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2021: “A STRATEGIC IMPASSE” 

 

  

 
 
“A strategic impasse”. Deze conclusie trok de UN Special Envoy for Syria, de heer Geir Pederson, in januari 2022 

over de situatie in Syrië. Er is de afgelopen 2 jaar nagenoeg niets veranderd aan de frontlinies, de diplomatiek 

levert niets op en het is duidelijk dat een militaire oplossing een illusie is. 

Rusland en Syrië onderhandelden drie keer over de terugkeer van vluchtelingen, De besprekingen leverden niets 

op. In tegendeel, in 2021 vertrokken meer mensen uit Syrië dan er terugkeerden. Zolang Syrië niet stabiel en niet 

veilig is, hetgeen is vastgesteld door diverse ngo’s, Amnesty International en de UN, blijven steeds meer mensen 

denken over mogelijkheden te vertrekken, hoe zwaar dat ook valt want: 

“Our souls, our stories, our dreams, they all belong to Syria.” 

De band met geboorteland, met thuis, het verdriet die grond zo geslagen te zien, familie uiteengerukt naar alle 

windstreken….. 

 

Toekomst? 

Bommen blijven vallen. Onveiligheid en UN-sancties houden wederopbouw tegen.  

Toch verdienen ook de Syriërs een waardig leven en een toekomst voor hun kinderen. Daarom: laten we 

volhouden en opendoen als wordt aangeklopt! 
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ONDERTUSSEN IN SYRIE…………. 
 
Ook al is het in de media stil rondom Syrië, het leed is er niet minder op geworden. Het aantal mensen dat acuut 

hulp nodig heeft is dit jaar gestegen met 1.2 miljoen. Kosten van levensonderhoud stijgen nog steeds 

schrikbarend, water, elektriciteit en brandstof zijn maar mondjesmaat aanwezig, er is nagenoeg geen werk, 

kinderen (moeten) scharrelen op vuilnisbelten om iets verkoopbaars te vinden ipv naar school te gaan. Van resten 

van oorlogsrakketten worden kachels gemaakt! De infrastructuur is vernietigd, gezondheidszorg en onderwijs zijn 

nauwelijks nog functioneel. Naast zorgen om de gezondheid en toekomst van de kinderen, veiligheid en corona is 

de grootste zorg: hoe kom ik aan de volgende maaltijd voor mijn familie.  

 

Het Rode Kruis sprak met de huidige barre winter in Syrië over “het hoogste niveau van acute humanitaire 

noden ooit in dit land”. 

Jan Egeland, SG van NRC (Noorse Vluchtelingenorganisatie) verwoordde het als volgt bij de VN Veiligheidsraad: 

“Het is voor de Syrische bevolking een reis van de oorlog naar de hel.” 

 

 
 

Gezondheidszorg: 

Niet alleen is de gezondheidszorg ernstig beschadigd en grotendeels vernietigd, het ontbreekt ook aan artsen en 

ander medisch personeel. Wie ernstig ziek is moet allereerst een ziekenhuis zoeken waar een arts en een bed 

beschikbaar is. Is beschikbare zorg gevonden, dan doemt de vraag op of die zorg wel betaald kan worden. Artsen 

en medicijnen zijn onbetaalbaar waar zelfs brood te duur wordt. Goede zorg is daarnaast van levensbelang om te 

voorkomen dat ondeskundigen onjuist advies geven en alles wordt opgelost met morfine en antibiotica. 

Denk ook aan gespecialiseerde hulp voor oorlogsgewonden, gehandicapten, chronisch zieken, corona-patiënten, 

psychosociale hulp voor m.n. kinderen en vrouwen. 

 

Deskundigheidsbevordering: 

Medewerkers en vrijwilligers van NEW START met speciale interesse, hebben in 2021 een training gevolgd  van 

WAR CHILD  Nederland (Arabisch gesproken en per ZOOM) om kinderen te begeleiden. 

 

“Hoop is bepaald niet hetzelfde als optimisme. 

Het is niet de overtuiging dat iets goed gaat komen, 

maar de zekerheid dat iets zinvol is, hoe dat uiteindelijk ook uitpakt.” 

