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Wageningen helpt Syrische 
vluchtelingen in Irbid  

Na de nieuwsflits, die uit kwam vlak voor 
de zomervakantie, wordt het nu hoog tijd 
voor een nieuwsbrief. Want in november 
zijn er weer enorm veel activiteiten voor 
Syrische vluchtelingen in Irbid. De winter 
komt eraan en het Wereld Voedsel 
Programma van de UNHCR heeft de 
voedsel toelage moeten halveren of 
stoppen. Onze steun voor Irbid blijft dus 
hard nodig.  
Wil je zelf ook helpen? Dat komt goed uit. 
De komende maand zijn er veel 
activiteiten waarbij we vrijwilligers nodig 
hebben of waaraan je kan deelnemen. 
  

 

 
Benefietmaaltijd en informatie over de situatie in Jordanië 13 november 

Op 13 november 2015 organiseren we in restaurant 
Vreemde Streken opnieuw een benefietmaaltijd voor 
Syrische vluchtelingen in Irbid. De maaltijd wordt 
gemaakt door o.a. Samira, een Iraakse vluchteling, die 
in Wageningen woont. Kosten zijn € 15 zonder drankjes 
en koffie. Doel is, naast geld inzamelen voor Irbid, ook 
het geven van informatie over de situatie van 
vluchtelingen in Jordanië. Ons kerngroeplid Anne is er in 
september geweest en vertelt over haar ervaringen. 
Waarschijnlijk zal ook Lina Navarin ons informeren. Zij is 
een Syrische journaliste die de situatie van Syrische 
vluchtelingen in Jordanië goed bij houdt. Zij zal haar 
verhaal vertellen in het Engels.   

 

Syrisch Iraans feest 12 december 2015  

Op initiatief van Masood Eslami van Food of Cultures en de Soroptimisten Wageningen 
wordt op zaterdag 12 december 2015 een groot Iraans Syrisch feest gegeven in de BBLTHK. 



Het feest is het Langste Nacht Feest, met het thema `naar het licht met en voor Syrische 
vluchtelingen`. Het is een Iraanse traditie en heet Yalda feest.   

Net als in Iran zijn er gedichten en zang in oosterse sfeer. Maar we beginnen met een 
benefietmaaltijd gemaakt door Food of Cultures. Kaarten kosten € 22,50 (voor kinderen € 15) 
voor een complete maaltijd en vermaak. Drankjes zijn niet inbegrepen. Uw kunt kaarten 
kopen bij de Chipshop of de BBLTHK of bestellen bij riawigt@gmail.com. 

 

 

Alle opbrengsten komen ten goede aan Syrische vluchtelingen in Irbid, Jordanië. Mocht je 
niet zelf kunnen komen en ondersteun je het initiatief, dan kun je een kaart kopen waarvoor 
we een Syrische vluchteling-familie uit Wageningen op het feest kunnen uitnodigen.  

Tijdens dit feest wordt ook een loterij gehouden, dit is niet inbegrepen in de kaart die je 
koopt. Daarnaast zoeken we nog vrijwilligers die willen helpen met het verzamelen van 
leuke, grappige en mooie cadeaus voor deze loterij. Wil je meehelpen? Neem dan contact op 
met Wim Haver op 06 1648 4728. 

Bonnenboekje  
 
We hebben de laatste maand met uitgeverij Blauwdruk hard gewerkt aan een bonnenboekje. 
Dit boekje biedt u korting bij 28 winkels in het centrum van Wageningen en kost € 5,-. De 
opbrengst steunt deze winter Syrische vluchtelingen in Irbid met een speciaal winterpakket. 
In de stadsregio verblijven zo’n 200.000 vluchtelingen naast een totale bevolking van 1 
miljoen inwoners. De woonomstandigheden in vochtige slecht te verwarmen ruimten, soms 
zelfs zonder glas in het raam, zijn erbarmelijk. 

