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JAARVERSLAG 2019

de regio binnen Syrië waar
de lokale groep werkt die wordt ondersteund
door de St. Humanitaire Hulp Syrië uit Enschede.

DOEL VAN DE STICHTING
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 .
In 2019 heeft de stichting haar werk kunnen doen mede dankzij de giften van:
 Hofstee stichting
 H. Hartstra stichting
 Hazewinkel Foundation
 Donaties stichting SHS
 Collecte Vredesweek 2019 Enschede
 Vrijzinnige gemeente Hattem
 Opentuinen dag Denekamp
 Kerstactie Weerselo/Deurningen
 En overige giften van bedrijven en particulieren.
Al het werk binnen de SHHS wordt gedaan op vrijwillige basis – er zijn geen betaalde krachten.

HET LEVEN VAN EEN VLUCHTELING:
De geur van een oorlog die het 10-de jaar in gaat.
Heel beschaamd hoor ik fluisteren: “De mensen stinken.”
Hoe kan het anders! Leven in de modder, in kou en regen, op onbeschutte plekken, in tenten,
schuurtjes en ingestorte gebouwen met alleen de kleren aan die je in de haast van de vlucht mee kon
nemen. Geen geld voor water en elektriciteit. En zonder elektriciteit doet de wasmachine het niet en is
er geen warm water. Wie zich een beetje elektriciteit kan permitteren, wast in de wasmachine met
koud water.
Vieze geur ontstaat ook binnenshuis als je voor een beetje warmte bijeen gesprokkeld afval moet
verbranden in een wankel kacheltje of restafval van olie.
SOLIDARITEIT
Het is hartverwarmend te zien en te horen hoe solidair de mensen met elkaar zijn, hoe van een
“dubbeltje” toch nog te delen blijkt.
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PROJECTEN VAN SHHS 2019:
Wijkcentrum in Al Bab
Het doel van het centrum is :
 Het versterken van de gezondheidszorg middels het geven van cursussen: EHBO en
verpleegkunde; het centrum functioneert ook als vaccinatiecentrum;
 Het begeleiden en helpen van getraumatiseerde kinderen;
 Het bieden van naailessen en andere, voor vrouwen interessante cursussen, waarmee zij een
inkomen kunnen verwerven
 Het bieden van speelruimte en een bibliotheek voor kinderen
 Het verstrekken van maaltijden (thuisbezorgd) voor arme families in de wijk.
Lopende projecten, die zijn voortgezet in 2019:
 De Ambulancedienst in Noord-Syrië ( Al Bab)
In 2019 werden in totaal 4770 patiënten geholpen, waarvan 2137 kinderen.
 Noodhulp aan voor de oorlog gevluchte Syriërs in Gaziantep en in Syrië.
Afgesloten projecten
In de loop van 2019 is het volgende project afgesloten:
 De school voor Syrische (straat-)kinderen in Gaziantep.
Naar de school kwamen 270 – 300 kinderen voor onderwijs. Regelmatig werd voor
maaltijden gezorgd. Ook 90 vrouwen leerden er lezen en schrijven.

BELEIDSPLAN 2020
Verdere ontwikkeling van het wijkcentrum in Al Bab
Het wijkcentrum in Al Bab probeert met man en macht de nood te verzachten door onderdak te
zoeken en voedsel uit te delen aan de vele (586.000) vluchtelingen uit Idlib die ook deels naar Al Bab
kwamen. Er is grote behoefte aan een huisarts en een apotheek in het wijkcentrum. SHHS hoopt hier
spoedig gevolg aan te kunnen geven.
Tekorten van ziekenhuizen
Deze hulpvraag zal nader onderzocht worden.
Voortzetting
Ook in 2020 zal de noodhulp en de hulp aan de Ambulances zonder Grenzen worden voortgezet. Zij
zijn onmisbaar gebleken voor acute hulp.
Help ons helpen.
Steun de vluchtelingen met noodhulp, voeding of medische
hulp. Steun het WijkCentrum na al het oorlogsgeweld. U
kunt bij uw gift een aktiviteit vermelden die u wenst te
steunen: maaltijden voor de allerarmsten, schoolboeken,
een naaimachine, speelmateriaal, medische hulpmiddelen.
Op de home-pagina van SHHS vindt u een donatieknop
waarmee u eenvoudig en direct een donatie kunt doen.
Hartelijk dank.
https://www.humanitairehulpsyrie.nl
Triodosbank NL33 TRIO 0781 3627 68
Bijlage: Resultaten 2019 en beleidsplan 2020
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RESULTATEN SHHS 2019
Saldo banken:

1-1-2019

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

€ 30.817,02
€ 444,27

Ontvangsten 2019:
Totaal beschikbaar:

€ 31.261,29
€ 60.428,46
€ 91.689,75
========

Uitgaven:
Afgedragen aan NEW START tbv projecten:

€ 56.250,00

Kosten:

€

Totaal uitgaven:

€ 56.735,86

Saldo:

485,86

€ 34.953,89
========
BESTEDINGEN NEW START – Gaziantep/Syrië in 2019

Ontvangen van SHHS in 2019:
Bestedingen New Start:
- Nog tegoed van 2018 tbv projecten
- Ambulances: 12 mnd x € 1750
- Wijkcentrum Al Bab
- Noodhulp vluchtelingen ( mn woonkosten)
In totaal besteed:
Kosten: bankkosten
€ 365,Vervoer
€ 690,Blijft nog in kas per 31/12/2019

€ 56.250,00
€ 11.950,€ 21.000,00
€ 12.400,€ 6.050,00
€ 51.400,00
€

1.055,00

€ 3.795,00
========

Datum goedkeuring jaarrekening: februari 2020
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