(Vaclav Havel) 
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“THANK YOU FOR KEEPING US IN YOUR THOUGHTS.” 
(een Syrische moeder) 

 
SHHS kon in 2021, dankzij steun van diverse fondsen en trouwe donateurs opnieuw een bijdrage leveren om het 

leven van de uitgeputte Syrische vluchtelingen in Noordwest Syrië enigszins te verlichten. De steun is, hoe beperkt 

ook, een belangrijke handreiking die gevoeld wordt en helpt om perspectief te zien. 

 

In 2021 hebben de SHHS en NEW START veel werk kunnen verzetten mede dankzij de giften van: 

 Hofstee stichting 

 H. Hartstra stichting 

 W.M.de Hoopstichting       

 Hazewinkel Foundation          

 Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Hattem        

 Deldense Kerken: St. Projectengroep Delden 

 Woongemeenschap de Hooge Berkt, Bergeijk 

 De Johanna Donk – Grote Stichting 

 Fred Foundation  

 St. Bron van Leven 

 Haella Stichting 

 Diaconie Prot. Gem. Eibergen 

 St. Morgenster 

 Casterenshoeve 

 St. den Brinker 

 St. De Wilde Ganzen 

 

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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2021 FINANCIEEL 
 

Uit het financieel verslag blijkt hoeveel giften SHHS ook in 2021 weer mocht ontvangen. Het is werkelijk 

ontroerend te ervaren wat mensen met een groot hart samen tot stand kunnen brengen en kunnen betekenen. 

Enthousiaste gevers bedachten diverse acties – zo ontving SHHS opbrengsten van verkopen op Marktplaats, van 

eigengemaakte jam tot kerststukken en paasversieringen, en collectes bij bijzondere gelegenheden. 

 

In 2021 is: 

 Totaal ontvangen:   €  106.022,30 

 Besteed aan projecten in Syrië:   €    99.932,00 

 

De gemaakte kosten door SHHS bedroegen in 2021 € 1.038,75 ofwel minder dan 1 % van de ontvangsten. 

SHHS kent geen betaalde krachten. Bestuursleden nemen reis-en verblijfkosten voor eigen rekening. 

 

Het volledige financiële verslag met specificaties, vindt u in de bijlage. 

 

 

BESTUUR EN COMMUNICATIE 
 

 Het bestuur bestaat uit 3 personen: Piet Melief (deskundige gespecialiseerde gezondheidszorg), Caroline 

Rietveld (deskundige psychosociale hulp) en Trui Bolscher (deskundige juridische zaken). 

 Het bestuur kwam 12 x bijeen (deels per ZOOM) 

 6 x ging een Nieuwsbrief uit. De Nieuwsbrieven werden tevens gepubliceerd op Facebook. 

 In 2021 is gestart met de vernieuwing van de website van SHHS. Deze zal naar verwachting in het 

voorjaar van 2022 gereed zijn. 

       
 Alles om onderweg te blijven met hen die onderweg zijn: 
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WAT KON SHHS DOEN IN 2021: 

 

Resultaten: 

 
Met 27 medewerkers en veel vrijwilligers van de partnerorganisatie van SHHS: NEW START werden in 2021 met de 

hieronder omschreven projecten op het gebied van gezondheidszorg, educatie en noodhulp waaronder 

voedselhulp, in totaal: 26.107 mensen geholpen, waaronder veel kinderen en vrouwen (zie de specificaties bij de 

projecten). 

De huisarts van het centrum in Al Bab zei: “Waar een kleine organisatie groot in kan zijn!” Er is prachtig werk 

verricht, dankzij alle medewerkers en vrijwilligers van NEW START. Want uiteindelijk gaat het om hetgeen op de 

grond tot stand gebracht wordt, gaat het om al die handen die uit de mouwen worden gestoken! Zij betekenen 

veel voor de zwaar getroffen Syriërs. SHHS hoopt, met de onmisbare hulp van haar donateurs, deze medewerkers 

en vrijwilligers te kunnen blijven ondersteunen zolang dat nodig is.  

 

A. Twee gezondheidscentra / gemeenschapshuizen zijn nu "vol in bedrijf": 
 

  Het Wijkcentrum in de stad Al Bab (200.000 inwoners – gelegen in de Provincie Aleppo).   

