Beste allemaal,
Het houdt maar niet op .....
Het laatste nieuws uit Syrie maakt ons niet geruster. Artsen zonder Grenzen maakt
zich grote zorgen over het gebrek aan interesse voor de enorme humanitaire nood in
Syrie. ( zie bijlage: deel van brief in Trouw verschenen op 23 sept.). Ik hoorde van
Syriers die werkzaam zijn bij noodhospitalen van AzG dat zij het steeds zwaarder
hebben, hun incasseringsvermogen is op: teveel doden, teveel verminkte kinderen,
te weinig kunnen doen.
En ook in de regio Swaiha lijkt het op dweilen met de kraan open.
De vluchtelingen die in de scholen woonden zijn net geherhuisvest en de kinderen
beginnen, na 3 jaar, weer naar school te gaan of ze moeten alweer plaats maken.
Er komen alweer nieuwe stromen vluchtelingen vanuit een zwaar gebombardeerd
gebied ten oosten van Aleppo ( Safira en omgeving, waar ook nog veel zgn.
"bijenhuisjes" staan) naar het noorden, al tenminste 600 mensen in de afgelopen 2
dagen - het overgrote deel vrouwen en kinderen. Velen met niets meer bij zich dan
wat ze aan hebben. Zij komen uit een gebied waar de grootste wapendepots van
Syrie liggen. Reden van de bombardementen zou zijn dat de regering de
internationale wapeninspecteurs wil laten zien in dat gebied alles onder controle te
hebben.
In grote haast zijn wat tenten gevonden en opgezet: vannacht hebben 50 mensen in
zo'n tent gezeten, letterlijk: per persoon nauwelijks 1 vierkante meter ter beschikking,
maar er is in ieder geval beschutting tegen de kou. Tenten, water, toiletten en
natuurlijk voedsel is hard nodig.
In "onze" regio is door de goede zomer wel voedsel beschikbaar, maar te weinig en
erg duur. Dat wordt nog versterkt door het feit dat al 3 maanden lang in de regio
geen voedseltransporten gearriveerd zijn en op dit moment de dichtst bijzijnde turkse
grensovergang dicht is voor vrachtvervoer naar Syrie.
We willen bouwen aan een bakkerij en een gezondheidscentrum, aan betere
drinkwatervoorzieningen, maar de noodhulp gaat voor.
Help helpen, uw hulp is zo hard nodig!
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