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“INDIVIDUALLY WE ARE ONE DROP - TOGETHER WE ARE AN OCEAN” 

 

 
 

HULP IN DE REGIO NW-Syrie 

             
 

  

GEHOLPEN IN 2022: (zie specificaties bij beschrijving projecten verderop) 

 
 SHHS en NEW START zijn alle donateurs en fondsen bijzonder erkentelijk voor hun steun. 

 Zonder deze steun kunnen zij niet doen wat ze doen! 

WijkCentrum  

Al Bab 

 

10.391 mensen 

DorpsHuis 

Swaiha 

 

7.583 mensen 

VrouwenTuin 

Swaiha 

 

6.221 vrouwen 

Drinkwater 

Swaiha 

 

20.000 mensen 
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JUISTE HULP OP DE JUISTE PLAATS  

 

 
De enige voor humanitaire hulpkonvooien nog geopende grensovergang tussen Turkije en NW Syrie: 

Bab Al Hawa, werd in juli 2022 voor nog 6 maanden opengesteld door de Veiligheidsraad van de UN. 

Gelukkig is op 9 januari 2023 deze termijn wederom voor 6 maanden verlengd. Een korte termijn voor 

de hulporganisaties om eea goed te regelen, maar een onmisbare levensader voor de bewoners van 

NW-Syrie. Rusland is een sterke factor in deze beslissingen van de Veiligheidsraad. Aspect daarbij is 

het afdwingen door Rusland van contact tussen Turkije en het regime in Syrie? De meeste Syriers 

maken begrijpelijkerwijs groot bezwaar tegen hernieuwde contacten tussen Erdogan en Assad zolang 

er geen verandering komt in de politieke situatie in Syrie, een land dat in de bovenste regionen 

geplaatst is van minst vrije landen door internationale ranking-organisaties.  

 

 
Grensovergang Bab Al Hawa 

 

Opening van de grensovergang wil echter niet zeggen dat de hulpverlening is opgelost. De 

hoeveelheid hulp die wordt aangevoerd ligt ver beneden het noodzakelijke niveau. Van de 1.400 

vluchtelingenkampen in NW-Syrie ontvangen slechts 400 kampen hulp!  

De hulpverlening door de diverse ngo’s is daarom ook mentaal erg zwaar omdat de hulpverleners de 

noden zien maar onvoldoende hulp hebben aan te bieden. Ook NEW START ontving dagelijks 

verzoeken om noodhulp maar kon slechts aan een gering aantal vragen voldoen – ook de financiele 

middelen van SHHS zijn ontoereikend voor de grote nood. 

 

Doorvoer van hulpgoederen via Damascus en dus via het huidige regime, waaraan toestemming 

gevraagd moet worden, is geen optie voor NW Syrie. Onlangs werd vastgesteld dat tengevolge van 

corruptie 60 – 80 % van de hulpgoederen die via die route binnenkomen in Syrie, “verdwijnen” en niet 

de bevolking bereiken waar ze voor bedoeld zijn. “Iedereen weet dat het hulpprogramma dat vanuit 

Damascus wordt gerund een zeef is.” zo zei onlangs nog een medewerker van een Amerikaanse 

denktank, het New Lines Institute. 

 

De politisering van de humanitaire hulp is een groot probleem. De uitvoering van de belangrijke UN 

Resolutie nr 2254, aangenomen op 18 december 2015 ter beindiging van de oorlog in Syrie, is nog 

nauwelijks van de grond gekomen. En daarmee blijft de bevolking aan haar lot overgelaten. Er wordt 

nauwelijks herstelt, herbouwd. Herstel van infra-structuur wordt niet aangepakt 

evenmin als gezondheidszorg, onderwijs en andere openbare voorzieningen. 

 

Initiatieven voor herstel moeten van de bevolking zelf komen en door hen zelf gefinancierd worden. 

