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Wat beweegt ons?
Het onvervreemdbare recht van mensen op
waardigheid, respect en veiligheid.
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Jaarverslag 2018
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 grensregio met 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.
SHHS werkt nauw samen met een partnerorganisatie in de regio: New Start. Deze onderhoudt de
contacten met de plaatsen en mensen die door ons worden ondersteund.
Een aantal projecten zijn/worden gedaan in samenwerking met Wilde Ganzen. In 2018 was dat het
Wederopbouwproject in een Syrisch dorp.
De stichting is geregistreerd als ANBI.
De Stichting is lid van PARTIN (brancheorganisatie voor kleine goede doelen).
De stichting is opgericht op 15 februari 2013 en gevestigd te Enschede.
Bestuursleden zijn:
Mimi Jorna, voorzitter (aftredend in 2019)
Annemieke Goes, secretaris (aftredend in 2019)
Trui Bolscher, penningmeester.
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Samenvatting financieel jaarverslag 2018:
Beschikbaar bedrag in 2018:
De totale kosten over 2018 bedroegen

€ 66.158,01
€
396,72

De stichtingskosten zijn zo laag, omdat de stichting geen betaalde krachten heeft en
bestuursleden reis- en verblijfkosten en andere kosten voor eigen rekening nemen.
Het financieel jaarverslag vindt u in bijlage 1.

Samenwerking met Stichting Hulpgoederen Syrië (SHS)
In 2018 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.

3

Projecten van SHHS 2018:

Nieuw: Wederopbouw in Noord - Syrië
Stichting Wilde Ganzen heeft ons projectvoorstel Wederopbouw goedgekeurd. Met dit project willen
wij (SHHS ism New Start) in de komende jaren de bevolking van een enkele dorpen in de provincie
Aleppo ondersteunen bij de wederopbouw. Er is dringend behoefte aan een multifunctioneel

centrum om hulp te bieden aan de kinderen, aan het weerbaar worden van de vrouwen en het
opbouwen van financiële onafhankelijkheid.
De St. Humanitaire Hulp Syrië (SHHS) , ondersteund door “De Wilde Ganzen”, wil de bevolking
hierbij financieel ondersteunen.
Het doel van het centrum is te helpen met het verwerken van door de oorlog opgelopen
traumatische ervaringen, zodat onder begeleiding van professionele hulp aan een nieuwe toekomst
kan worden gebouwd. Ook is een speelruimte voor de kinderen gepland en een bibliotheek. Voor de
vrouwen komt er een leslokaal met naaimachines. Velen van hen zijn weduwe en moeten in eigen
levensonderhoud voorzien. Daarnaast is er een ruimte voor gezondheidszorg en het geven van
medische lessen ( eerste hulp en spoedeisende hulp). Met dit laatste is inmiddels reeds gestart – er is
een wachtlijst voor de vele gegadigden.
Totale kosten worden begroot op € 32.000,-.
Lopende projecten, die zijn voortgezet in 2018
Deze zijn:
 De Ambulancedienst in Noord-Syrië
 De school voor straatkinderen in Gaziantep
 Herstel scholen in enkele dorpen in Noord -Syrië
Daarnaast werd zowel aan voor de oorlog gevluchte Syriërs in Gaziantep als in Syrië noodhulp
verstrekt aan gezinnen en weeskinderen. Dit waar mogelijk en noodzakelijk, voor zover de financiële
middelen dat toelieten.
Afgesloten projecten
In de loop van 2018 zijn een aantal projecten afgesloten:
- De fysiotherapiepraktijk in Kilis.
- De school voor gehandicapten in Aleppo
De school voor straatkinderen in Gaziantep is eind 2018 zelfvoorzienend. De hulp zal daar beëindigd
worden.
Op de website vindt u een uitgebreide beschrijving van de projecten en het aantal daarmee geholpen
mensen.
Voor informatie over de periode 2013 – 2017: Zie de eerdere jaarverslagen op de website.
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BELEIDSPLAN 2019
Wederopbouw in Noord-Syrië.
In Noord-Syrië keert langzaam de rust terug en kan nagedacht worden over wederopbouw. De
wederopbouw is nog lang niet overal van start gegaan, en zeker niet stelselmatig van de grond
gekomen.
SHHS wil daar graag een steentje aan bijdragen en heeft het hierboven vermelde “Wederopbouwproject” opgezet, ondersteund door De Wilde Ganzen.
Met een multifunctioneel centrum bieden we vrouwen en kinderen een ontmoetingsplek en
dagopvang. Ook de mogelijkheden voor de vrouwen om financiële onafhankelijkheid op te bouwen en
mogelijkheden voor de ontwikkeling van de kinderen bieden hopelijk toekomstperspectief.
Bewustwording en bescherming van de rechten van de vrouwen vormen belangrijke aspecten van de
hulpverlening en het onderwijs opdat een veilige en menswaardige omgeving mag ontstaan.