Hier zijn werkzaam vanuit NEW START: 11 medewerkers  

 

In oktober 2019 heeft SHHS samen met haar Syrische partnerorganisatie NEW START in een van de armste wijken 

van de stad Al Bab met circa 25.000 inwoners, incl. veel vluchtelingen, een wijkcentrum opgezet waarin gratis 

gezondheidszorg, psychosociale hulp en educatie voor vrouwen en kinderen aangeboden wordt. Dit centrum is in 

juni 2020 aangevuld met een CORONA Hulppost. Het werd in 2021 weer  drukbezocht.  Het reeds langer 

bestaande project “Ambulances zonder Grenzen” is in dit centrum opgegaan. 

 

 
 

 Het Dorpshuis in Swaiha (vanaf mei 2021)  –  een steunpunt op het platteland van de provincie 

Aleppo voor bewoners en vluchtelingen in de regio, zo’n 20.000 Syriërs. 

Hier zijn werkzaam vanuit NEW START: 15 medewerkers 

 

Voor de bevolking en de vluchtelingen op het bijna onbereikbare platteland heeft SHHS, samen met lokale 

medewerkers en vrijwilligers van haar dochterorganisatie NEW START, op het platteland van Noordwest Syrië, in 

2021 een zeer noodzakelijk project kunnen realiseren. Bewoners en vluchtelingen hebben met grote 

betrokkenheid samen de schouders er onder gezet en laten zien dat we samen kunnen werken aan goede, 

bereikbare gezondheidszorg. Ook een nog wat onwennige lach die op de gezichten van de kinderen kon worden 

getoverd maakt dit project de moeite waard! 
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Alle activiteiten in deze centra zijn in beginsel kosteloos want ook artsen en medicijnen zijn onbetaalbaar waar 

zelfs brood te duur wordt. Zij die dat kunnen opbrengen betalen een vergoeding naar vermogen. Medewerkers, 

waaronder de artsen, werken voor een geringe vergoeding. Vrijwilligers doen wat ze kunnen om een bijdrage te 

leveren. 

 

WAT WORDT GEBODEN IN DEZE CENTRA:  

 
Huisartsenzorg 

 
In het gezondheidscentrum zijn een huisarts, verpleegkundigen en een apotheek aanwezig.  
De ervaren artsen en paramedici in beide centra vangen veel patiënten op tot grote blijdschap van de bevolking. 

Gelukkig zijn zij ook gespecialiseerd in Corona-bestrijding. 

De huisarts in Al Bab werkte het hele jaar 2021, de huisarts in Swaiha kwam per sept. 2021 in het Dorpshuis 

werken. Gezamenlijk ontvingen zij in 2021 3.698 patiënten. 

 

  
Huisarts in Swaiha 

 
Thuiszorg/wondverpleging 

 

Naast wondverzorging, hulp aan gehandicapten, ouderen en chronisch zieken is in 2021 door de paramedici ook 

extra aandacht gegeven aan Corona-patiënten: er zijn veel medicijnen uitgedeeld, zuurstof en 

beademingsapparaten aangesloten; er werd veel sondevoeding aan patiënten thuis gegeven. In 2021 betrof dit 

115 corona-patiënten. 

Daarnaast werden in 2021 aan huis nog 445 patiënten bezocht voor 2.332 behandelingen.  

Er werden 1.210 kinderen gevaccineerd (reguliere vaccinaties). Op het centrum werden 2.590 patiënten 

ontvangen voor behandeling/advies door een verpleegkundige. 

 
 

     
Kind met verbrand gezicht: voor en na behandeling 
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Medische lessen 

 
Medische lessen voor mannen en vrouwen op het gebied van spoedeisende hulp zijn geen overbodige luxe nu de 

bevolking nog steeds met bomaanslagen en granaatinslagen wordt geconfronteerd en het aantal artsen beperkt 

is. Het centrum in Al Bab beschikt over docenten met ruime ervaring. De animo is zo groot dat nog steeds met 

wachtlijsten gewerkt wordt. Een begin van herstel van de vernietigde gezondheidszorg? In 2021 werden 7 

cursussen gegeven aan 108 leerlingen. 

 

 
Diploma uitreiking 

 
 

Naai-atelier / coiffure-les 
 

Om de vrouwen te ondersteunen bij het verwerven van eigen inkomen - velen staan er ten gevolge van de oorlog 

alleen voor als kostwinster - worden in het centrum in Al Bab naai- en coiffure lessen gegeven. Ook hiervoor is de 

animo groot en zijn er wachtlijsten. 

In november vond de eerste verkooptentoonstelling plaats van de genaaide kleding die goed werd bezocht. 

