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Geslaagd! 
Twee weken geleden in Gaziantep: 
Mijn partner Ido slaakt een hele diepe zucht van verlichting als per telefoon eindelijk de mededeling komt dat het 
transport met 880 voedselpakketten toch gearriveerd is in de regio, na een vertraging van meer dan 2 weken. 
Dat lost veel stress op zodat daarna ander nieuws rustig verteld kan worden.  
Geweldig nieuws: 53 kinderen zijn geslaagd voor hun eindexamen en kunnen zich nu voorbereiden op een 
universitaire studie in Turkije.  
Dank voor ieder die bijdroeg aan dit succes van het scholenproject! Stoelen en tafels werden gemaakt, sanitair 
gerepareerd, kapotte ramen vervangen, schrijfborden opgehangen, er was verwarming in de koude eerste 
maanden van dit jaar, leerlingen kregen zonodig nieuwe schoenen en de leerkrachten ontvingen een beetje 
salaris.  
Aan enthousiasme ontbreekt het allerminst op de 14 scholen die geopend werden en waar nu zomercursussen 
worden gedraaid met naast reguliere lesprogramma’s ook programma’s tbv traumaverwerking voor de kinderen. 
Veel dank! 
( Zie ook het jaarverslag van de hulpgroep ter plaatse in Syrië: “Hoe een klein project heel veel kan brengen.” 
www.humanitairehulpsyrie.nl ) 
 

Herinneringen aan 16 juli 2012 
Ondertussen blijven de “barrel-bombs” vallen op Aleppo, ook al horen we dat niet meer in het nieuws.  
Het is al weer 2 jaar geleden dat dit alles begon. 
Ido, destijds op familiebezoek in Aleppo, herinnert het zich als de dag van gisteren: “Een oom van mij was 
overleden en ik ging daarom met mijn vader en zwager op 16 juli 2012 naar mijn vaders geboortedorp Swaiha 
voor een condoleancebezoek. Mijn moeder en mijn hoogzwangere zus met haar 2 dochters blijven samen achter 
in Aleppo. Het wordt voor ons laat die dag en onze familie wil niet dat wij in het donker terugrijden naar de stad - 
we blijven dus slapen, zoals gebruikelijk. 
Maar die nacht bereikt de oorlog Aleppo. Wij horen per telefoon over de schietpartijen en doen geen oog dicht. 
Bij het eerste ochtendgloren vertrek ik met mijn zwager naar Aleppo om mijn moeder, zus en nichtjes  in 
veiligheid te brengen. De straat bij mijn moeders huis ligt bezaaid met kogelhulzen. Er zijn door politie en leger 
grote razzia’s gehouden die nacht. Als we stoppen voor het huis van mijn moeder zie ik een huilende buurvrouw 
die zittend op straat mijn richting uit schuifelt: door de shock kan zij haar benen niet meer gebruiken. Dan zie ik 
de eerste families angstig langs de muren schuifelen met snel gevulde plastic tasjes op weg naar waar…..? En 
wat ik zag in hun ogen zal ik nooit meer vergeten. 
Mijn vader heeft de stad niet meer teruggezien sindsdien, maar blijft hopen dat eens, op een dag…....” 
 

Hoop 
Hoop doet leven: na 16 uur graven konden onlangs onder de brokstukken van een huis in Aleppo een 2 maanden 
oude baby en haar moeder gered worden. Die vreugde…! 
Ieder sprankje hoop moet levend gehouden worden. 
In oktober afgelopen jaar schreef Pater Frans van der Lugt over het lijden van de burgerbevolking in Homs:  
“We laten onszelf gewoonlijk niet overweldigen door verdriet en wanhoop. Toch voelen we dat deze gevoelens op 
de loer liggen. Ondanks de problemen blijven we uitzien naar een sprankje hoop. Omdat we weten dat we ons 
lijden delen met de hele Syrische bevolking, helpen we elkaar om deze periode door te komen. Solidariteit zal ons 
helpen hoop te vinden in een nieuwe gezamenlijke toekomstvisie.” 
Veel inwoners van Syrië rest niets meer dan dit sprankje hoop. 
Met hen blijven we hopen op vrede! 
 
Blijf Syrië steunen!  
De gezondheidszorg is nagenoeg geheel vernietigd in Syrië. In onze regio van 35 dorpen met een inwonertal, 
incl. vluchtelingen van rond de 150.000, is geen enkele dokterspost. Daarom proberen we tenminste 1 
huisartsenpost op te zetten. Meer daarover in een volgende nieuwsbrief. 
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Wilt u de nieuwsbrief doorsturen naar uw contacten? Graag! 
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