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Beste Allemaal,
…………………………………………
Een wrede oorlog
lk word er niet geruster op. De eerste vreedzame demonstratie voor verandering in het dictatoriale
land vond plaats bijna 2 jàar geleden. Nu is er: wanhoop, ontreddering, waanzin, bombardementen,
raketten en de zoveelste rij in witte doeken gehulde doden, honger, kou, veel verdriet,
verslagenheid.
Misschien hebben jullie de laatste beelden uit Aleppo gezien: tenminste- 80 jonge mannen ( de
jongste 12 jaarl) gemarteld, gé-executeerd en in de nacht in een rivier geworpen. Wat hadden zij
misdaan? Wat staat de mensen nog te wachten?
Overleven
Het leven is erg zwaar en moeilijk in deze tijden maar het geld en de kleding uit Nederland heeft veel
mensen geholpen het iets gemakkelijker te hebben in deze strenge winter. ln grote dank is alles
aanvaard! Ik kon deze keer, dank zij jullie, weer ruim 50 kg. winterkleding meenemen en € 4.450,- een geweldig bedrag, mede dankzij enkelen onder jullie die in eigen kring goede bronnen wisten aan
te boren. Heel veel dank! De kleding vonden ze in Syrie prachtig en heerlijk warm.
Het geld wordt weer gebruikt voor brood, melkpoeder, eenvoudige levensmiddelen, benzine voor
vervoer van zieken en dieselolie voor verwarming en voor het oppompen en distribueren van
drinkwater. Alleen de allerarmsten worden ermee geholpen - met dit bedrag lukt dat hopelijk voor 2
- 3 maanden.
Steeds meer mensen hebben voedselpakketten nodig. Het eten is erg duur geworden. De meeste
mensen eten erg slecht. Vlees is onbetaalbaar geworden, net als koffie.
ledereen probeert zich zo goed en zo kwaad als dat gaat te redden met minimale middelen. lk zag
foto’s van parkjes waar van bankjes alleen nog de ijzeren poten waren overgebleven: het hout eraf
gesloopt voor verwarming. Mensen rapen afval van straat op om te verbranden of verbranden hun
boeken.
……………………………………….
Het geweld houdt hulpconvooien weg en veel hulp komt nog steeds alleen in door het regime
gecontroleerde gebieden. Gelukkig heeft de conferentie in Koeweit niet alleen veel opgeleverd voor
de vluchtelingen buiten Syrie, maar is ook een behoorlijk bedrag toegezegd voor hulp aan
ontheemden binnen Syrie. We hopen dat het goed terecht komt.
……………………………………….
Van sommige families gaan inmiddels de jongens werken in Turkije om iets te verdienen voor hun
familie. Turkije is heel behulpzaam: legaal of illegaal in Turkije, je mag werken en woonruimte huren.
De mensen hopen dat de winter nu snel voorbij zal zijn.............of misschien komt de electriciteit wel
1 uur per dag, of........ leder klein houvast biedt hoop. De moedeloosheid slaat toe nu de oorlog
zolang duurt.
Wat brengt de toekomst?
Men is bang voor het mislukken van de graanoogst nu de winter zo extreem koud is geweest en er
geen geld was voor kunstmest etc. ( Syrie exporteert in normale tijden veel graan) Ook de
irrigatiesystemen die noodzakelijk zijn voor de bevloei-ing van 2/3 de deel van de landbouwgrond
zijn zeer ernstig beschadigd geraakt. Als de opbrengst laag is, is dat een ramp omdat de prijzen voor
meel en brood dan nog veel meer zullen stijgen.
Daarnaast wordt de psychische druk steeds groter. Er zijn veel meer miskramen en vroeggeboortes
dan normaal. Kinderen hebben nachtmerrie's en kunnen zich niet concentreren. Door gebrek aan
hygiene in de openbare ruimtes ( vuilnis wordt al lang niet

meer opgehaald) komen verdwenen ziektes weer terug, zoals de ""Aleppo-bultjes"" ofwel
Leishmaniasis ( een soort lepra), een ziekte die behandelbaar is maar waarvoor de nodige medicijnen
ontbreken. Het geeft bij onvoldoende behandeling lelijke lidtekens in het gezicht. ( zie ook
Nieuwsbrief AzG jan. 2013)
Maar er is ook heel veel dankbaarheid: een meisje vroeg of ze de vrouwelijke arts bij
Artsen zonder Grenzen mocht kussen. Dat mocht en ze kuste de dokter van alle kanten terwijl ze zei:
ik ben zo blij dat u ons komt helpen! Daar bleven de ogen van zelfs deze doorgewinterde
dokter niet droog bij.
Het blijft een strijd tussen wie voor en wie tegen de president en zijn kring is, oftewel wie corrupt
was/is/daarvan profiteert en wie onder de corruptie leed/lijdt. Dit is geen strijd met een religieuze
achtergrond. Aan beide zijden komen de diverse groeperingen voor.
Onduidelijk is soms of iemand voor of tegen het regime is: een hoge functionaris bij de politie in
Damascus stuurde zijn vrouw en kinderen per bus naar Noord-Syrie waar familie woont en wilde zelf
deserteren. Maar nog diezelfde dag werd hij gearresteerd, dagen lang verhoord en teruggestuurd
naar zijn werk met de nodige bedreigingen. Hoe komt hij daar weg? Vanwege de bedreigingen en het
werkelijke gevaar voor familie kun je iemand derhalve niet veroordelen omdat hij voor het regime
werkt.
ln Syrie is de overgrote meerderheid niet bang dat islamisten de revolutie zullen kapen.
De jonge jongens bij het Vrije Leger willen het liefst hun geweer weer inleveren en terug naar school.
Het land zal weer moeten worden opgebouwd. Nieuwe vormen zullen gevonden moeten worden
voor het besturen van het land.
Het overgrote deel van de Syriers blijft vertrouwen in een maatschappij waar iedereen een plaats
heeft, met respect voor de minderheden, zoals het geweest is en weer worden kan. Wij hopen dat
het opbouwen spoedig zal kunnen beginnen.
Hartelijke groet, met heel bijzonder grote dank vanuit Syrie.

