
Beleidsplan  
 
Stichting  Wageningen helpt Syrische vluchtelingen in Irbid  
 
Inleiding 

Sinds de Syrische opstand in maart 2011 begon en het conflict binnen Syrië is uitgebroken, worden 

mensen via het nieuws geconfronteerd met de ernstige gevolgen die dit heeft voor de burgerbevolking  

Inmiddels heeft één op de drie Syriërs zijn woning moeten verlaten. Er zijn nu 10,8 miljoen Syriërs op 

de vlucht, van wie 7,6 in Syrië en 3,2 miljoen (geregistreerde) vluchtelingen over de grens *1. (cijfers 

van Artsen zonder grenzen, mrt 2015)  

In Wageningen is altijd een grote betrokkenheid geweest met vluchtelingen. Dit was bijvoorbeeld 

zichtbaar in de tijd van het generaal pardon, toen Wageningers aan meer dan honderd mensen 

opvang en steun boden. Deze betrokkenheid met vluchtelingen is sinds die tijd minder zichtbaar, maar 

leeft nog sterk. Een aantal mensen uit Wageningen, die zich betrokken voelen bij vluchtelingen, is in 

januari 2014 bij elkaar gekomen om deze betrokkenheid concreet vorm geven. De initiatiefnemers zijn 

Wageningers met diverse achtergronden.  

Initiatief .  

Anno 2015 krijgen we via de media zoveel tragedies van zo grote omvang de eigen huiskamer in. Wij 

hebben ervoor gekozen om ons te beperken tot vluchtelingen die in één stad hun heenkomen hebben 

gezocht. Met dit initiatief geven we een nieuwe invulling aan “een stad voor een stad”. De eerste band 

van Wageningen was met de Rwandese stad Ndiza. In latere jaren ontstond een band met Godöllö, 

een vredesinitiatief in de koude oorlog Wij willen hierbij aansluiten door een band aan te gaan van 

(mensen uit) Wageningen met vluchtelingen uit Syrië die in een stad in Jordanië, nl. Irbid, een plek 

hebben gevonden. Hoe we deze band vorm geven is via een aanpak die zich aan het ontwikkelen is. 

Er is uiteraard niet zoiets als een draaiboek voor samenwerking van een stad(je) in Nederland met 

een stad in dit geval Jordanië rond vluchtelingen. Hoe dit in te vullen en wat hieruit te leren valt, 

maken we ook tot onderwerp van wetenschappelijk en  toepasbaar onderzoek. Zo willen we ook 

anderen die zich betrokken voelen bij Syrische vluchtelingen een aanknopingspunt bieden om uiting te 

geven aan hun betrokkenheid. 

 

Irbid is een stad in Jordanië en telt 1.000.000 inwoners. De stad vangt momenteel zo’n 145.000 

Syriërs op. Wageningen is de stad van de vrede, de kleinste wereldstad, stad van voedselzekerheid 

en veiligheid. De op te bouwen band met Irbid geeft inhoud aan de vrede en veiligheid waar men zich 

in Wageningen op veel verschillende manieren voor inzet.  

 

Op 4 november 2014 is het initiatief omgezet in een stichting. De statuten zijn gepasseerd bij de 

notaris.    

 

ZOA 

Na gesprekken met een aantal Nederlandse ngo’s is gekozen voor een samenwerking met ZOA (Zuid 

Oost Azie), gevestigd in Apeldoorn. ZOA is actief in 15 donorlanden zoals de Filipijnen, Zuid Soedan, 

Ethiopie en Hawaii. ZOA helpt Syrische vluchtelingen in de Jordaanse stad Irbid via de plaatselijke 

organisatie van ACCTS Arab Women Today.  

  

Doelstelling 

De stichting heeft tot doel: Het bieden van hulp in de ruimste zin des woords aan Syrische 

vluchtelingen. Voorts het bevorderen van bewustwording van het vluchtelingenprobleem in Nederland 

en vergroten van de verbondenheid met Syrische vluchtelingen. 