Hulp van internationale organisaties blijft daarvoor noodzakelijk totdat de bevolking financieel weer 

op eigen benen kan staan en de overheid haar verantwoordelijkheid neemt.  
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Sterke, Syrische vrouw in haar olijfboomgaard, voor de oorlog. 

 

 

Syriers zijn over het algemeen hardwerkende, van nature humoristische mensen. 

Dat SHHS kan samenwerken met deze mensen in haar lokale organisatie NEW START is des te 

belangrijker omdat middels deze samenwerking goed ingeschat kan worden waar de prioriteiten voor 

de hulp liggen en  hoe de ter beschikking komende middelen worden ingezet. Wat kunnen mensen 

zelf doen, waar liggen de grootste behoeftes. Een constante monitoring, een frequent persoonlijk 

contact tussen SHHS en NEW START, en de nu al jarenlange ervaring met de medewerkers en 

vrijwilligers die met gevaar voor eigen leven dit werk van harte doen, creëert een onderlinge 

samenhorigheid en verbinding die maakt dat de hulp, in achtnemend de omstandigheden, zo goed 

mogelijk wordt gegeven en op de juiste plaats terecht komt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Als het respect van de mens berust op het hart van de 

mensen, zullen de mensen op het laatst van de weeromstuit 

het sociale, politieke en economische stelsel dat zich aan dit 

respect uitlevert, daarop grondvesten!” 

 

(Antoine de Saint-Exupery) 
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HULP BLIJFT HOOGNODIG 

 

 

         
Syrische ponden in vuilniszak:  

geen enkele portemonnee is groot genoeg  

 

In 2022 daalde de waarde van de Syrische pond met 100% t.o.v. de US dollar terwijl de salarissen gelijk 

bleven. Dat betekende een enorme daling van het besteedbare inkomen terwijl daarbovenop het 

inkomen zelf niet steeg, maar juist daalde. Hoe komt een familie nog aan voldoende eten?  

In januari 2022 bedroeg het gem. salaris in Syrië een equivalent van $ 40,-  per maand – in december 

2022 nog slechts $ 18,-.  

10.000,- Syr. pond staat gelijk aan $ 4,- , een heel pak papier dus als je $ 20,- wilt uitbetalen. 

 

 

     
                          kinderen in vluchtelingenkamp                                                          wonen in ruïnes 

 

De zware levensomstandigheden in Syrië blijven mensen opjagen, vluchten naar het buitenland blijft 

aantrekkelijk als je geen toekomst ziet. Zo ook voor de jonge vrouw, recent aangekomen in Turkije: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze glimlacht. Het is gelukt! Ze zit thee te drinken bij een familie die al langer in Gaziantep 

verblijft. Samen met 15 andere jonge vrouwen vertrok ze twee dagen geleden, begeleid door een 

smokkelaar, uit Syrië. Ze liepen lange uren, klauterden over de grensmuur tussen Turkije en Syrië 

en arriveerden ongedeerd  midden in de nacht in de stad Gaziantep. Haar ogen staan blij. Over 

enkele weken zal ze trouwen met de man waar ze van houdt en die op haar wacht. Hij kwam al 

eerder naar Turkije, om geld te verdienen ( illegaal, want werken is in beginsel niet toegestaan 

voor Syrische vluchtelingen) voor hem en haar, om een start te maken met hun toekomstige 

leven. Hopelijk vinden ze spoedig een huisje, een kamertje. En hopelijk houdt de liefde hen bij 

elkaar, met de zware bagage die ze al hebben verzameld en in de moeilijke omstandigheden 

waarin ze hun leven vorm moeten geven. Hopelijk blijven haar ogen stralen, zoals ze nu doen. 
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Syriërs vluchten naar Turkije en verder, terwijl Turkije het steeds duidelijker maakt dat de miljoenen 

vluchtelingen die ze huisvest moeten terugkeren naar Syrië. Er heerst veel angst onder de Syrische 

vluchtelingen in Turkije, bang te worden gedwongen terug te keren naar Syrië. Een lid van de Syrische  

oppositie, verblijvende in Istanbul, verwoordde het als volgt: “Wij (Turken en Syriërs) willen allebei dat 

de vluchtelingen kunnen terugkeren, maar dat gaat pas gebeuren wanneer er politieke verandering komt 

in Syrië.” 