Tot slot
Ook dit jaar zal het bestuur van SHHS zich met haar partnerorganisatie in de regio, New Start, weer
met hart en ziel inzetten om voor zoveel mogelijk mensen te helpen. En wij hopen van harte dat u ons
daarbij wilt blijven steunen.

Hartelijk dank!
Het bestuur van de stichting Humanitaire Hulp Syrië.
September 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.
Alle bestuursleden zijn in de regio geweest en hebben de projecten, voor zover mogelijk, bezocht.
De oorlogssituatie in Syrië maakt dat we soms moeten stoppen met een project, de ene keer omdat
andere ondersteuning noodzakelijker is , de andere keer beter elders ingezet kan worden. Belangrijk is
het directe contact met de samenwerkingspartners en hulpverleners. Als er geen contact (meer)
mogelijk is en we niet meer kunnen rekenen op een verantwoording en inzicht in de besteding van de
gelden, beëindigen we de hulp. Voorop staat dat al het gedoneerde geld zoveel als mogelijk wordt
besteed aan de projecten ten bate van de voor oorlogsgeweld en de gevolgen daarvan gevluchte
burgers in Syrië.

Bijlagen:
-

Financiële resultaten SHHS 2018
Bestedingen lokale partner: NEW START (voorheen: AL NUR)
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FINANCIEEL VERSLAG 2018

RESULTATEN SHHS 2018
Saldo banken:

1-1-2018

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

€ 9.596,09
€ 544,02
€ 10.140,11

Ontvangsten 2018:
Vrijgave depot bij Wilde Ganzen ( zie jaarverslag 2017)
Donaties stichting SHS
Benefietconcert Urk
Kerkgenootschappen (collectes/boekentafels):
Opentuinen dag Denekamp
St. Vraag en Aanbod Wijchen
Kerstactie Weerselo/Deurningen
St. Morgenster, Utrecht
Giften van bedrijven en particulieren

€ 20.000,00
€ 11.000,00
€ 2.210,00
€ 3.443,37
€
250,€
750,€
555,€
237,€ 17.572,53
€ 56.017,90
€ 66.158,01
========

Totaal beschikbaar:
Uitgaven:
Afgedragen aan NEW START tbv projecten:
Kosten:
- website
- bankkosten
- Partin
- diversen
Samen:
Totaal uitgaven:
Saldo:

€ 34.500,00

€ 70,18
€ 108,98
€ 75,00
€ 142,56
€

396,72
€ 34.896,72
€ 31.261,29
========
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Saldo banken per 31 december 2018
Triodosbank rek.nr NL33 TRIO 0781 3627 68
ING Bank rek.nr NL 92 INGB 0672 2012 83
Totaal:

€ 30.817,02
€
444,27

Nog te betalen aan NEW START (zie hierna)
Totaal beschikbaar per 1 januari 2019

€ 31.261,29

-/-

€ 11.950,00
€ 19.311,29
=========

BALANS 31 december 2018
ACTIVA
PASSIVA
---------------------------------------------------------------------------------------------Banksaldi
Af te dragen aan New Start € 11.950,00
- Triodosbank
€ 30.817,02
- ING Bank
€
444,27
Beschikbaar 31 dec 2018
€ 19.311,29
Totaal:

€ 31.261,29

€ 31.261,29
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BESTEDINGEN NEW START – Gaziantep/Syrië in 2018

Nog tegoed van SHHS over 2017 (zie jaarverslag 2017)

€ 9.250,00

Ontvangen van SHHS in 2018:

€ 34.500,00

Totaal bestemming aan projecten New Start voor 2018:
Bestedingen New Start:
- Ambulances: 12 mnd x 1750
- Medicijnen/medisch materiaal/brandzalf Ambulances
- Fysiopraktijk Killis: 1 x € 500
- School Gaziantep (2x 2.400,- en 4x 600,-)
- Wederopbouw Noord-Syrië
- Noodhulp vluchtelingenfamilies: 12 x 350,-

€ 25.250,00

21.000, 2.000, 500, 7.200,2.300,4.200,-

In totaal besteed:

€ 37.200,-

Blijft nog tegoed van SHHS per 31/12/2018

€ 11.950,========

Buiten geoormerkte donaties, die we beschouwen als bestemmingsfondsen, staan de middelen ter
vrije beschikking van de stichting.
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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. SHHS heeft geen werknemers in dienst.
SHHS heeft geen winstoogmerk en heeft sedert haar oprichting in 2013 de ANBI status.
Stichting Wilde Ganzen ondersteunt SHHS op projectbasis.

Gegevens Stichting Humanitaire Hulp Syrië (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

Bankrek.: Triodosbank NL33 TRIO 0781 3627 68

Datum goedkeuring jaarrekening: september 2019
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