dekens, medicijnen werden per vliegtuig, auto en zeecontainer naar Syrië gebracht.
Begin 2013 is de Stichting Humanitaire Hulp opgericht met als doel: zoveel mogelijk humanitaire hulp
bieden in de regio.
Op een gegeven moment moest de partner vluchten uit Syrië en 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. Hij heeft de mogelijkheid enkele dagen per week in Syrie door te brengen als
lid van een lokale commissie ( gemeenteraad)
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 2017
Bestedingen lokale partner: NEW START (voorheen: AL NUR)

TRIODOSBANK NL33 TRIO 0781 3627 68 tnv St.Humanitaire Hulp Syrië, Enschede
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FINANCIEEL VERSLAG 2017

RESULTATEN SHHS 2017
Saldo banken:

1-1-2017

Triodosbank rek.nr NL33 TRIO 0781 3627 68
ING Bank rek.nr NL 92 INGB 0672 2012 83

€ 50.246,89
€
97,22

Ontvangsten 2017:
Premie WG gedurende 2017
Donaties in 2017:
- Hartstra stichting
€ 15.000,- Hazewinkel Foundation 5.000,- St. Morgenster, Utrecht 200,- SHS
4.950,- Collecte concert
1.229,36
The Armed Man, Hengelo
- Overig partic. giften 16.715,96
- Kerkcollectes etc
1.359,52

€

4.963,33

€ 44.454,84
Totaal:

€ 99.762,28
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Totaal beschikbaar:

€ 99.762,28

Uitgaven:
Afgedragen aan NEW START tbv projecten:
€ 63.250,00
Afgedragen op verzoek Zwitserse organisatie ( zie hierna)
5.000,00
Kosten:
- drukwerk en promotiemateriaal
- website
- bankkosten
- transportkosten Ned. Turkije
- diversen (w.o Partin)
subtotaal:

396,96
55,66
141,80
600,00
177,75
€

1.372,17

Besteed:

€ 69.622,17

Blijft beschikbaar

€ 30.140,11

Waarvan in depot gestort bij Wilde Ganzen:
Restant:

-/-

20.000,00
€ 10.140,11
=========

Saldo banken per 31 december 2017
Triodosbank rek.nr NL33 TRIO 0781 3627 68
ING Bank rek.nr NL 92 INGB 0672 2012 83
Samen

€ 9.596,09
€
544,02

Nog te betalen aan NEW START (zie hierna)

€
€

10.140,11
9.250,00

Vrij beschikbaar per 31 december 2017
Te vermeerderen met de bij Wilde Ganzen in depot staande gelden

€
890,11
€ 20.000,00

Totaal beschikbaar per 31 december 2017

€ 20.890,11
=========
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BALANS 31 december 2017
ACTIVA
PASSIVA
---------------------------------------------------------------------------------------------Banksaldi
Af te dragen aan New Start € 9.250,- Triodosbank
€ 9.596,09
- ING Bank
544,02
In depot WG

€ _20.000,00
€ 30.140,11

Saldo beschikbaar

€ 20.890,11
€ 30.140,11

BESTEDINGEN NEW START ( voorheen AL NUR) – Gaziantep/Syrië 2017

Nog tegoed van SHHS over 2016 (zie jaarverslag 2016)

€

Ontvangen van SHHS in 2017:
Beschikbaar voor 2017:

€ 63.250,-

Bestedingen:
- Ambulances: 12 mnd x 1250,- Medicijnen/medisch materiaal/brandzalf Ambulances
- Fysiopraktijk Killis: 12 mnd x € 500,- Schapen en voer Noord-Syrië
- School Gaziantep
- Scholen Noord-Syrië
- School tentenkamp Azaz
- Activiteiten dag school Gaziantep
- School Idlib
- Noodreparatie dorpsstraat Noord-Syrië (19 km)
- Noodhulp vluchtelingenfamilies: 12 x 350,-

5.400,-

€ 57.850,-

15.000, 4.000, 6.000, 14.900,16.000, 5.000, 1.000, 400, 1.000, 2.000, 1.800, -

In totaal besteed:

€ 67.100,-

Blijft nog tegoed van SHHS per 31/12/2017

€ 9.250,========

New Start ontving in 2017 ook een bijdrage ad € 5.000,- van de Zwitserse hulporganisatie J’ áide
comme je peux’ besteed aan:
 Schoolkamp Noord-Syrië 1.000, Zeepfabriekje Syrië
4.000,10

Geoormerkte donaties in 2017: (totaal € 37.145)
€ 2.520, voor het schapen-en geitenproject
€ 2.500, voor de school in Gaziantep
€ 1.075, voor thuisschooltjes in Syrië
€ 15.000, voor medische apparatuur Fysio in Kilis
€ 15.000, voor ambulances
€ 1.050, voor noodhulp

Buiten geoormerkte donaties, die we beschouwen als bestemmingsfondsen, staan de middelen ter
vrije beschikking van de stichting.

Hoofddoelstelling van de stichting:
Het geven van materiële, medische en financiële hulp aan vrouwen, kinderen en mannen in Syrië,
in het bijzonder in de stad en provincie Aleppo en overigens alles te doen om de humanitaire
nood in Syrië te verzachten.
Het bestuur:
Bestuursleden van SHHS ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Wel kunnen zij
een vergoeding ontvangen voor gemaakte kosten. Veelal worden deze niet gedeclareerd of
geschonken aan de stichting. De stichting heeft geen werknemers in dienst.
SHHS heeft geen winstoogmerk.
SHHS heeft sedert haar oprichting in 2013 de ANBI status.
Stichting Wilde Ganzen ondersteunt SHHS op projectbasis – elke donatie voor een goedgekeurd
project wordt aangevuld door Wilde Ganzen met 50%.
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Gegevens Stichting Humanitaire Hulp Syrie ( SHHS)
Adres:
KvK-nummer:
RSIN-nummer:
Vestigingsplaats (statutair):
E-mail:
Website:

Marthalaan 3-74, 7511 AZ, Enschede
57267928
8525 09 017
Enschede
humanitairehulpsyrie@gmail.com
www.humanitairehulpsyrie.nl

Datum goedkeuring jaarrekening: 31 augustus 2019

“ Ring out the thousand wars of old.
Ring in the thousand years of peace.
Better is peace than ever more war.”
-----------------------------------------
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