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EEN TERUGBLIK / EEN VOORUIT KIJKEN
Deden we iets aan de oorzaken van het vluchtelingenprobleem?
Er wordt hard gewerkt aan het Multifunctionele centrum in Al Bab.
De Nobelprijs voor de Vrede 2019 werd uitgereikt aan iemand die een betere wereld belooft.
We vieren 75 jaar Bevrijding in Nederland maar wat betekent vrijheid eigenlijk?
In Idlib is het een hel op aarde in deze Kersttijd: er is voor niemand meer plaats.
We mochten rijkelijk donaties ontvangen en dat stemt hoopvol.
Want uiteindelijk zijn we allemaal lotgenoten.

"Dat Vrede en Licht in je hart mogen zijn, om ieder die je ontmoet tot zegen te zijn."

VERGETEN MIGRATIE
https://www.youtube.com/watch?v=PtqIYjl1XKk&feature=youtu.be
Schrijver Kenan Malik vraagt zich af of we iets gedaan
hebben aan de oorzaken van het probleem nadat we de foto's
zagen van verdronken vluchtelingen. Sommige beelden zijn
zo krachtig....
Maar wat is er gebeurd? Niets.

MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM IN AL BAB
De SHHS probeert te helpen waar hulp het hardst nodig is, waar we, zo blijkt in de praktijk, voor grotere organisaties een
voorbeeld zijn - zij nemen na de opstartfase door SHHS vaak de projecten over. Op deze wijze worden ook
"vergeten" gebieden bereikt.
De wijkbewoners ter plaatse zeggen: Wij worden goed geholpen. De omstandigheden waarin zij leven zijn, met name ook
in de wintertijd ( nachtvorst en sneeuw!) erbarmelijk. Zij ervaren deze hulp als een verzachting voor de grote ellende
waarin zij al zo lange tijd leven.
In Al Bab ( Noord-Syrië) wordt hard gewerkt aan het Multifunctionele centrum: voor medische cursussen, een medische
hulppost met apotheek, een gaarkeuken, traumaverwerking voor kinderen, een speelplaats en een bibliotheek, en niet te
vergeten een ontmoetingsplek voor vrouwen met mogelijkheid tot het volgen van medische en ambachtelijke cursussen (
te beginnen met naaicursussen).
Het grootste deel van de benodigde fondsen voor de start van dit project dat ism De Wilde Ganzen is opgezet, is binnen.
Voor de continuïteit blijven donaties welkom.

" Such a speech can only come from the heart."
https://www.youtube.com/watch?v=jESA8MLAuCw
NOBELPRIJS VOOR DE VREDE
De Nobelprijs voor de Vrede 2019 is toegekend aan de
Ethiopische premier Abiy Ahmed Ali voor zijn
inspanningen voor vrede en het be-eindigen van een 20jaar durend grensconflict tussen Ethiopie en Eritrea. Ook
de hervormingen die hij doorvoerde in zijn eigen land
werden geprezen: "Zij geven burgers de hoop op een beter
leven en een betere toekomst."
Op 10 december hield hij zijn acceptatie-speech. Zie de
video. Zijn getuigenis van de oorlog is zo vergelijkbaar met
de situatie in Syrie,
Abiy Ahmed zegt: Peace is working hard! We must plant
seeds of love, forgiveness and reconciliation in the hearts
and minds of our citizens." En: "It is about using the best
of our past that thrives on civility and peace - no man is an
island."
Wij hopen dat er, na bijna 9 jaar oorlog, ook in Syrie zo'n
charismatische man/vrouw mag opstaan.

DE HEL IN IDLIB
Als je niet meer weet waar nog toevlucht te
zoeken...............Zie de foto.
In de recente weken waren er wederom hevige
luchtaanvallen in de provincie Idlib ( meer dan
400 in de afgelopen 24 uur op burgerdoelen) ,
80 mensen werden gedood, meer dan 60.000
mensen moesten vluchten. Wat kun je doen als
je geen dak boven je hoofd hebt, geen
veiligheid, geen eten voor je kinderen, de
voedselprijzen blijven maar stijgen. Wat doe je
in de winter als de deur van je "huis" enkel nog
een doek is?

DANK
Dit jaar hebben we weer van vele kanten en via
vele acties donaties ontvangen.Ook op de
kerstmarkt in Delden deden we ons best SHHS
onder de aandacht te brengen. Zie de foto:
Caroline in afwachting van de eerste klanten.
Enkele grote fondsen gaven zonder aanvraag:
" We weten dat het bij jullie goed terecht komt."
Veel dank voor ieder die hielp, op welke wijze
dan ook!

Lotgenoten,
Ons gaan is een komen
Ons komen een gaan
De zin van het leven
is dat we vergaan
De wereld van iedereen
Niemand de baas
Het heden is eeuwig
Alles is waar
God of Jehova
Allah Jahweh
De één is de ander
De ander de één
Ontsteekt uw geweten
Kijkt om u heen
Het lot dat we delen
laat niemand alleen
J.A. Deelder

Wilt u ook iets doen?
Een groot of klein gebaar? Alles is welkom en alles helpt! Veel druppels maken een grote stroom.
Op de home-page van SHHS vindt u een donatieknop waarmee u eenvoudig en direct een donatie kunt doen.
http://www.humanitairehulpsyrie.nl

Geef, Uw gift blijft nodig!
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