
Help ons vluchtelingen helpen 

Als stichting zetten we ons in om vluchtelingen in Irbid te  

helpen, in Jordanië. Dit doen we met hulporganisaties ter  

plekke. Help je mee? We denken aan de onderstaande acties 

om budget beschikbaar te krijgen voor hulp. Eigen initiatieven 

zijn uiteraard ook welkom. 

 

Capitulatie Bevrijdingswandeltocht, mei 2016. Wandelen voor 

vrede en voor vluchtelingen. Wie zet met ons een sponsoractie 

op? 

Kinderkookcafé. Kinderen koken, ouders  

betalen voor het resultaat. Eventueel in samen-

werking met de kinderopvang/BSO. 

 

Sport verbindt! Een sportclub hier legt contact 

met een collega-club in Irbid. En werkt een actie 

uit. Vluchtelingenkinderen kunnen in veel  

gevallen naar school. Omdat Jordanië de school-

tijd verdeelt. Wil jij er aan bijdragen dat  

vluchtelingenkinderen ook kunnen sporten? 

 

Docu-avond. Eind 2015 / begin 2016. Dit voor-

jaar was er een mooie docu-avond in het  

Heerenstraat-theater. Met een toelichting door 

een Syrisch journaliste. En een Syrisch buffet 

gerealiseerd door Vreemde Streken. In  

september bezoekt een van onze  

kerngroepleden de stad Irbid en een hulp-

organisatie ter plaatse. Met de uitkomsten van 

dit bezoek, aangevuld met filmmateriaal volgt 

een nieuwe docu-avond. Help je mee? 

Kaarten maken en verkopen.  Najaar 2015/voorjaar 2016.  

Foto’s uit Irbid verwerken tot kaarten en verkopen. 

 

Gedichten/verhalen/foto/tekenwedstrijd ‘Waar ben je thuis?’. 

Met bijvoorbeeld de bieb en de stadsdichter. En afsluitend een 

speciale dag of avond. Het resultaat is te bundelen tot een boek-

je voor verkoop. Inspireert je dit? 

 

Scholenproject. Naar school: hoe gaat dat als je vluchteling bent 

in Irbid en kind? Laten we de school een dag anders inroosteren 

en naar school gaan zoals in Jordanië… Wie vertaalt scholen-

contact in een project? 

 

Eigen ideeën? Een straatborrel, een optreden met je koor, een 

speciale training op je sportclub, contacten tussen hier en daar 

organiseren.  Er kan zoveel! 

Of wil je liever gewoon een keertje helpen? Laat het ons weten.  

Stichting Wageningen helpt Syrische  

vluchtelingen in Irbid 

http://wageningensyrie.wordpress.com 

wageningen.irbid@gmail.com 

Wim Haver, voorzitter, tel. 06 1648 4728  


