Uit Nieuwsbrief 2 – 21 oktober 2012
Beste allemaal,
………………………………………………………………………….
Van achter mijn buro, een veilige plaats, is het zo onvoorstelbaar wat op een vliegafstand van 3,5 uur
gebeurt. Bomaanslagen en executies kosten in Syrie dagelijks 200 - 300 mensenlevens. De filmpjes op
YouTube zijn gruwelijk. Hele steden zijn vemietigd - beelden lijken op de beelden uit Dresden na
WOll. Schitterende eeuwenoude monumenten worden vernietigd. De regering doet voortdurend
pogingen, tot in Libanon toe, om het vooral een etnische oorlog te laten lijken.
De Syriers zeggen: ons leven is in Gods hand.
Er wordt een begin met noodhulp gemaakt met ruim 30 kg. aan slaapzakken, fleece-vesten en
medicijnen, en de ontvangen giften ad € 3.350,-. Voor de allerarmsten zal een soort
voedselbank worden opgezet en zullen warme kleding en dekens worden gekocht voor de winter.
Ook is al gezorgd voor melkpoeder voor 35 baby’s en suiker en rijst voor zo'n 40 families.
Hoe nodig is hulp?
De financiele situatie van de meeste mensen is heel slecht. De kosten van levensonderhoud zijn sterk
gestegen, velen hebben geen werk meer en dus geen inkomen en wie nog wel salaris ontvangt ( zii
die in overheidsdienst waren - salaris €150,- - € 200,- p/mnd voor academici ) moeten dat geld in de
stad ophalen met gevaar voor eigen leven door de voortdurende aanvallen door vechtsvliegtuigen,
de aanwezigheid van scherpschutters en onbetrouwbare checkpoints.
Kosten van levensonderhoud - de belangrijkste uitgaven op dit moment:
Een in Syrie gebruikelijke butagasfles om eten mee te koken kostte vorig jaar nog € 3,50 - / nu is de
prijs € 40,- tot € 50,- per fles!! Voor 1 maand koken heeft een gem. gezin 1 fles nodig. Wordt het gas
ook gebruikt voor warm water en verwarming van 1 kamer dan zijn 3 - 4 flessen per mnd nodig d.i. €
150,- - 200,-.
Brood wordt bij elke maaltijd gegeten en is bij door de regering aangewezen bakkerijen
gesubsidieerd ( daarom vaak lange rijen bij zo'n bakkerij - rijen die steeds weer een doelwit vormen
voor de vliegtuigen!) - een gem. gezin van 4 pers. heeft voor € 60,- brood nodig (huidige prijs). Dan
nog groente, kaas, suiker, thee, rijst en heel af en toe kip ( € 5,- p. st.) of lamsvlees ( € 8,- p. kg.)
Baby's, jonge kinderen tot 6 jaar en hun moeders drinken melk van melkpoeder ( Nutricia) - per kind
€ 45,- per mnd.
Om het salaris te gaan halen moet al gauw € 25,- betaald worden voor de benzine.
Zelfs wie een overheidssalaris geniet, heeft het dus niet breed.
Een financiele bijdrage of een "voedselpakket" voor die families waar geen enkel gezinslid een
inkomen heeft, is extra hard nodig.
De mensen proberen elkaar zoveel mogelijk te helpen - wie spaargeld heeft deelt dat met een ander.
Goud wordt verkocht. Er worden klusjes voor elkaar gedaan. Touwtjes aan elkaar geknoopt, waar dat
maar kan.
De komende winter:
De meeste mensen zijn gevlucht met de gedachte dat het verblijf op het platteland voor een korte
tjid zal zijn en hebben geen warme kleren, dekens, schoenen etc. bij zich. De winter ( dec. - mrt.) kan
erg koud zijn in dit deel van Syrie. Mogelijk kunnen vanuit Turkije, via hulporganrsaties bij de grens,
warme kleding en dekens voordelig aangekocht worden.
………………………………
De vluchtelingensituatie :
De veiligheidssituatie in de regio is redelijk maar de psychische druk op de mensen is erg groot.
Families wonen nu al enkele maanden bovenop ellkaar. Ze komen uit Aleppo, AI Bab, Marea en
Taiffaat, steden die nu grotendeels leeg ziin.
ln de stad Aleppo woonden 3 miljoen inwoners - daarvan hebben 1,5 miljoen de stad inmiddels
verlaten - in het nog bewoonbare deel van de stad wonen de achtergeblevenen bij elkaar in. Er zijn

officieel 6.000 daklozen in Aleppo, officieus veel en veel meer. Sommigen "wonen" in de laadbak van
een Suzuki-busje op straat. Op de campus van de universiteit wonen gewoonlijk 7.000 studenten / 3
per kamer. Nu wonen daar 30.000 (!) jonge mensen bij elkaar. Er zijn delen van de stad waar
niemand meer komt: er liggen nog ongeborgen lijken en de ratten hebben vrij spel - iemand die er
iets probeert te halen uit zijn huis, komt meestal niet meer terug.
( scherpschutters zijn overal)
Overbevolking
Voor het platteland betekenen al die vluchtelingen overbevolking:
Voorbeeld: een familie bestaande uit 20 personen, waaronder 3 baby's die samen in 1 kamer
wonen van 3.5 x 6 meter. ln een oude school van 3 lokalen wonen 8 families uit Aleppo, samen
ongeveer 35 personen w.o. 7 zwaar gewonden - zonder sanitaire voorzieningen of keuken - 3
inmiddels overleden familieleden ( 48, 20 en 19 jaar) zijn in de tuin van de school begraven. Een
familie van 11 personen woont in een soort schuurtje, afgedekt met een slecht sluitend zeil, zand op
de vloer en een geimproviseerde keuken en toilet.
ledereen die het maar enigszins kan betalen improviseert een extra ruimte aan het huis waar hij
verbliift. ln een huis van 3 kamers verblijven minimaal 3 gezinnen. Verdraagzaamheid / Privacy???
Kinderen gaan al maanden niet meer naar school.
Scholen en ziekenhuizen worden gebruikt door het Syrische leger. Wie gewond is, is afhankelijk van
een geheime plek waar een dokter nog durft te werken: chirurg of vee-arts, met alle voorhanden
zijnde middelen ( een gedesinfecteerde houtzaag bijv.). De door de regering gebruikte
clusterbommen hebben daarbij nog het grote probleem dat ze gif bevatten: is een arm met succes
weer aangenaaid, dan is er grote kans op een ontsteking waardoor alsnog amputatie noodzakelijk is,
zoals een jong meisje overkwam.
De traumatische ervaringen die velen hebben, zullen nog lang naklinken.
Dank:
Toch blijft ook kracht doorklinken in de verhalen: onze beschaving is begonnen in Mesopotamie,
waarom daar ook niet opnieuw hersteld?
Laten we blijven hopen op een ommekeer ten goede! Dat velen buiten Syrie toch enorm meeleven,
nu de politiek het laat afweten, is van groot belang.
Namens de Syriers heel, heel veel dank voor alle medeleven en voor de giften!

