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Wageningen helpt Syrische
vluchtelingen in Irbid  

Wat een jaar 

Om alle onze vrijwilligers en betrokkenen te
bedanken voor hun inzet in 2015, organiseren we
op vrijdag 11 maart een gezellige avond.  Vanaf
20.00 uur bent u van harte welkom in de Buurtse
Bocht, Olympiaplein 26. Graag even aanmelden
als u komt via wageningen.irbid@gmail.com. We
lopen de projecten langs en vertellen over onze
plannen voor 2016. Er is muziek verzorgd door de
Wageningse zangeressen Wagingin.  

2015 brengt € 21.000 op 

Een bedrag van € 21.000 in het eerste hele jaar van onze stichting voor Irbid overtreft onze 
stoutste verwachtingen. Onverwacht groot was de bijdrage van alle donateurs in 
Wageningen die met elkaar € 5000 bijeen brachten. Alle donateurs bedankt hiervoor! Ook de
geste van ZOA om hun hele collecte van maart 2015 voor Irbid te bestemmen was prachtig. 
Hiermee haalde we ook € 5000 op. De collectebus die in meerdere winkels heeft gestaan 
leverde ook een mooie bijdrage op. Tot slot werkte ook nog eens 28 winkels mee aan de 
lancering van het kortingsbonnenboekje eind november.  En dan was er het Yaldafeest op 12
december, georganiseerd door de Soroptimisten, Food of Cultures en de BBLTHK. Zij 
regelden een fantastische maaltijd en een culturele bijdrage. Hierover leest u verder in de 
Nieuwsbrief meer. We gaan er weer voor om in 2016 weer zo´n mooi jaar te draaien. 

De samenwerking in de kerngroep loopt erg plezierig. We kunnen zeker nog een aantal 
organiserende vrijwilligers erbij gebruiken. Op het moment zoeken we iemand die ons wil 
versterken als secretaris of penningmeester.  Mocht u interesse hebben dan kunt u ons 
een mail sturen voor meer informatie, wageningen.irbid@gmail.com. 

Collectanten gezocht voor huis aan huis collecte 4 – 9 april

Onze stichting werkt via ZOA Apeldoorn. ZOA zorgt er voor dat de Wageningse steun in Irbid 
terecht komt. ZOA houdt van 4 - 9 april haar landelijke collecte. In Wageningen is deze 
collecte net als vorig jaar 100% bestemd voor onze stichting, voor Irbid dus. We zoeken extra
collectanten, want hoe meer er zijn, hoe meer straten van Wageningen we kunnen aflopen. 
Het kost die week twee tot vier avonden tussen 18.00/ 19.00 en 21.00 uur. Iedere collectant 
krijgt een eigen straat of enkele straten. Opgaven kunnen tot medio maart worden 
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doorgegeven aan de collectecoördinatoren wageningen.irbid@gmail.com of bij 
Renzehaitsma@hotmail.com. 

We zoeken ook nog een coördinator voor een groep van 12 collectanten. Dat houdt in dat u 
voor deze mensen de collecte bijhoudt. Zij krijgen van u een collectebus met de namen van 
de straten en bedankkaartjes. De Wageningse organisator komt alle bussen bij u brengen. 
De week na de collecte maakt u een afspraak met de collectanten om de collecte te tellen. U
noteert de opbrengst en tekent allebei. De bussen worden vervolgens weer bij u opgehaald. 
Kunt u laten weten of u dit wilt doen ?

Waar ben je thuis ?   -    Maken van verhalen en tekeningen 
Graag willen we de Syrische vluchtelingen in Wageningen, de Wageningse burgers en 
Syrische vluchtelingen in Irbid meer met elkaar in contact brengen. We willen workshops 
organiseren om verhalen over “waar ben je thuis” van elkaar te horen en op basis daarvan 
gedichten of verhalen te schrijven. Kinderen kunnen tekeningen maken. De mooiste 
bijdragen komen in een bundel bijeen met als thema 'Waar ben je thuis?'.  Dit boekje gaan 
we 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 

Boekenmarkt 16 april 2016
Ook dit jaar doen we weer mee met de boekenmarkt op 16 april.   U kunt boeken, graag 
romans, weer brengen bij de Wereldwinkel, Kapelstraat 13.  U kunt zich ook opgeven om te 
helpen met verkoop in de kraam door ons een mail te sturen. 

Bonnenboekje succesvol 

Met korting winkelen bij de 28 leuke winkeltjes in Wageningen en iets doen voor Syrische 
vluchtelingen in Jordanië? Dat kan met het kortingsbonnenboekje van € 5. Het boekje heeft 
al bijna € 2000 opgeleverd en is nog bij alle deelnemende winkels te koop. Het boekje is 
geldig tot 1 mei 2016.

Een bakkersbrood voor de helft van de prijs, een gratis kopje koffie met handgemaakte 
bonbon, € 50 korting op de aanschaf op een PC of laptop of een lekker vleespakket voor 
maar € 10. Het boekje zit vol verrassingen. Laat je met een mooie korting knippen, of steek 
een lichtje op van glasmerk Kosta Boda. De
slogan van het boekje is niet voor niets: 'U
de korting, Zij de steun voor de winter'.