 

Ondertussen bouwt Europa verder aan haar buitengrenzen, inmiddels al 2.000 km lang, weet het geen 

raad met het asielbeleid ( NB: asielmigratie bedraagt in Nederland slechts 12% van de totale migratie) 

en lopen in Griekenland rechtszaken tegen hulpverleners met mogelijk zware vrijheidsstraffen. 

Een humanitair vluchtelingenbeleid lijkt nog ver weg. Evenzo een gedegen ondersteuning voor 

opbouw van vernietigde landen, w.o. Syrië terwijl we weten dat mensen zeer gehecht zijn aan hun 

geboortegrond en bij voorkeur hun toekomst daar zouden zien. 

 

LICHTPUNTJES 

Soms zijn er lichtpuntjes die enige hoop op een betere toekomst beloven. 

In juni 2022 is in Syrië (bij de stad Homs) het klooster MAR MOUSSA heropend, een klooster bekend 

onder velen door de Italiaanse Jezuïet Paolo Dall’Oglio, die daar sinds 1982 woonde maar van wie 

niemand meer iets vernam nadat hij in 2013 door IS werd gevangengenomen. Het klooster wijdde en 

wijdt zich aan een cultuur van universele broederlijkheid tussen moslims en christenen. Grote vuren 

beginnen met een kleine vonk. 

 

 

 
Klooster Mar Moussa 
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2022 FINANCIEEL  - KORT 
Volledig verslag in de bijlage 

 

 
 Uit het financiële verslag blijkt hoeveel giften SHHS ook in 2022 weer mocht ontvangen. 
Enthousiaste gevers bedachten diverse acties en collectes bij bijzondere gelegenheden. Dat leverde 
de volgende cijfers op: 
 
 

 
 

 

Ontvangen in natura: 

Veel medicijnen, verbandmaterialen, medische materialen, zuurstofapparatuur, inhalatie-apparatuur, 

anti-conceptie-middelen, beschermende kleding etc. werden gedoneerd door o.m. 

van Dokters van de Wereld en particuliere donors uit de regio ter waarde van rond € 35.000,-. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

besteed aan 

projecten 

€139.362 

van 

particuliere 

donors 

€25.850 

van Fondsen 

en Kerken  

€109.255 

De door SHHS gemaakte 

kosten (mn bankkosten) 

bedroegen in 2022 € 827,- 

ofwel 0,6 % van de 

ontvangsten. 

(zie specificatie in de bijlage) 
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PROJECTEN 2022 
 

 

                          

 
Werken aan de toekomst voor de kinderen 

 
OPGESTART IN 2022: 

 
* TANDARTSPRAKTIJK IN SWAIHA (i.s.m. De Wilde Ganzen) 
 

Per 1 oktober 2022 is de praktijk geopend. Er is een ervaren tandarts gevonden die ook achterstallig 

en zwaar onderhoud aan gebitten goed kan behandelen – soms zijn chirurgische ingrepen 

noodzakelijk. Hij werkt 25 uur per week / 4 dagen per week, samen met een assistente en een 

receptionist. Zoals verwacht wordt de praktijk druk bezocht: 10 – 15 patiënten per dag. 

Sinds de opening werden 497 behandelingen gegeven. 
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* PATIËNTENVERVOER IN SWAIHA EN REGIO 

 

Wegens het uitvallen van de jarenlang gebruikte, niet meer te repareren ambulance-auto en de voor 

patiënten kostbare, onbetaalbare en lange tochten naar een specialist of ziekenhuis buiten de regio, 

was vervanging zeer noodzakelijk. Er is een 2-de hands Hyundai bus gekocht met 10 zitplaatsen, in 

goede staat en in Syrië goed te onderhouden (mechanisch). Wegens de grote vraag naar vervoer 

moeten prioriteiten gesteld worden. Alleen wie echt geen alternatief heeft of kan betalen gaat mee. 