   

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door  



 het verwerven van fondsen en materiaal om het doel van de stichting te verwezenlijken en het 

beheren van die fondsen en dat materiaal;  

 het onderhouden van contacten met hulporganisaties in Nederland en in landen rond Syrië;  

 het onderhouden van contacten met overheden en overige relevante organisaties en personen;  

 het geven van voorlichting omtrent doel en werkwijze van de stichting;  

 al hetgeen te doen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 

bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin van het woord.  

 De stichting heeft geen winstoogmerk.  

 De stichting beoogt een ANBI, algemeen nut beogende instelling te zijn. 

  

Uitgangspunten 

 We willen een structurele band met een  stad waar veel vluchtelingen worden opgevangen. We 

hebben door de relatie aan te gaan met ZOA de mogelijkheid voor een band met de stad Irbid in 

Jordanië. De keus voor deze stad schept de mogelijkheid van zo’n structurele band, van meer 

vaste relaties en meer bekendheid met de mensen om zo een samenwerking proberen op te 

kunnen bouwen. 

 We willen ons o.a. richten op het ondersteunen van kinderen en jongeren, dit kan zijn op het 

gebied van kansen in onderwijs of andere vormen van steun, voedsel, verzorging, hygiëne, 

kleding, ontspanning, muziek. Samenwerking met Irbid biedt ons mogelijkheden voor uitwisseling 

met kinderen, onderwijs en zorg. 

 We werken in eerste instantie met ZOA via ACCTS, Arab Center for Consulting and Training 

Services, AWT Arab Women Today. AWT is een van de afdelingen van ACCTS. Via AWT kunnen 

we contacten leggen, nagaan aan welke ondersteuning behoefte is en daardoor de hulp en 

ondersteuning geven die aansluit op de behoeften daar.  

 We willen dat de hulp zonder onderscheid te maken tussen vluchtelingen bij alle groepen Syriërs 

terecht komt. ZOA en ACCTS / AWT zijn organisaties met christelijke grondslag. Zij helpen echter 

alle vluchtelingen ongeacht religie, etniciteit of geaardheid  

 De actie voor Syrische vluchtelingen is een maatschappelijk initiatief. We willen vanuit een breed 

draagvlak binnen de Wageningse samenleving werken. Daartoe willen we het project verder 

ontwikkelen samen met scholen en andere organisaties die zich bezig houden met het welzijn van 

kinderen.  

 Kinderen en jongeren zijn doelgroep één, daarnaast willen we ook initiatieven ontwikkelen voor 

projecten met en voor volwassenen. 

 Het is een band op projectbasis, bedoeld om maximaal 5 jaar te bestaan. 

 Minimaal tweemaal per jaar willen we zelf acties organiseren. 

 Daarnaast stimuleren en faciliteren we anderen om acties op te zetten voor Syrische vluchtelingen 

en sluiten we aan bij acties die passen in onze doelstelling. 

 

Aanpak 

De actie wordt gecoördineerd door een kernteam, bestaande uit het stichtingsbestuur en leden. Opzet 

is om zo veel mogelijk Wageningse organisaties, scholen, kerken, bedrijven, sportverenigingen etc. te 

inspireren om een bijdrage te leveren om geld en andere middelen, waaraan in Irbid behoefte is, in te 

zamelen in Wageningen. Van de gelden die naar ZOA gaan via de stichting Wageningen helpt 

Syrische vluchtelingen in Irbid, wordt bijgehouden hoeveel dat zijn en  wordt overgemaakt naar AWT. 

Wanneer contacten zijn ontstaan met  specifieke groepen in Irbid kunnen onderling berichten worden 

uitgewisseld tussen vluchtelingen en groeperingen in Wageningen. Zo kan een band ontstaan. De 

terugkoppeling vormt zo weer een aanmoediging voor nieuwe acties.  

