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1. Opstart 

Eind 2013 werd het verkiezingsprogramma van GroenLinks vastgesteld. Veel mooie dingen voor 
Wageningen, maar niets voor de ellende op de wereld. Daarom vatten enkele leden van GroenLinks het 
idee op om een actie te starten voor Syrische vluchtelingen in het buitenland. Deze leden wisten enkele 
mensen betrokken bij rampenstudies en hulporganisaties uit Wageningen te interesseren om mee te 
denken of mee te doen. Eerste stap in de eerste vergadering op 18 februari 2014 was het ontvlechten 
van politieke banden. De kerngroep besloot dat we geen politieke of kerkelijke banden wilden, we zijn 
voor iedereen. Daarnaast besloten we dat we een solidariteitsband zouden willen opbouwen met 
vluchtelingen in het buitenland. Ook wilden we een band met gezinnen met kinderen zodat de kinderen 
van Wageningen iets zouden kunnen opbouwen met vluchtelingenkinderen. 

 
In juni werden gesprekken gevoerd met Save the Children, War Child, Unicef en ZOA. Unicef zei af omdat 
ze geen duurzame banden opbouwen maar zich richten op noodhulp. Save the Children en War Child 
richten zich op kampen, ZOA op een stad. Irbid in Jordanië via Arab Woman Today. Daarom kozen we 
voor ZOA. Een pluspunt was ook dat de coördinator van ZOA voor Irbid bij ons in Wageningen bleek te 
wonen.  

 
In het overleg met ZOA na de zomer bleek dat AWT zich met name richtte op noodhulp voor 
vluchtelingen in de stad en op traumaverwerking. Ze hadden geen contacten met scholen of sport. 
Daarom werd ons aangeraden om een stichting op te richten zodat we ook onafhankelijk van ZOA 
zouden kunnen opereren en een eigen gironummer konden openen.  

 
De kerngroep groeide na de zomer uit tot 7 personen. We stelden een projectplan op en bouwden een 

website. Ook schreven we de eerste flyer met informatie over onze acties. We probeerden geld te 

krijgen om onze organisatie op poten te zetten b.v. om flyers te drukken. Dat is niet gelukt. We besloten 

om kosten die we maken  voor de acties te betalen uit de opbrengst van die acties en dat dat – liefst 

ruim - onder de 10% moet blijven.  

2. Oprichting bij notaris en vaststelling statuten 

Op 4 november wordt de stichting ‘Wageningen helpt Syrische vluchtelingen in Irbid’ officieel opgericht 

bij notaris Hoek.   
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Voorzitter en penningmeester bij de notaris 

Gelijktijdig worden de statuten vastgelegd. 

Het doel van de stichting is als volgt opgenomen in haar statuten: 

Het bieden van hulp in de ruimste zin des woords aan Syrische vluchtelingen in de regio. Voorts het 

bevorderen van de bewustwording van het vluchtelingenprobleem en vergroten van de verbondenheid 

met Syrische vluchtelingen. 

3. Bestuur, kernteam en Huishoudelijk Reglement 

Het bestuur bestaat uit 5 leden.  

Bestuurssamenstelling: 

Voorzitter:  de heer W.J.  Haver 

Secretaris:   mevrouw J.C.H.M. Biemans 

Penningmeester: mevrouw E.P.M. Heijmans 

Lid:    mevrouw M. Koster 

Lid:   mevrouw M. Schippers 

Daarnaast zijn er 2 ondersteunende leden: mevrouw A. Ronteltap en mevrouw E. Rutgers. Samen 

vormen zij het kernteam. Ongeveer iedere maand komt het kernteam bijeen. Samen bepalen zij het 

beleid en de te organiseren acties. Van alle overleggen wordt een verslag opgesteld.  

 

Op 10 december stelt het kernteam het huishoudelijk reglement van de stichting vast. 

 

Het kernteam besluit alle stappen te zetten om in 2015 de stichting als ANBI te registreren. De eisen voor 

openheid en transparantie die aan een ANBI geregistreerde stichting worden gesteld passen in wat de 
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leden van de stichting zelf van belang vinden in de communicatie naar buiten. Dit is ook  te vinden in dit 

jaarverslag, beleidsplan en de website.  

4. Activiteiten extern 

Communicatie naar buiten –bekendmaking van de stichting (in wording) 

Voorafgaand aan de daadwerkelijke oprichting van de stichting op 4 november wordt persaandacht 

gezocht en gekregen met een oproep voor uitbreiding van het bestuur en de kerngroep en voor mensen 

die mee willen denken. Het kernteam maakt een flyer met informatie over ontstaan, aanpak en doel van 

de stichting. En de website wordt opgericht  https://wageningensyrie.wordpress.com/. De flyer is ook in 

het Engels beschikbaar op deze website. Er wordt continue geïnvesteerd in berichtgeving via de 

plaatselijke media. Ook is er een interview  op de plaatselijke radiozender Meborah met  2 

kerngroepleden op 29 oktober. 