In 2022 werden 311 lange ritten buiten de regio gemaakt, naast de vele ritten binnen de regio. 

 

 
 

 

*  WATERPUT OP ENERGIE VAN ZONNEPANELEN MET WATERTOREN EN HAAL-EN     

BRENGSERVICE (i.s.m. AFAS FOUNDATION) 

 

Door droogte en grote aantallen vluchtelingen is er een ernstig tekort aan drinkwater. Met financiering 

van de AFAS Foundation kon SHHS i.s.m. NEW START een 100 meter diepe put graven met op een 

diepte van 85 meter nog eens 7 zijgangen, met een totale lengte van 2.000 meter. Een grote put die 

veel, kwalitatief goed water geeft. Energie t.b.v. het oppompen van het water wordt verkregen uit 

zonne-energie; 50 panelen werden geplaatst. Voor opslag van water en uitgeven van het water is een 

watertoren gebouwd. Het drinkwater is beschikbaar voor de bewoners van de regio incl. de 

tentenkampen, ongeveer 20.000 mensen.  

Verwacht wordt dat het project begin 2023 wordt opgeleverd. 

In 2022 is vanuit de eerdere door SHHS gefinancierde put aan 256 families 5 x per maand drinkwater 

verstrekt; vanuit deze nieuwe, grotere put, hoewel nog niet klaar, is in 2022 al 1 miljoen kubieke meter 

drinkwater verstrekt. 

      
Het bouwteam van NEW START     watertoren in aanbouw 
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Watertoren met kantoor 

 

 
water halen en brengen – dorp met watertoren op de achtergrond 

 

 

 

 

BIJZONDERE ACTIES: via SHHS IN 2022 

 
* “Peace team Idlib”: er werd wederom een inzameling gehouden voor hulp in de regio  Idlib 

 

* Er werd hulp verstrekt aan een kinderchirurg in Idlib voor stomazakjes en bijbehorende 

 materialen voor baby’s met de ziekte van Hirschsprung. 
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LOPENDE PROJECTEN, DIE ZIJN VOORTGEZET IN 2022: 

 
 WIJKCENTRUM AL BAB  

 

 
 

Een gespecialiseerd team werkt sinds 2018 vanuit het inmiddels goed bekend staande wijkcentrum in 

de stad Al Bab aan gezondheidszorg, wondverzorging, thuiszorg, medische cursussen. diverse 

cursussen voor vrouwen en activiteiten voor kinderen – er is ruimte voor wekelijkse vaccinatie van  

 

Een gespecialiseerd team werkt sinds 2018 vanuit het inmiddels goed bekend staande wijkcentrum in 

de stad Al Bab aan gezondheidszorg, wondverzorging, thuiszorg, medische cursussen. diverse 

cursussen voor vrouwen en activiteiten voor kinderen – er is ruimte voor wekelijkse vaccinatie van 

kinderen en sinds kort wordt 1 dag per week deskundige psychosociale hulp verleend aan vrouwen 

vanuit de UNION OF MEDICAL RELIEF AND CARE ORGANIZATIONS. 

De naaicursussen aan vrouwen werpen hun vruchten af. Steeds meer vrouwen lukt het hiermee een 

eigen inkomen te verwerven. 

 

Verstrekte hulp in 2022: 

 

Huisarts  3.384   behandelingen / (1491 ki en 1067 vr) 

  38   corona patiënten 

Verpleeghulp 4.158  behandelingen (936 ki en 1611 vr) 

Thuiszorg    1.452   huisbezoeken aan 324 patiënten     

  482    kg incontinentie materiaal 

Medicijnen chronisch zieken 57   patiënten, doorlopend  totaal $ 1.678,- 

Kindervaccinaties             1.374   kinderen 

Activiteiten kinderen                                       715   kinderen 

Lessen verpleegkunde    6 cursussen      107  studenten (mnl + vrl) 