Langzaam kunnen deze lessen zelfvoorzienend worden? Gehoopt wordt dat ook in het Dorpshuis op het 

platteland spoedig deze lessen gerealiseerd kunnen worden. Het is voor de vrouwen een mooie gelegenheid voor 

samenkomst en onderlinge steun. In 2021 werden 6 naaicursussen en 6 coiffure cursussen gegeven aan totaal 194 

vrouwen. 

 

 

  
   

1-ste modeshow met verkooptentoonstelling van de naaisters            

 
 
Opvang en onderwijs voor de kinderen: 

 

 Ook de toekomstperspectieven van de kinderen vragen aandacht. Veel kinderen moeten gevaarlijk werk doen, 

scharrelen dagelijks op vuilnisbelten, op zoek naar iets verkoopbaars om te voorzien in het levensonderhoud van  
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hun familie, en hebben "geen tijd" om naar school te gaan of de school is gesloten. Traumatische ervaringen van 

kinderen gaan een heel leven lang met hen mee. 

Beide centra fungeren als opvang-locatie voor de kinderen en hun moeders, met onderwijs voor de kinderen, 

lees- en schrijflessen voor de moeders, sociale ondersteuning voor beide en zo nodig extra voeding.  

In 2021 betrof deze hulp 386 kinderen en 15 vrouwen. 

 

 

   
Diverse activiteiten voor kinderen 

 
 
  "De Vrouwentuin" – onderdeel van het project Dorpshuis Swaiha 

 

Dit project omvat een vroedvrouwen- en adviespraktijk voor vrouwen, met een gynaecologe, een 

verpleegkundige, een receptionist en een apotheek. Prenatale zorg, advies en informatie over een niet altijd juiste 

traditionele aanpak, geboortebeperking en voeding zijn van levensbelang voor moeder en kind. Een groot aantal 

kinderen is chronisch ondervoed (ten gevolge van gebrek aan voldoende eten, de hoge prijs van 

voedingsmiddelen en eenzijdige voeding) en 1 op de 3 zwangere vrouwen lijdt aan bloedarmoede. De ervaren 

gynaecologe wordt overspoeld met patiënten en vragen van vrouwen. Vanaf mei 2021 werden 6.683 

behandelingen verricht en 3 cursussen gegeven. 

 

  
Zwangerschapsbegeleiding                                Apotheek van ”De Vrouwentuin” 
 
 
 

Ambulancedienst - onderdeel van het project Dorpshuis Swaiha 

 

Naast de ambulance in Al Bab is op het platteland een uitgebreidere dienst opgezet, Deze ambulancedienst werkt 

vanuit Swaiha, voor de gehele regio op het platteland. Ze rijdt 7 dagen per week met patiënten naar een specialist 

en/of een ziekenhuis, waar maar een bed en een dokter te vinden is. Dat betekent veel en lange ritten over slecht 

begaanbare wegen en veel onderhoud aan de auto. Een grote aanwinst voor de regio. In 2021 werden  
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289 lange dagritten gemaakt en een ongeteld aantal korte ritten in de directe omgeving. 

 
 

          
        De "weg"       Ingang dorp Swaiha 

 

 

 

B. DRINKWATERPROJECT SWAIHA EN OMGEVING – gerealiseerd  aug. 2021 

 

Wegens een groot gebrek aan drinkwater, dure kosten voor oppompen van water met vervuilende diesel en 

transport problemen heeft SHHS ism de lokale mensen van NEW START een nieuwe drinkwaterput geslagen (met 

op 80 meter diepte 6 horizontale vertakkingen – een zware klus!). 

 

    
Watertankauto                                                                 Het zonnepanelenpark 
 
De waterinstallatie en het zonnepanelen-park, t.b.v. de noodzakelijke elektriciteit, zijn aangelegd en per half 

augustus 2021 in werking gesteld. 

Drie keer per 2 weken wordt naar ruim 120 families met een tankwagen water gebracht. Families die een eigen 

transportmogelijkheid hebben komen het water halen bij de put. 

Op deze wijze worden momenteel zo’n 10.000 bewoners en vluchtelingen van drinkwater voorzien, zij het niet in  
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overvloed. Bewust omgaan met water blijft een noodzaak. Door grote droogte de laatste 2 jaar is het grondwater 

erg laag. Een tweede put zou gewenst zijn voor degenen die relatief ver van deze put verblijven. 