Met de opbrengst steunen we via ZOA, Arab Woman Today, die ter plekke noodhulp en 
winterpakketten geeft aan Syrische vluchtelingen. Dit extra winterpakket bestaat uit een 
oliekachel, jerrycans, brandstofcoupons en 2 extra dekens.  

Het boekje ligt vanaf 7 november bij alle winkels die mee doen. Dit zijn Columbus, Eeterij 
H’eerlijk, Heroes of Taste, Wikkel, Chip Shop, Bakkerij van Voorthuizen, Dehghan 



ambachtelijke schoenmakerij, Matser, Uitbuyt Wereldwinkel, Kapper 5 mei plein, Gelderse 
IJzerhandel, Food of Cultures, Scheer en Foppen, Diels Restobar, natuurslagerij Keijzer en 
Van Santen, Sheherazade, Tante uit Marokko, Villa Bloem, Willys Warenhuis, Antiquariaat 
De Beschte, Vreemde Streken, Brasserie de Blije Boedha, Copy Point, Armand’s Junior, ‘t 
Herenzaakje, Bril 29, Uitgeverij Blauwdruk, Print and more en Terre des Hommes. U kunt het 
boekje in deze winkels kopen. Fantastisch, al deze betrokken ondernemers! 

Op 6 november is het boekje aangeboden aan burgemeester Van Rumund. Charley heeft 
een prachtige bijdrage geleverd aan dit moment met haar mooie muziek en toepasselijke 
teksten. 

  
 
 
 
Kerkdienst Protestantse Gemeente 
 
De Zendingsdienst van de Protestantse 
Gemeente Wageningen heeft plaats 
gevonden op zondag 8 november in de 
Grote Kerk op de Markt in Wageningen.  
                                          
Voorganger was ds. Jaap Hansum van de  
Maranathakerk in Lunteren. Hij heeft als 
docent en studentenpastor gewerkt aan de 
Near East School of Theology in Beiroet, 
Libanon.  
 
De collecte is voor "Wageningen helpt 
Syrische vluchtelingen in Irbid", een heel 
welkome bijdrage voor de Syrische 
vluchtelingen in Irbid!  

 

 

Collectebus bij Dehghan Ambachtelijke Schoenmakerij en bij Intersport Winners 

Sinds december vorig jaar staat de collectebus bij winkeliers op de toonbank. Al tien winkels 
deden mee en er is al meer dan € 800,- opgehaald. Deze maand reist de collectebus verder 
op speciale uitnodiging. De collectebus staat nu voor een tweede maal bij Dehghan 
Ambachtelijke Schoenmakerij aan de Hoogstraat, en bij Intersport Winners aan de 



Churchillweg. Wil je weten waar je de collectebus kan vinden? Kijk dan op onze 
Facebookpagina of zoek op Facebook op #rondreizendecollectebus.  

         

Inzamelacties warme kleding  

Het Rode Kruis Renkum-Wageningen en de Studentendesk zamelen sinds een oktober 
kleding in, op de Industrieweg 34 (binnenplein, tegenover de Voedselbank). Hiermee 
proberen ze zoveel mogelijk vluchtelingen van kleding te voorzien, in de eerste plaats bij de 
ProcesOpvangLocatie 'de Leemkuil', het asielzoekerscentrum in Wageningen en daarnaast 
bij het Leger des Heils, de Kledingbank en andere initiatieven. Er is behoefte aan warme 
herenkleding en vooral schoenen en jassen zijn gewenst! De winkel is geopend op 
maandagavond van 19.00 - 21.00 uur en op woensdag van 10.00 - 12.00 uur. Voor meer 
details kunt u kijken op 
http://hulpvoorvluchtelingen.nl/winkel/wageningen.<http://hulpvoorvluchtelingen.nl/winkel/wag
eningen> Voor vragen of om u aan te melden als vrijwilliger kunt u terecht bij 
christian.dekleijn@wur.nl en studentendeskwageningen@redcross.nl. 