Naailessen  4 cursussen            54  Vrouwen 

Coiffure-cursus 3 cursussen          36  Vrouwen 

Cursus capacity building vrijw.6 
cursussen        97 

 Studenten 

Moederschapscursus 3x 30  Vrouwen 

 

 

        
       huisarts     wondverzorging                   naailessen            kinderopvang    
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 DORPSHUIS SWAIHA  

  
     

In 2021 is in het dorp Swaiha voor de dorpsbewoners en de bewoners van de vluchtelingenkampen in de 

omgeving, het project “DORPSHUIS” van start gegaan, waaronder inmiddels een huisartsenpraktijk, een 

apotheek, patiëntenvervoer en educatie en opvang voor vrouwen en kinderen valt. Deze voorzieningen voldoen 

aan een dringende vraag van bewoners en vluchtelingen en worden druk bezocht. Het is een eenvoudige, relatief 

weinig kostbare invulling van de eerste basisbehoeften van de bevolking   

 

Verstrekte hulp in 2022: 
Huisarts + verpleger/ass.                        4.541 behandelingen /  

                       28 corona-patiënten 

Thuiszorg                             367 huisbezoeken  

Ziekenvervoer                        311 ritten buiten de regio 

Activiteiten                       480 kinderen  

Educatie                              62 kinderen (basisonderwijs / 

         9 meisjes middelbaar onderwijs/ 

                                                                15 vrouwen: lezen en schrijven 

Voeding                                                   530 mensen, periodiek 

 

               
arts helpt longpatiëntje met inhalatietherapie               activiteiten voor kinderen met fruit en drankje 

 

   
 Basisonderwijs voor kinderen   lezen en schrijven voor vrouwen 

 

 VROUWENTUIN SWAIHA 

 
 

Gezien de grote vraag naar deskundige hulp en begeleiding voor zwangere vrouwen is in 2021 met 

een ervaren  gynaecologe een vroedvrouwenpraktijk opgezet in het dorp Swaiha ten behoeve van de 

vrouwen uit het dorp en de omgeving, waaronder enkele geïmproviseerde tentenkampen zonder 

voorzieningen. Het voorkomt het mijden van zorg ivm gebrek aan transportmogelijkheden, 

transportkosten en ondeskundige hulp met alle gevolgen van dien. Ook de voedingsadviezen voor 

moeder en kind zijn van groot belang nu voedsel beperkt en erg eenzijdig is. Naast hulp bij 
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zwangerschap is de praktijk ook van belang voor anti-conceptie en overgangsklachten van vrouwen. 

De aanwezigheid van een ervaren gynaecologe maakt dat ernstige klachten verholpen kunnen worden 

en/of begeleid zodat de vaak dure gang naar een ziekenhuis op grote afstand vaak vermeden kan 

worden. 

                     

Verstrekte hulp in 2022: 
Gynaecologe/vroedvrouw                     5.049 behandelingen /   

              2.199 tel. advies  / aan  2.022 vrouwen medicijnen verstrekt 

   

             
     Ingang vroedvrouwenpraktijk     onderzoek door gynaecologe 

 

 NOODHULP:  
Individuele hulp in de vorm van bijstand voor woonkosten, voor medicijnen, voor voeding, voor 

medische hulpmiddelen (zie voor specificatie het financiële jaarverslag) 

 

 
Incontinentiemateriaal brengen 

          

HULP IN NATURA 
 

Naast het vele werk van enkele tientallen vrijwilligers van NEW START werd In 2022 veel hulp 

ontvangen in de vorm van medische hulpmiddelen, medicijnen, zuurstofapparatuur, anti-conceptie-

middelen, beschermende kleding etc. van “Dokters van de Wereld” en particuliere donors uit de regio.  

De giften in natura worden geschat op een gezamenlijke waarde van € 35.000,-. 

 

KOSTELOZE HULP  
 

De door NEW START verstrekte hulp is in beginsel gratis. In de praktijk blijkt dat wie iets kan betalen 

dat ook doet. Daarnaast is de bekendheid inmiddels gegroeid en ook dat levert giften op! 

