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Hulpeloos, hopeloos, machteloos en toch………………
Als je boven de wolken vliegt, waar de zon zo helder schijnt, is het of je een stukje eeuwigheid proeft.
En als je dan neerkijkt op de af en toe tussen het wolkendek zichtbare aarde is het onbegrijpelijk dat
we daar beneden elkaar zo naar het leven staan.
Terug uit Gaziantep ben ik diep onder de indruk van de kracht van het leven: hoe zoveel mensen
steeds opnieuw de handen in elkaar slaan en doen wat ze te doen vinden om te helpen, zelfs kunnen
praten over hoe ze het zullen aanpakken als op een dag de oorlog voorbij zal zijn, hoe het land weer
opgebouwd zal kunnen worden. Een vertrouwen, mede gevoed door al die mensen die meeleven en
meehelpen: veel dank moet ik dus overbrengen voor alle steun, het geld ( € 7.500,- kon ik
overhandigen), de kleding, de medicijnen, de reddingsdekentjes voor de ambulances en de beloftes
dat veel medisch materiaal nog per zeecontainer zal worden verzonden.
Hoe is de situatie nu?
De humor van de Syriërs is ongeslagen: waar ligt Syrië, vragen ze. Antwoord: ten zuiden van Kobani!
Opnieuw lijken de Syriërs vergeten te worden, hun dagelijkse portie bommen ( een hoger aantal zelfs
sinds er wordt gevochten in Kobani), hun gebrek aan water en elektriciteit, hun tenten die in dit
seizoen in de modder staan ( zie de foto’s), hun kinderen die alleen nog de namen van de
verschillende kogels en raketten leren…..
Verschillende lokale hulporganisaties, waaronder onze Syrische partnerorganisatie Al Nur, hebben
samen een Unie opgericht. Deze Unie werkt met de UN-OCHA ( hoofd: Valerie Amos), een organisatie
van de Verenigde Naties, verantwoordelijk voor het samenbrengen van humanitaire hulpgroepen en
het reguleren van de hulpverlening. De OCHA heeft een kantoor in Gaziantep tbv de hulpverlening
aan Syrië. In haar laatste rapport van oktober 2014 stelt de OCHA vast dat de situatie van de
vluchtelingen binnen Syrië weer is verslechterd. Zie: www.unocha.org
Duidelijk blijft dat het voor alle hulpverleners gaat om de humanitaire hulp – zij laten zich niet
verleiden tot verdeeldheid. Zij houden vast aan de regel: ongeacht politieke achtergrond of religie:
bepalend is wie hulp nodig heeft!
De gevolgen van de groei van extremistische groepen brengt wel problemen met zich mee: in “onze”
regio zijn diegenen die zich actief bezig hielden met hulpverlening vertrokken, het regiokantoor is
ingenomen en de scholen moeten volgens een “nieuw” onderwijssysteem werken. Wij hebben
daarom helaas onze hulp daar voorlopig moeten opschorten. We wachten af wat de conferentie,
georganiseerd door de OCHA oplevert met betrekking tot hulpverlening in gebieden als deze.
Wat kunnen we wel doen?
Dat wil niet zeggen dat we niets kunnen doen: er wordt hard gewerkt aan een gezondheidscentrum in
een gebied ten westen van Aleppo, rond het stadje Kah, waar een 40-tal kleinere geïmproviseerde
vluchtelingenkampen liggen zonder enige voorziening. Er verblijven ruim 150.000 mensen; wij richten
ons op de hulp voor zo’n 50.000 bewoners. Het is daar relatief veilig en het ziet er naar uit dat “onze”
onderwijscommissie meeverhuist om ook daar de scholen te ondersteunen na het succes in de oude
regio.
Onze lopende projecten:
Het daar te vestigen gezondheidscentrum, in een 2-tal stacaravans, zal nog deze maand kunnen
starten. We zijn erg blij met de steun van een 3-tal fondsen die dit mogelijk maken. Een huisarts, een
verpleegkundige, een apotheker en een vroedvrouw zijn gevonden, en daarnaast nog 1 dag per week
een oogarts en een huidarts ( denk aan de weer veel voorkomende huidziekte Leishmanias).
