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Wat beweegt ons?
Het onvervreemdbare recht van mensen op
waardigheid, respect en veiligheid.
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JAARVERSLAG 2020
HULP BLEEF OOK IN 2020 HARD NODIG
In 2020 riep de speciale gezant van de VN voor Syrië, de heer G.O. Pedersen, de internationale
gemeenschap op “to demonstrate a renewed sense of urgency in supporting the Syrians in finding a UNfacilitated political solution…. the suffering of Syrians is simply catastrophic and must end.”
Wat - binnenkort 10 jaar geleden - begon als geweldloos protest liep uit op een internationaal conflict.
Het resultaat is tragisch: meer dan een half miljoen doden, 11 miljoen vluchtelingen en duizenden
mensen verdwenen. De infra-structuur in Syrië is grotendeels vernietigd, er is (nog) geen perspectief
op reconstructie en het land is bankroet. 90% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. De
consequenties van de oorlog in Syrië bereikten elke uithoek van de wereld, niet alleen door de
vluchtelingen, maar ook door de vragen die gesteld kunnen worden over de internationale
verantwoordelijkheid. UNICEF over 10 jaar oorlog in Syrie: “A shameful milestone.”
Desondanks zijn de Syriërs niet opgehouden te werken voor hun land en proberen zo hun aspiraties
voor hun land levend te houden.
Twee invloedrijke Syriërs ontvingen daarvoor recent de Gandhi Peace Award 2020.
De leefsituatie van de vluchtelingen wordt met de dag erbarmelijker.
Opnieuw werd in 2020 gedemonstreerd in Syrië door de complete ineenstorting van de economie en
een krankzinnige stijging van de prijzen. Een zeer ernstige waardedaling van de Syrische munt had tot
gevolg dat alle basisvoorzieningen onbetaalbaar werden naast een groot gebrek aan inkomen. SHHS
ontving regelmatig noodkreten van Syrische vluchtelingen in Nederland die zich ernstig zorgen maken
over hun in Syrië achtergebleven familieleden.
De sancties tegenover het Syrische regime maken dat herstel van de economie en herbouw van steden
en voorzieningen nauwelijks mogelijk is. En daarmee ook de terugkeer van vluchtelingen.
Hopelijk leveren de onderhandelingen in Geneve onder leiding van de heer Pedersen een opening
naar een goede oplossing van het conflict.
Ook de CORONA-crisis raakte Syrië, waar “social distancing” door de overbevolkte verblijfplaatsen van
vluchtelingen een farce is, en maakte het leven nog ingewikkelder: angst voor oorlogsgeweld, angst
voor honger, angst voor Corona, angst voor de toekomst.
Het oorlogsgeweld nam enigszins af in 2020 in het werkgebied van SHHS. Dat wil evenwel niet zeggen
dat het veilig is. Doden ten gevolge van executies door sluipschutters en door autobommen komen
nog te vaak voor. Ook een gewaardeerde vrijwilliger van de partnerorganisatie van SHHS kwam door
een autobom om het leven in 2020. Wij hopen - met de Syriërs - dat vrede spoedig een einde mag
maken aan deze acties.

2

SHHS

STICHTING HUMANITAIRE HULP SYRIE

Onderstaand een overzicht van de verstrekte hulp in Noordwest Syrië in 2020, opgesteld door de
OCHA (Office for the Coördination of Humanitarian Affairs UN) waaruit o.m. blijkt dat zelfs met
alle gegeven hulp de voedselzekerheid in de regio Al Bab, het werkgebied van de SHHS (hulp via BabAl-Salam) nog blijft steken op 87%.

Positieve berichten
Samenwerking en solidariteit lieten gelukkig ook mooie ontwikkelingen zien in 2020 zoals meer
vrouwen in lokale bestuurscommissies en 3 Syrische vrouwen in de door de BBC samengestelde top100 van meest inspirerende vrouwen in de wereld.
Ondersteuning van en door SHHS
SHHS kon in 2020, dankzij steun van diverse fondsen en trouwe supporters opnieuw een bijdrage
leveren aan verlichting van het leven van de uitgeputte Syrische vluchtelingen in Noordwest Syrië. Die
steun is, hoe beperkt ook, een handreiking die door velen gevoeld wordt: “Thank you for keeping us in
your thoughts.”
Hierna volgt een verslag van hetgeen door SHHS en haar partnerorganisatie NEW START gedaan kon
worden in 2020, haar plannen voor 2021 en het financiële verslag over 2020.
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VEEL DRUPPELS MAKEN EEN MOOIE STROOM