De bewoners en de vluchtelingen in Swaiha en omgeving zijn zeer content met de realisatie van dit project. Er is 

een toezichthouder aangesteld om de vraag te reguleren en voor het onderhoud te zorgen. 

 
 

C. NOODHULP 

 
Veel vluchtelingen verkeren regelmatig in acute nood.  

Periodiek werd in 2021 geholpen met noodzakelijke medicijnen (2021: 8 patiënten die dagelijks medicijnen 

behoeven), levensonderhoud (waaronder bijdrage in woonkosten en brandstof – in 2021: 12 families), 

incontinentiemateriaal (58 personen in 2021) etc  

Incidenteel:  

In Swaiha ontvingen 1.220 mensen kolen t.b.v. verwarming. 

Ook wordt voedselhulp gegeven, voor zover financieel mogelijk. In 2021 ontvingen 5.115 mensen voedselhulp. 
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BELEIDSPLAN 2022 

 
De projecten van SHHS ism NEW START zijn belangrijk voor de bewoners en vluchtelingen, maar daarmee zijn niet 

alle problemen die een oorlog met zich meebrengt opgelost. Wij hopen perspectief levend te houden, om het 

leven te kunnen blijven omarmen. Zoals de ten gevolge van de oorlog gehandicapte Syrische vader en zoon op 

onderstaande iconische foto uit 2021. Gelukkig zijn vader en zoon inmiddels in Italië ontvangen voor gepaste, 

gespecialiseerde gezondheidszorg. 

 

 

 
 

 

 

Mededogen en continuïteit 

 

Zolang er geen vrede is in Syrië, de diverse sancties vanuit de wereld de wederopbouw in de weg staan en 

onveiligheid heerst, zullen projecten als die van de SHHS niet op eigen benen kunnen staan, hoe hard daar ook 

aan gewerkt wordt.  Het is daarom een grote wens de projecten financieel te kunnen blijven steunen tot de 

bevolking daar zelf toe in staat is en/of grotere internationale ngo’s een bijdrage kunnen leveren. Wij werken aan 

dat laatste.  

Wat nu tot stand gebracht is, kunnen we niet verloren laten gaan. 
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 Naast continuering van de lopende projecten ligt er de grote wens van de bevolking voor uitbreiding van het 

DORPSHUIS - project: 

 

 

1. Naailessen. 

Op het door SHHS financieel ondersteunde gezondheidscentrum in de stad Al Bab is goede ervaring 

opgedaan met naailessen aan vrouwen. Het is voor de veelal ten gevolge van de oorlog alleenstaande 

vrouwen een manier om wat geld te verdienen voor hun familie zoals hierboven al gemeld. Ook vanuit 

het Dorpshuis-project wil SHHS graag naailessen aanbieden aan vrouwen. 

 

2. Tandarts: 

Het is heel noodzakelijk een tandartspraktijk toe te voegen aan het Dorpshuis in Swaiha. De meeste 

mensen incl.  de kinderen, hebben al in geen 10 jaar een tandarts kunnen bezoeken met alle problemen 

van dien. De bevolking geeft aan dat een tandarts voor bijv. 1 jaar, om alle achterstand weg te werken, al 

een grote uitkomst zou zijn. Er is een tandarts bereid gevonden dat te doen.  

 

 

 

 

   

SOLIDARITEIT 
 

Ook in 2022 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 2022 

 

 
Bijlage: 

- Financieel verslag SHHS 2021 

- Bestedingen 2021 lokale partner: NEW START 
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Bijlage:   FINANCIEEL VERSLAG 2021 

 

RESULTATEN  SHHS 2021 

      
Saldo banken:         1-1-2021 

   

 Triodosbank rek.nr  NL33 TRIO 0781 3627 68  €  38.468,88   

 ING Bank rek.nr      NL92 INGB 0672 2012 83  €      218,15     

Beschikbaar per 1 januari 2021        €    38.687,03 

  

         

Ontvangsten 2021: 

 

Premie Wilde Ganzen       €   15.450,- 

Giften van fondsen (hiervoor genoemd), kerken en  

particuliere acties -  totaal:          70.631,80   

         

Overige donaties van bedrijven en particulieren        19.940,50                       106.022,30 

       

Totaal beschikbaar :         €  144.709,33 

            

 

 

 

Uitgaven: 

 

Afgedragen aan NEW START tbv projecten:     €   90.750,00 

       