Molenmarkt 12 september 

 

 
 

Op 12 september is de eerste inzamelingsactie 

op de Molenmarkt. Deze werd georganiseerd 

door de brouwers van Ons Bier van de Eng. Via 

de verkoop van Ons Bier op de Molenmarkt en 

op de open dag van de Eng werd € 370 binnen 

gehaald. Zo draagt dit bier niet alleen bij aan het 

landschap van de Eng, maar ook aan de Syrische 

vluchtelingen. Het is de eerste actie waarbij 

informatie over de in oprichting zijnde stichting 

wordt verspreid en voor het doel wordt 

gecollecteerd. 

 

Oktober: kerkcollecte brengt bijna 5000 euro op 

 

De Protestantse Gemeente te Wageningen heeft in oktober in hun drie kerken gecollecteerd voor de 

Syrische vluchtelingen. De opbrengst was € 2.475. Dit bedrag is door de diaconie verdubbeld! Daarmee 

kwam de opbrengst op bijna € 5.000. 

 

`De Wageningse actie voor Syriërs past precies in ons doel voor een collecte voor vluchtelingen in dat 

gebied`, vertelt Hans Blonk, voorzitter van het College van Diakenen. `We wilden niet machteloos 

toekijken naar zo veel ellende op de wereld. We waren blij dat we met onze collecte kunnen aansluiten 

bij een Wageningens initiatief.` 

 

 

 

https://wageningensyrie.wordpress.com/
https://wageningensyrie.files.wordpress.com/2014/09/20140913_145627.jpg
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Benefietdiner op 4 november 

 

 
 

 

 

Op 4 november werd in restaurant Vreemde 

Streken een benefietmaaltijd georganiseerd 

voor Syrische vluchtelingen in Irbid. De maaltijd 

werd gemaakt door Syrische vluchtelingen, die 

in Wageningen wonen. Het was een groot 

succes. De opbrengst was iets meer dan € 400. 

 

Informatie over de actie en over Irbid werd 

gegeven door de kerngroep en door Geke Kieft, 

medewerkster van ZOA. Zij liet een 

aangrijpende video zien van Hassan, een jongen 

van 10, die met zijn ouders en zussen is gevlucht 

en nu in Irbid woont. Hij maakte mee hoe een 

oom en kinderen werden doodgeschoten door 

de geheime dienst van Assad terwijl ze aan het 

voetballen waren. 

De ruim 40 deelnemers aan de maaltijd hebben 

samen nagedacht over mogelijke acties. Meer 

dan 80 ideeën werden genoteerd. Deze zijn  

gerubriceerd en van de top twintig wordt werk 

gemaakt. Iedereen die er was wordt gevraagd 

om aan de verdere uitwerking van een idee 

medewerking te geven. De kerngroep kan lang 

niet alles aan, en wil ook juist anderen erbij 

betrekken. 

Een van de acties die uit deze avond voortkomen is het verkopen van stripboeken voor het goede doel. 

Veel mensen hebben inmiddels hun oude stripboeken ingeleverd in ‘t Herenzaakje in de Nieuwstraat 16. 

Daar worden ze verkocht voor € 2,50. De opbrengst gaat naar Irbid.

 

500 euro van Ronde Tafel Wageningen 

 

 

 

Op 14 november overhandigde de Ronde Tafel 

Wageningen een cheque van 500 euro aan 

Mieke Koster van onze stichting. Een mooie 

opbrengst van de ruim 30 deelnemers aan het 

boeiende actualiteitendiner deze avond bij H41. 
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Vanaf december 2014: collectebus te gast in winkels 

Voor de bekendmaking van de stichting en het inzamelen van gelden wordt een langlopende actie 

ontwikkeld: collectebus te gast. De collectebussen van de stichting worden bij Gall & Gall geplaatst en bij 

de Chip Shop. Bij de AH volgt een actie waar de emballagebonnetjes ingeleverd kunnen worden voor de 

stichting. Na een aantal weken gaan de collectebussen verdern naar andere winkels in Wageningen. 

5. Conclusie 

Dit eerste jaar is er veel gebeurd. Een idee om hulp en solidariteit voor Syrische vluchtelingen  te 

organiseren heeft vorm gekregen. Er is een officiele stichting ontstaan waarvoor 7 bestuurs- en 

kerngroepleden zich inzetten. Bovendien heeft de stichting heel veel weerklank kunnen vinden onder 

bewoners en allerhande groeperingen in Wageningen.  De start en de uitkomsten van de eerste acties 

zijn veelbelovend voor het vervolg. 