 

BESTUUR EN COMMUNICATIE 
 

 Het bestuur kwam 8 x bijeen in 2022. 

 5 x ging een Nieuwsbrief uit – de Nieuwsbrieven werden ook gepubliceerd op de website van 

SHHS, op Facebook en op LinkedIn. 

 De stichting kent geen betaalde krachten; bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor 

hun werkzaamheden en nemen reis- en verblijfkosten voor eigen rekening. 
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BELEIDSPLAN 2023 

 
 

WAT BEWEEGT ONS? 

Het onvervreemdbare recht van mensen op 

waardigheid, respect en veiligheid. 

 

Op 15 februari 2023 bestaat SHHS 10 jaar – een triest jubileum. Wie had bij de oprichting kunnen 

vermoeden dat de oorlog zo lang zou duren! Het is geen jubileum om te vieren.  

 

 
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. 

 

In 2023 zal de aandacht allereerst gericht zijn op: 

 

1. CONTINUITEIT DORPSHUIS EN VROUWENTUIN 

 

De vanuit het DorpsHuis gegeven hulp is zeer noodzakelijk en geeft de mensen vertrouwen en 

zekerheid. Ermee ophouden is dus geen keuze! De diensten worden aangeboden vanuit een 5-tal 

plekken in het dorp en dat kan beter: 

Het is een grote wens van de bevolking en van de lokale hulpverleners, ook feitelijk een DorpsHuis te 

realiseren en de genoemde basisvoorzieningen (aan te vullen met fysiotherapie, spreekuren voor 

specialisten mn een kinderarts, een polikliniek voor diabetespatiënten, een psycholoog en een 

laboratoriumservice) onder een dak samen te brengen. Op deze wijze kunnen niet alleen 

kostenvoordelen worden behaald – hulpverleners kunnen samen van de algemene voorzieningen 

gebruik maken -  maar, nog belangrijker, het betekent een aanzienlijk betere samenwerking en 

overdracht door en tussen hulpverleners voor een meer efficiënte zorg in de hele regio!  Het zou een 

geweldige impuls zijn voor een goede gezondheidszorg.!  Een gebouw vonden we ( zie foto)  – een 

deel hiervan is nu in gebruik voor de vroedvrouwenpraktijk – nu de financiering nog. We schatten de 

kosten van aankoop, aanpassing en inrichting tussen € 125.000 en € 150.000: voor de regio een 

duurzame oplossing voor langere tijd en een impuls van hoop voor de toekomst! 
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Toekomstig DorpsHuis? Nu deels in gebruik voor vroedvrouwenpraktijk. 

 

2. CONTINUITEIT WIJKCENTRUM AL BAB:  

 

Dit Centrum heeft de beschikbaarheid gekregen over meer ruimte. Met name het educatieve 

programma kan hierdoor een impuls krijgen. Naast opleidingen tbv inkomensverwerving voor 

vrouwen kunnen ook moederschapslessen gegeven worden en voedingsleer.  

  
3. NAAI-ATELIERS 

 

Gebleken is dat vrouwen die met succes de naaicursus volgden en de mogelijkheid hebben thuis een 

naaimachine aan te schaffen, met het naaiwerk rond € 50 – €150 per maand kunnen verdienen. Dat is 

een prachtig resultaat. Onderzocht moet worden of dat voor meer vrouwen mogelijk te maken is, ook 

in Swaiha. 

 

4. CHOLERABESTRIJDING 

 

In ziekenhuizen in Syrië liggen veel cholerapatiënten. Een belangrijke oorzaak ligt bij besmet water. 

Uitdelen van hygiëne-boxen is zeer wenselijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 
Blijft u ons steunen in 2023? 

 

Triodosbank: NL 33 TRIO 0781 3627 68 t.n.v.  St. HHS, Enschede 

 

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

 

Februari 2023 

 
 

 