Bezoek aan Irbid Jordanië 

In maart 2016 gaan Annelies Heijmans en
Anne van den Berg naar Irbid en Amman in
Jordanië. Aanleiding is een tweedaagse conferentie die de Yarmouk Universiteit in Irbid 
organiseert over het "De noodzaak voor een Noord-Zuid dialoog over vluchtelingen, 
veiligheid en duurzame ontwikkeling in het Midden-Oosten". Een voor ons heel relevant 
onderwerp. Ze brengen ook een bezoek aan ACCT Arab Woman Today, die het ingezamelde
geld uit Wageningen en de rest van Nederland (via ZOA) besteed aan noodhulp voor 
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Syrische vluchtelingen in Irbid.  Wij willen onze contacten met deze groep versterken. Ook 
zoeken we naar verbindingen met een school. We overwegen een project te steunen van 
een Jordaanse groep Jordan Pioneering Center, die relaties tussen Jordaanse en Syrische 
leerlingen - die nu na elkaar lessen volgen -  willen verbeteren door ze samen 
muurschilderingen te laten maken. We zijn met hen in gesprek en zullen een van de scholen 
bezoeken.  
 
Oecumenische Kerkdienst van Kerknet brengt € 2030 op

Op zondag 17 januari werd Kerknet gestart in de Grote Kerk op de Markt. Kerknet is een 
interkerkelijke samenwerking van 12 geloofsgemeenschappen in Wageningen die elkaar 
ondersteunen bij kerkelijke initiatieven en waar mogelijk samen werken. Zeven 
geloofsgemeenschappen hadden op 17 januari 2016 een gezamenlijke viering in de Grote 
kerk op de Markt. Er werd gecollecteerd voor onze stichting. De opbrengst was maar liefst    
€ 2030.

 Yaldafeest groot succes 

Het grote feest van en voor Syrische vluchtelingen is een groot succes geworden. Maar liefst
260 mensen, waar onder 40 Syriërs, vonden
zaterdag 12 december een plekje aan tafel. Ze
kregen een fantastisch Iraans buffet van Food
of Cultures voorgeschoteld. Tijdens het eten
werden meer dan 600 lootjes verkocht à € 2.
Dertig middenstanders uit Wageningen zorgden
voor een geweldige prijzentafel. De opbrengst
was € 5.000, een prachtig resultaat. Dit geld
gaat naar de winterpakketten voor
vluchtelingen, die vaak ondergebracht worden
in moeilijk te verwarmen gebouwen.

De maaltijd werd afgesloten met een culturele avond. Centraal stond het werk van de 
Iraanse dichter Hafez, waaruit op dit Yaldafeest “naar het licht” al eeuwen wordt voorgelezen.
Stadsdichter Martijn Adelmund droeg een in het Nederlands vertaald gedicht voor, scholieren
van Pantarijn zorgden voor een vertaling in het Arabisch. Martijn maakte ook een eigen 
gedicht in de sfeer van Hafez. 

Ziba Nilian-Eslami zong de woorden begeleid door een Syrische muzikant - Abdullah 
Aldahab, een vluchteling die sinds kort in de Leemkuil verblijft. Hij nam zijn jonge dochter 
Lamar mee en zij liet zien hoe snel jonge kinderen de Nederlandse taal en liedjes oppikken. 
Een vlekkeloos “In Holland staat een huis” zong ze zonder gene voor de volkoppige zaal in 
de BBLTHK, die er door geroerd was. Vader en moeder keken vol trots toe. Daarna volgden 
nog een paar Arabische liedjes, die alle
aanwezige Syriërs herkenden. 

De Wageningse Operazangeres Iris de
Koomen, Soroptimist en mede-organisator
van de avond, zong Franse liederen van
Fauré over het Licht dat tot ons komt. Ster
van de avond was Shaza Hayek, een
beroemd zangeres uit Syrië. Zij woont
sinds enige maanden in Nijmegen en
bracht een paar prachtige liederen, waar
de Syrische en Nederlandse bezoekers
door betoverd werden. Een prachtig slot
van een super avond.



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 
Proces Opvang Locatie COA 'de Leemkuil' (Wageningen-Hoog) 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.

Donaties

Wilt u geld overmaken, dat kan. De geldinzamelacties vanuit o.a. Wageningen blijven 
hoognodig. Uw bijdrage is welkom op ons banknummer NL31 TRIO 0198 0011 18. Op de 
website www.WageningenSyrie.wordpress.com  houden we bij hoeveel geld is opgehaald en
kunt u lezen over onze activiteiten.

Vrijwilligers gezocht 
We kunnen op korte termijn bij een aantal acties hulp gebruiken! Wil je tijd investeren in het 
ondersteunen van een van de genoemde acties  of heb je zelf een goed idee voor een actie?
Neem dan contact op met de genoemde contactpersoon of stuur een mail naar 
wageningen.irbid@gmail.com . 
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