Kosten:  

-  website      €   150,25 

-  drukwerk en porti     €   152,94 

-  bankkosten          €   216,58  

-  Partin  lidmaatschap     €     60,00   

-  abonnementen Fundraiser    €    129,00 

-  PR / vrijwilligersvergoeding    €    309,99 

-  diversen: pin-automaat tbv markten   €     19,99       1.038,75   

            

Totaal uitgaven:          €   91.788,75   

 

Blijft:           €   52.920,58   

  

Nog uit te betalen aan NEW START betr. 2021: (  zie hierna)                8.573,- 

 

Beschikbaar voor 2022:        €   44.347,58

           =========
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BALANS  31 december 2021 

 

 

 ACTIVA      PASSIVA 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Banksaldi            Nog te betalen aan NEW START   €   8.573,00

 - Triodosbank  

    rek.nr  NL33 TRIO 0781 3627 68   €  52.714,42   

- ING Bank  
   Rek.nr NL92 INGB 0672 2012 83   206,16 

       €  52.920,58 

           Beschikbaar per 31 dec. 2021       44.347,58 

       ____________     _______________    

 

Totaal:                   €  52.920,58              €   52.920,58 

         ========     ========

      

 

 

 

BESTEDINGEN  NEW START   

         

Nog in kas per 1 januari 2021      €    1.754,00 

Ontvangen van SHHS in 2021      €  90.750,00 

 

Totaal:            € 92.504,00 

            

Bestedingen New Start:    (zie specificaties hierna) 

 Wijkcentrum Al Bab incl Corona-hulp-post         €  27.756,- 

 Dorpshuis Swaiha        12.751,- 

 Ambulancedienst Swaiha         9.752,- 

 “Vrouwentuin” Swaiha        15.907,- 

 Drinkwaterproject Swaiha       14.692,- 

 Voedingpakketten Al Bab + Swaiha        6.827,- 

 Ontwikkeling dig. Onderwijsprogramma’s          800,- 

 Hulp tbv kinderen overleden medewerker          390,- 

 The Peaceteam Idlib          2.890,- 

 Noodhulp vluchtelingen         8.167,-          

 

Besteed:        €   99.932,- 

 

Kosten New Start: 

- Bankkosten     €      385,- 

- Kosten vervoer Turkije – Syrië vv          760,- 

Samen:                 1.145,- 

 

Totaal besteed:         €  101.077,- 

 

  

Nog uit te betalen door SHHS per 31/12/2021     €      8.573,-

               ======== 
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Specificatie projectkosten wijkcentrum incl. Corona-hulp-post  

 

 Tbv gezondheidszorg  en educatie 

( beschermingsmaterialen/medicijnen/ 

medische materialen/verband/zalf  e.d. 

Cursusmaterialen / opvang kinderen  €    7.156,- 

 Vergoedingen 11 medewerkers        15.800,-     

 Vaste lasten (huur/electr./gas/water/ 

schoonmaakmiddelen etc)             4.800,-                 

Totaal      €  27.756,- 

       ======= 

 

Specificatie projectkosten Dorpshuis Swaiha 

 

Opstartkosten: 

 Restauratiekosten – werkzaamheden grotendeels door vrijwilligers   €   1.519,- 

Betreft: metselwerk/schilderwerk/deuren/ramen/sanitair/elektr./watertank/erfverharding  

 Zonnepanelen, accu en kabels                       916,- 

 Inrichting huisartsenpraktijk en wachtkamer               1.081,- 

Betreft: onderzoektafel/buro/burostoel/20 stoelen/1 kast/gordijnen/computer/ ventilator/kachel       

 Medische hulpmiddelen huisarts: 

Betreft: zuurstofapparaat      €    680,- 

 echo-apparaat                           1.815,- 

div. inhoud “huisartsentas” / hygiene-middelen                 373,-             2.868,- 

 Inrichting klas-/activiteitenlokalen                 805,- 

Betreft:  15 stoelen, 7 tafels, white-bord/ dia-scherm/1 kast/ ventilator/ 

gordijnen/tapijten/kachels       

Totaal:           €    7.189,- 

Exploitatiekosten: (deel van 2021 in bedrijf) 

 Tbv gezondheidszorg  en educatie 

( beschermingsmaterialen/medicijnen/ 

medische materialen/verband/zalf  e.d. 