Aanduiding van de regio binnen Syrië waar
de lokale groep werkt die wordt ondersteund
door de St. Humanitaire Hulp Syrië.
(het rode gebied in de detail kaart Al Bab in de witte cirkel)

De Stichting Humanitaire Hulp Syrie (SHHS) verleent ism haar Syrische partnerorganisatie NEW START
hulp aan Syrische vluchtelingen binnen Syrië en in de grensregio met Turkije. De hulp is in het
bijzonder gericht op voedselhulp, educatie, gezondheidszorg en ondersteuning van vrouwen en
kinderen met als doel: weerbaarheid en zelfredzaamheid.
In 2020 hebben de SHHS en NEW START veel werk kunnen verzetten mede dankzij de giften van:
 Hofstee stichting
 H. Hartstra stichting
 Hazewinkel Foundation
 Diaconie Remonstrantse Kerk Hengelo
 Vrijzinnige gemeente Hattem
 Deldense Kerken
 St. Concordia, Enschede (RK kerken)
 Woongemeenschap de Hooge Berkt, Bergeijk
 St. Mundo Crastino Meliori
 Schumacher Kramer Stichting
 Johanna Donk – Grote Stichting
 Fred Foundation
 St. Bron van Leven
 Haella Stichting
 Diaconie Prot. Gem. Rijssen
 ZWO Prot. Gem. Gorinchem
en veel trouwe particuliere donateurs.
De SHHS en NEW START zijn alle donateurs en fondsen bijzonder erkentelijk voor hun steun.
Zonder deze steun kunnen zij niet doen wat ze doen.
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PARTNERORGANISATIE IN SYRIE

SHHS werkt nauw samen met een partnerorganisatie in de regio: NEW START. Deze organisatie,
bestaande uit ter plaatse wonende Syriërs en een in Aleppo geboren Nederlander, adviseert SHHS
omtrent waar, voor wie en welke hulp noodzakelijk is. Er is zeer regelmatig, rechtstreeks en persoonlijk,
contact met het bestuur van SHHS. NEW START werkt met enkele medewerkers, die een kleine
vergoeding ontvangen voor hun werk, en een grote groep onbetaalde vrijwilligers.

SAMENWERKING MET STICHTING WILDE GANZEN

Een aantal projecten zijn/worden gedaan in samenwerking met WILDE GANZEN. In 2020 was dat de
ontwikkeling van een Wijkcentrum, in de stad Al Bab ( provincie Aleppo) met daaraan verbonden een
CORONA-hulp-post.

PARTIN – lidmaatschap

SHHS is lid van de vereniging PARTIN, de branchevereniging voor het particuliere initiatief in
Ontwikkelingssamenwerking, een vereniging voor belangenbehartiging en kennisdeling.
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2020 FINANCIEEL
Uit het financieel verslag blijkt hoeveel giften SHHS ook in 2020 weer mocht ontvangen. Enthousiaste
gevers bedachten weer diverse acties – SHHS ontving opbrengsten van verkopen op Marktplaats, van
eigengemaakte jam, eigengemaakte kerststukken en opbrengsten van collectes gehouden bij
bijzondere gelegenheden. Dat leverde de volgende cijfers op:
Ontvangen door SHHS in 2020:
Besteed aan projecten door NEW START ( zie specificatie in bijlage)
Afdracht aan “The Peaceteam Idlib”
Bijdrage SHHS aan de actie “Ambulance voor Syrie”
Afdracht inzake actie “Voor Amoura”

€ 109.637,32
95.040,00
1.520,00
1.614,75
1.235,00

De gemaakte kosten door SHHS bedroegen in 2020 € 844,48 ofwel 0,8 % van de ontvangsten.
De stichting kent geen betaalde krachten en bestuursleden nemen reis- en verblijfkosten en andere
kosten voor eigen rekening.
Het volledige financieel verslag vindt u in de bijlage.