Wagenings brede collecte in april 2016 

Van 4 – 8 april 2016 wordt de collecteweek van ZOA in Wageningen gehouden en ook dit 
jaar is de opbrengst voor de Syrische vluchtelingen in Irbid. Hoe meer collectanten, hoe 
meer straten we kunnen bezoeken, en hoe meer geld wordt opgehaald voor de 
vluchtelingen. Als u mee wilt werken als collectant, kunt u zich per mail aanmelden bij 
wageningen.irbid@gmail.com. Wij nemen dan contact met u op. 

Wilt u nu al wat storten, dat kan. De acties vanuit o.a. Wageningen zijn nog urgenter dan we 
al dachten. Uw bijdrage is welkom op ons gironummer NL31 TRIO 0198 0011 18.  

Op de website www.WageningenSyrie.wordpress.com  houden we bij hoeveel geld is 
opgehaald en houden we up-to-date over onze activiteiten. 

Samen Wageningen: denk je mee? 

De gemeente Wageningen maakt nieuw beleid op sociaal gebied. Gezondheid, jeugd, 
ouderen, mantelzorg, vrijwilligerswerk, vluchtelingen, armoede, werk, mensen met een 
beperking zijn hierin thema’s. Thema’s die ons allemaal aangaan. Op verzoek van de 
gemeente dit verzoek aan alle Wageningers om mee te doen. Dit kan via 
http://samenwageningen.nl/. Op de website staat een vragenformulier. Het beantwoorden 
van de vragen kost ongeveer 10 minuten van je tijd. De vragen kun je beantwoorden tot 15 
januari 2016. 



Agenda 
 
Datum Tijd Activiteit Locatie 
 
13 
november 

 
18.00uur 

 
Benefietmaaltijd  

 
Vreemde Streken 

 
28 
november 

 
11.00uur 

 
Wintermarkt Pieter Pauw, de 
stichting is aanwezig om boeken te 
verkopen en er is gelegenheid om 
vragen te stellen over ons werk 

 
Pieter Pauw, Costerweg 75 

12 
december 

18.00uur Yalda: Syrisch Iraans feest, ‘’Op 
weg naar het Licht met/voor 
Syrische vluchtelingen’ 

BBLTHK 

 
 

Vrijwilligers gezocht  
We kunnen op korte termijn bij een aantal acties hulp gebruiken! Wil je tijd investeren in het 
ondersteunen van een van onderstaande acties? Neem dan contact op met de genoemde 
contactpersoon.  

Bonnenboekje 

 Wie wil helpen het bonnenboekje bekend te maken en te verkopen als de gelegenheid 
zich voordoet? 

Contactpersoon: Wim Haver, telefoonnummer 06 1648 4728,of mail naar: 
wageningen.irbid@gmail.com 

Wintermarkt Pieter Pauw  
Op 28 november gaan we boeken verkopen op de wintermarkt van het Pieter Pauw. Wie kan 
ons helpen met de verkoop van boeken tussen 11.00 uur en 16.00 uur? Contactpersoon 
Marleen Schippers, telefoonnummer 06 18713906, of mail naar 
marleen.schippers@opkoers.net  

Verhalenbijeenkomst 
We willen een verhalenbijeenkomst organiseren met als thema 'Waar ben je thuis?'. Van de 
verhalen willen we een boekje maken dat we gaan verkopen om de opbrengst weer ten 
goede te laten komen aan de Syrische vluchtelingen in Irbid. Wie wil meedenken en helpen 
met organiseren? Contactpersoon Marleen Schippers, telefoonnummer 06 18713906, of mail 
naar marleen.schippers@opkoers.net  

Collecte 
Begin april 2016 wordt er een collecteweek georganiseerd door ZOA, de opbrengst is voor 
vluchtelingen in Irbid. Wilt u mee doen door huis aan huis te collecteren in de avonden? U 
krijgt dan een eigen straat in de buurt. Opgave bij Wim Haver 06 1648 4728. 

 

Wilt u onze digitale nieuwsbrief ontvangen? Mail dan naar wageningen.irbid@gmail.com 

Uw bijdrage is welkom op ons gironummer NL31 TRIO 0198 0011 18. 