Onderzoektafels en andere medische hulpmiddelen die in samenwerking met het Syrische Comité
Nederland per zeecontainer werden gestuurd, zijn afgelopen dagen aangekomen ter plekke.
We hebben van een groep Syriërs uit Hannover medische materialen gekregen en toezeggingen
daarvoor van het ziekenhuis Enschede en van Buurtzorg, Almelo. En DHIN, waar niet meer gebruikte
instrumenten van tandartsen worden verzameld, zal ons helpen met de inrichting van een
eenvoudige, maar broodnodige tandartsenpraktijk die we dan kunnen toevoegen aan het centrum.

Geweldig veel hulp dus! Nu nog voor de continuïteit geld voor de lopende maandelijkse kosten zoals
medicijnen, verband, verwarming en dieselolie voor de generator tbv de elektriciteit.
Dat er meerdere van deze centra nodig zijn, is overbodig te vertellen.
We werken sinds kort ook nauw samen met een ambulancedienst (facebookambulancesansfrontieres) die vanuit de stad Al Bab in noord-Syrie met 5 ambulances en 24 paramedici probeert in de regio een 24-uurs dienst te blijven draaien voor reguliere patiënten en voor
oorlogsgewonden die ook regelmatig naar een ziekenhuis in Turkije vervoerd moeten worden.
Vandaag nog vielen 21 doden en 100 gewonden tengevolge van een bomaanval in Al Bab.
Geld is nodig voor medische hulpmiddelen, benzine en het onderhoud van de ambulances. Een van de
5 ambulances is helaas vorige week volledig uitgebrand. Of die nog op te knappen valt? De 600
hoogstnoodzakelijke reddingsdekentjes voor brandwonden ( tengevolge van bommen) die we kochten
zijn in grote dankbaarheid aanvaard.
De hulpvragen blijven binnenkomen: in Gaziantep is onze hulp gevraagd door een groep ernstig
getraumatiseerde vrouwen die uit een gevangenis zijn gekomen in Syrië waar ze teveel hebben
meegemaakt ( martelingen, verkrachtingen), niet terug durven/kunnen naar hun familie en nu hun
weg moeten zoeken in Turkije. Dat heeft geresulteerd in een splitsing van de groep die naar Turkije
kwam: de helft is in de prostitutie terecht gekomen maar de andere helft probeert zich staande te
houden en wil een eigen waardig leven weer opbouwen. Dat valt niet mee als je niets hebt en nog
jezelf bij elkaar moet rapen.
De vrouwen zijn naast geld voor woonruimte en levensonderhoud voor henzelf, gebaat met wat extra
geld voor ondersteuning en opvang van lotgenoten. Daarbij willen zij graag een theehuis kunnen
opzetten met eigengemaakte Syrische hapjes etc. om uit de verkoop in hun levensonderhoud te
kunnen voorzien. Een bijdrage voor deze groep kan worden overgemaakt op de bankrekening van
onze stichting onder vermelding van: La Rose.
Het zal duidelijk zijn: GEEF, UW HULP IS NODIG.
Wij hopen van harte dat de decembermaand aanleiding zal zijn om nog eens extra stil te staan bij de
mensen in Syrië en een bijdrage te geven!
Het is daarvoor ook mogelijk (kerst-)kaarten, met en zonder tekst, te bestellen via de website
www.humanitairehulpsyrie.nl. De prijs bedraagt € 7,50 per pakje van 6. Verzending is gratis.
Soms bereikt ons een vraag over de mogelijkheden voor de fiscaal gunstige periodieke schenking
voor een periode van 5 jaar. Onze stichting voldoet aan de voorwaarden. Een notariële akte is
daarvoor sedert 1 januari 2014 niet meer nodig. De daarvoor in te vullen formulieren en verdere
informatie vindt u hier:
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_for
mulieren/overeenkomstperiodieke giften
Zoals de Berlijnse muur toch opeens werd neergehaald, zo kan ook de vrede in Syrië terugkeren, op
een dag, onverwacht…….?
We blijven op weg naar VREDE.
Namens het bestuur van de Stichting Humanitaire Hulp Syrië
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Wilt u de nieuwsbrief doorsturen naar uw contacten? Graag!
Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen, mailto:humanitairehulpsyrie@gmail.com