BESTUUR EN COMMUNICATIE – kort nieuws uit 2020





In 2020 werd een nieuwe voorzitter benoemd: de heer P.C.J.M. Melief.
Het bestuur kwam 5 x bijeen in 2020.
5 x ging een Nieuwsbrief uit – de Nieuwsbrieven werden ook gepubliceerd op de website van
SHHS en op Facebook.
SHHS bracht een nieuwe brochure uit om haar bekendheid te kunnen vergroten.
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PROJECTEN VAN SHHS 2020
WIJKCENTRUM met CORONA hulppost in Al Bab
In November 2019 heeft SHHS samen met NEW START in een van de armste wijken van de stad Al Bab
(circa 150.000 inwoners) een wijkcentrum opgezet waarin gezondheidszorg, psycho-sociale hulp
en educatie voor vrouwen en kinderen een plaats krijgen. Er worden medische cursussen en
naailessen gegeven. Voor de vrouwen is daarbij weerbaarheid en financiële onafhankelijkheid een
belangrijk punt, voor de kinderen opvang en begeleiding om een verloren generatie te voorkomen.
Voor het centrum zijn een enthousiaste manager aangetrokken en per 1 juli 2020 een zeer
gewaardeerde huisarts. Het centrum is een goede ontmoetingsplaats voor kinderen en vrouwen
gebleken. Veel vrijwilligers steken de handen uit de mouwen, dankbaar dat ze iets kunnen doen voor
het dagelijkse leed dat ze zien.

14.000
mensen
geholpen

1.500
kinderen
gevaccin
eerd

454
cursisten

612
families
voedselh
ulp

600
hygiene
boxen en
2000
coronabrochures

digitale
lessen
basissch
ool

Het centrum geniet eind 2020 grote bekendheid. De dokter wordt druk bezocht, de para-medici doen
geweldig werk zoals verzorging van chronisch zieken, oorlogsgewonden, gehandicapten, ook via
huisbezoek/thuiszorg. De wachtlijsten voor de cursussen getuigen van de grote belangstelling. De
aangeboden digitale lessen op basisschool niveau zijn zeer welkom door de sluiting van de scholen
wegens Corona.
Vele, vele maaltijden werden uitgedeeld en ook de ter beschikking gestelde hygiëne boxen bleken
harder nodig dan verwacht.
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LOPENDE PROJECTEN, DIE ZIJN VOORTGEZET IN 2020:


De Ambulancedienst in Noord-Syrië (Al Bab): het gespecialiseerde team werkt vanuit het
wijkcentrum: zij verzorgen ziekenvervoer, verlenen verpleeghulp en geven medische cursussen.



Noodhulp: individuele hulp in de vorm van bijstand voor woonkosten, voor medicijnen, voor
voeding, voor medische hulpmiddelen (zie voor specificatie het financiële jaarverslag)

Bijzonder project: AMBULANCE VOOR SYRIE ( zie ook specificatie hierna in bijlage)

OUR
STN
HUMAE
Your
We
Thank
Be

TURKISH RED CRESCENT SYRIA HUMANITARIAN OPERATIONS

De Syrische burgeroorlog heeft de gezondheidszorg in Syrië nagenoeg volledig vernietigd. Aan alles is
tekort. Toen dan ook in 2020 de St. de Veluwse Wensambulance besloot een van haar ambulances te
vervangen hebben, met behulp van Dr. Said van de WensAmbulance Oost-Nederland, COJEP
Humanitair en SHHS de handen ineen geslagen voor de aankoop en schenking van deze ambulance
aan een ziekenhuis in Syrië waar deze hard nodig is. In samenwerking met NEW START heeft de Turkse
hulporganisatie Rode Kruis / Rode Halve Maan, zorg gedragen voor de overdracht van de ambulance
aan het ziekenhuis in Al Bab (Noord-Syrië) in september 2020. Het ziekenhuis heeft laten weten zeer
verguld te zijn met deze goed geoutilleerde ambulance.
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BELEIDSPLAN 2021
Het leed is nog niet geleden nu de oorlog voortduurt en dus blijft steun voorlopig nodig, op diverse
gebieden. NEW START wijst op het grote belang van voortzetting van de voedselhulp, goed
drinkwater, versterking van de gezondheidszorg en onderwijs.
Op het platteland ten noorden van Al Bab zijn de leefomstandigheden dramatisch. Om daar
verbetering in te brengen zijn 2 projecten uitgewerkt en goedgekeurd door stichting De Wilde Ganzen.