 
Opzet organisatie  
We zijn een stichting om onze acties te kunnen regelen, fondsen te kunnen werven om het 
secretariaat uit te voeren en geld te kunnen beheren. We beperken de onkosten, b.v. voor publiciteit, 
door ook daarvoor fondsen te werven. Het voordeel van een stichting is dat het bestuur (snel) 



besluiten kan nemen en dat daarmee duidelijk is wie zijn aan te spreken. De stichting is ingeschreven 
bij KVK  onder nummer 61818348 .  
 
Het kernteam wordt gevormd door het bestuur van de stichting en aangevuld met leden. Voorzitter, 
secretaris en penningmeester zijn benoemd bij oprichtingsakte. Het bestuur heeft nog twee leden als 
bestuurslid benoemd. Nieuwe bestuursleden, ter vervanging van anderen, worden benoemd door het 
bestuur. Het kernteam zorgt voor de organisatie van de acties. 
 
De organisatie en werkwijze is uitgewerkt in een huishoudelijk reglement dat door het bestuur in 
december 2014 is vastgesteld. Statuten en huishoudelijk reglement zijn te vinden op onze website. 
 
We hebben een mailadres: wageningen.irbid@gmail.com  en website 
http://wageningensyrie.wordpress.com. en zijn actief met publiciteit. We willen onze activiteiten en de 
resultaten van acties met anderen delen en verantwoorden. 
Statuten, jaarverslagen, actieresultaten en plannen zijn op de website te vinden. 
 
Bestuur   
Wim Haver, voorzitter, tel. 06 1648 4728 
Anky Biemans, secretaris,  wageningen.irbid@gmail.com 
Annelies Heijmans, penningmeester  
Marleen Schippers 
Mieke Koster 
 
Activiteiten 2015 
  
Algemeen:  
Verder ontwikkelen organisatie en vergroten bekendheid in Wageningen 
 
Fondsen werven en subsidieaanvragen. 

 Opstellen beleidsplan en begroting 

 Plan fondsenwerving voor de stichting 

 Verzoeken tot sponsoring bij acties bij diverse organisaties 
 
Communicatie en PR 

 Een bijgehouden website met nieuws, opbrengsten van acties, informatie over de situatie van 
vluchtelingen  

 Flyer Stichting “Wageningen helpt Syrische vluchtelingen in Irbid” wordt actueel gehouden.  

 Kaartje als dank voor bijdrage o.a. bij collectebus te gast met beknopte informatie over de 
stichting. 

 Ontwikkelen standmateriaal   

 Twitter en Facebook.  

 Actieve opstelling naar de pers. We leveren persberichten over wat gevierd of aangekondigd moet 
worden  

 Nieuwsbrief uitbrengen (wanneer er voldoende nieuws is) 
 
Werven groepen/mensen in Wageningen die acties oppakken en uitvoeren 
We  zoeken Wageningse partners om (een deel van) de activiteiten verder mee te ontwikkelen en uit 
te voeren.  
Wat verwachten we van hen:  -     Meedenken in aanpak en acties,  

- Hun achterban erbij betrekken door te vragen bij te dragen aan 
acties 

 
Uitvoeren acties 

• Collectebus te Gast in winkels en horeca 
• Benefiet maaltijd in Vreemde Streken  
• Collecteweek ZOA lopen voor Wageningen helpt Syrische vluchtelingen in Irbid 
• Syrië avond i.s.m. Heerenstraattheater, Vreemde Streken, studentengroep Wageningen 

Amnesty 
• Stand op de boekenmarkt  
• Deelname andere markten (lentemarkt)  

wageningen.irbid@gmail.com%20%20
http://wageningensyrie.wordpress.com/


• Workshops ouders op lagere school 
• Actielijst bijhouden, afwerken en steeds aanvullen met ideeën nieuwe acties 
• Oppakken van en bijdragen aan acties anderen 
• Wetenschappelijk onderzoek formuleren en begeleiden i.s.m. Rampenstudies, Wageningen 

Universiteit en ZOA over vluchtelingenproblematiek in Irbid, Jordanië 
• Schrijfactie met AWT, met kinderen. 
• Contacten leggen in Irbid b.v. via skype, andere sociale media 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