Cursusmaterialen / opvang kinderen  €       872,- 

 Vergoedingen 8 medewerkers          2.050,-     

 Vaste lasten (huur/electr./gas/water/ 

schoonmaakmiddelen etc)             2.640,-   €    5.562,-            

Totaal          €  12.751,- 

           ======= 

   

Specificatie “Vrouwentuin” Swaiha ( vanaf mei) 

 

Opstartkosten: 

 Aanleggen P-plaats     €       400,- 

 Echo-app./sterilisatie-app/onderzoekslamp/onderzoektafel/ 

div. hulpmiddelen/voorraad oa spiraaltjes/kast/stoelen  

en tafels wachtkamer en behandelkamer   €     4.307,- 

totaal:          €    4.707,- 

Exploitatiekosten:   

 Huur/water/electr./verwarming     €    1.800,- 

 Medicijnen / medisch mat.           3.600,- 

 Materiaal cursussen               600,- 

 Vergoeding arts en 2 assistentes     €   5.200,- 

Totaal                11.200,-   

Samen:           €  15.907,- 

           ======== 
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Specificatie Ambulancedienst Swaiha  

 

 Kosten brandstof (diesel)       €    2.560,- 

 Onderhoud auto              2.692,- 

 Vergoeding 3 medewerkers (2 chauffeurs / 1 para-medicus)         4.500,- 

Totaal:         €    9.752,- 

         ======= 

 

Specificatie Drinkwatervoorziening (vanaf augustus) 

 

Aankoopkosten: incl plaatsen 

 Kosten graven van de put   €     2.087,- 

 Pomp in de put           1.174,- 

 Pijpen, leidingen en slangen         1.065,- 

 Zonnepanelen 100 stuks          6.260,- 

 Steunen tbv plaatsing zonnepanelen        1.565,- 

 Transformator               787,- 

 Kabels tbv pomp en transformator            304,-         

 Watertankwagen tbv transport (4.800 liter)           700,-    €   13.942,- 

Variabele kosten: (5 mnd) 

- Transportkosten (diesel) 

- Supervisor                  750,- 
Totaal:          €   14.692,- 

          ======== 

 

Specificatie  noodhulp 

 

 Medicijnen         €    1.117,- 

 Ondersteuning levensonderhoud              6.810,- 

 Incontinentiematerialen                240,- 

Totaal          €    8.167,-  

          ====== 
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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. 

 
 

 

 

 

 

            

 

   

 

 

 

 

 

 

  Aanduiding van de regio binnen Syrië waar  

  de lokale groep werkt die wordt ondersteund  

  door de St. Humanitaire Hulp Syrië. 

 

 Het bestuur: 

 Bestuursleden van SHHS ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel kunnen zij een 

vergoeding ontvangen voor gemaakte kosten. Deze worden veelal niet gedeclareerd of geschonken aan de 

stichting. SHHS heeft geen werknemers in dienst. 

 

 Bestuursleden zijn: 

 Piet Melief, voorzitter 

 Trui Bolscher, secretaris / penningmeester 

 Caroline Rietveld, bestuurslid 

 

 Gegevens Stichting Humanitaire Hulp Syrie (SHHS): 

 Adres:     Marthalaan 3-74, 7511 AZ, Enschede 

 KvK-nummer:    57267928 

 RSIN-nummer (ANBI):  8525 09 017 

 Vestigingsplaats (statutair):   Enschede 

 E-mail:     humanitairehulpsyrie@gmail.com 

 Website:     www.humanitairehulpsyrie.nl 

 

 Bankrek.: Triodosbank NL33 TRIO 0781 3627 68 t.n.v. St. Humanitaire Hulp Syrië, Enschede 
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PARTNERORGANISATIE IN SYRIE  

 

 
 

SHHS werkt nauw samen met haar 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 DE WILDE GANZEN 

 

 
 

De hierboven gemelde projecten A en B worden gedaan in samenwerking met WILDE GANZEN.  

 

PARTIN – lidmaatschap  

 

 
SHHS is lid van de vereniging PARTIN, de landelijke branchevereniging voor het particuliere initiatief in 

Ontwikkelingssamenwerking, een vereniging voor belangenbehartiging en kennisdeling. 

 

 

 

Datum goedkeuring jaarrekening: februari 2022 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Wat beweegt ons? 

Het onvervreemdbare recht van mensen op 

waardigheid, respect en veiligheid. 
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