1. DORPSHUIS: dependance van het wijkcentrum in Al Bab
Bereik: tenminste 10.000 mensen

Het grote tekort aan gezondheidszorg doet zich ook voelen in het dorp Swaiha en omgeving. Naast de
plaatselijke bevolking verblijven hier veel vluchtelingen. De regio is zeer dichtbevolkt.
De straten zijn bijna onbegaanbaar en transport naar de stad of een ziekenhuis is onbetaalbaar voor
velen. Het is zeer noodzakelijk hier een dokterspost op te zetten. Naast een minimale bezetting met
een arts en verpleegkundige is er dringend behoefte aan een vroedvrouw/gynaecologe, een tandarts
en ambulancevervoer. In het beoogde dorpshuis kan naast de dokterspost een opvanglocatie gerealiseerd worden voor aanvullend onderwijs voor de kinderen, lees- en schrijflessen voor de
moeders en sociale ondersteuning voor beide. Ook voedselhulp is voor de allerarmsten dringend
noodzakelijk.

2. HERSTEL DRINKWATERINSTALLATIE
Bereik: tenminste 7.000 mensen
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Door de oorlog is ook de waterinstallatie van het dorp Swaiha ernstig beschadigd. Voor water zijn de
bewoners nu aangewezen op:
- Een watertank op het dak van hun huis, of:
- Een waterton naast de ingang van tent, schuur of ander onderkomen zonder een beschikbaar
dak.
Die watertanks en watertonnen worden gevuld vanuit een tankwagen die op afroep komt. De
waterinstallatie is belangrijk voor goed en betaalbaar drinkwater en voor irrigatie van de
landbouwgrond/moestuintjes waar de bevolking in deze oorlogstijd zeer afhankelijk van is voor
voedsel. Omdat de brandstof voor de generator die het water op moet pompen duur en vervuilend is,
is overgaan op zonnepanelen voor energieopwekking zeer wenselijk.

CONTINUITEIT WIJKCENTRUM AL BAB

Het is van essentieel belang voor de inwoners en vluchtelingen dat het werk van dit centrum wordt
gecontinueerd. Daarnaast willen SHHS en NEW START graag gehoor geven aan de grote wens van de
vrouwen om een spreekuur van een vroedvrouw/gynaecoloog toe te voegen aan het centrum, als
dat financieel haalbaar is. Ook voor de stad Al Bab geldt dat voedselhulp urgent is evenals
beschermingsmaterialen (Corona).
De op het centrum gestarte naailessen hebben veel belangstelling en behoeven uitbreiding. Vrouwen
hebben verzocht daarnaast een kapperscursus op te zetten. De vele alleenstaande moeders zijn zeer
afhankelijk van enig inkomen en hopen met het verwerven van deze kennis financieel enigszins
onafhankelijk te kunnen worden.

ONDERWIJS
Een grote zorg voor de vluchtelingen is de toekomst van hun kinderen. Onderwijs is van essentieel
belang. Het verder ontwikkelen van digitale lessen en het ter beschikking stellen van tablets voor de
kinderen om de lessen te kunnen volgen, is van levensbelang voor hen.
-----------------------------------------------------------------------------------Wat in de toekomst ligt weten de goden,
de enigen die volledig verlicht zijn.
Uit wat in de toekomst ligt nemen de wijzen waar.
Wat op handen is. Hun gehoor
wordt soms in uren van aandachtige studie
opmerkzaam gemaakt. Het heimelijk geluid
van naderbij komende gebeurtenissen bereikt hen.
Zij slaan er eerbiedig acht op.
Konstantinos Kavafis (1863 – 1933)
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SOLIDARITEIT
Ook in 2021 zal SHHS zich met haar partnerorganisatie in de regio, NEW START, weer
met hart en ziel inzetten om zoveel mogelijk Syriërs bij te staan.
Wij hopen van harte dat u ons daarbij wilt blijven steunen.

Triodosbank: NL 33 TRIO 0781 3627 68 t.n.v. St. Humanitaire Hulp Syrië, Enschede

Hartelijk dank!
Het bestuur van de stichting Humanitaire Hulp Syrië.
Februari 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bijlage:
-

Financieel verslag SHHS 2020
Bestedingen lokale partner: NEW START
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Bijlage:

FINANCIEEL VERSLAG 2020
Samenvatting

RESULTATEN SHHS 2020
Saldo banken:
Triodosbank rek.nr
NL33 TRIO 0781 3627 68
ING Bank rek.nr
NL92 INGB 0672 2012 83
Beschikbaar per 1 januari 2020

1-1-2020
€ 34.361,58
€
264,21
€ 34.625,79

Ontvangsten 2020:
Premie Wilde Ganzen project Wijkcentra / waterproject Swaiha
Diverse Fondsen en kerken ( zie hiervoor genoemd)

€ 26.787,00
56.541,33
€ 83.328,33

Particuliere acties

€ 9.656,85

Overige donaties van bedrijven en particulieren

16.652,14

26.308,99

Totaal:

€ 144.263,11
=========

Nog te ontvangen: toezegging dd 28 dec. 2020

5.000,00

Uitgaven:
Afgedragen aan NEW START tbv projecten:
Kosten:
- website
- drukwerk
- bankkosten
- Partin
- abonnement Fundraiser
- diversen: adm. / KvK / Stempel
Bijzondere, incidentele kosten:
- aankoop ambulance
- transportkosten naar Turkije

€ 94.000,00

€
€
€
€
€
€

134,31
174,12
239,47
60,00
77,49
159,09

€ 6.750,00
3.981,60

€

844,48

€ 10.731,60

Samen:

€

Totaal uitgaven:

€ 105.576,08

Beschikbaar in 2020: ( zie hierboven)
Blijft voor 2021:

11.576,08

144.263,11
€

38.687,03
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BESTEDINGEN NEW START – Gaziantep/Syrië in 2020
Nog in kas per 1 januari 2020
Ontvangen van SHHS in 2020

€ 3.795,00
€ 94.000,00

Totaal:
Afdracht aan “The Peaceteam Idlib”
Afdracht inzake actie “Voor Amoura”

€
€

€ 97.795,00
1.520,00
1.235,00
€ 2.755,00
€ 95.040,00
========

Netto-beschikbaar voor projecten door NEW START:
Bestedingen NEW START:
 Wijkcentrum Al Bab incl Corona-hulp-post
 Ambulances zonder Grenzen Al Bab

€ 68.880,00
12.000,00
9.664,00

Bijdrage ad € 1.000,- per maand



Noodhulp vluchtelingen

In totaal besteed:
Kosten:
Actie “Ambulance voor Syrie” adm.kosten Turkije
bankkosten / wisselkantoor
Vervoer

€ 90.544,00

€
€

1.010,00
372,00
1.360,00
€

Blijft nog in kas per 31/12/2020

2.742,00

€ 1.754,00
========

Specificatie projectkosten wijkcentrum incl. Corona-hulp-post (incl. hulp regio Swaiha)


Gezondheidszorg
( huisarts/para-medici/ambulance/beschermingsmaterialen/
medicijnen/medische materialen/ info-brochures Corona










Ambulance-vervoer (incl onderhoud en reparatie)
600 hygieneboxen / incontinentie-materialen
Keukeninventaris
Voeding ( warme maaltijden/brood/voedingspakketten)
Kinderopvang- en begeleiding
Digitaal onderwijs kinderen
Cursusmaterialen vrouwen (lerares/textiel/garen)
Vaste lasten (huur/electr./gas/water/schoonmaakmiddelen etc)
Totaal

€ 19.008,7.242,9.220,1.200,20.107,1.650,4.600,1.053,4.800,€ 68.880,00
========
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ALGEMENE INFORMATIE SHHS
Statutaire doelstelling 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.
De stichting is opgericht op 15 februari 2013 en gevestigd te Enschede.
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.
SHHS heeft geen winstoogmerk en heeft sedert haar oprichting in 2013 de ANBI status.

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.
Bestuursleden zijn:
Piet Melief, voorzitter
Trui Bolscher, penningmeester/secretaris
Caroline Rietveld, bestuurslid

Gegevens Stichting Humanitaire Hulp Syrie (SHHS):
Adres:
KvK-nummer:
RSIN-nummer (ANBI):
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 t.n.v. St. Humanitaire Hulp Syrië, Enschede

Datum goedkeuring jaarrekening: februari 2021
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