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1. Terugblik 2014 – oprichting van de stichting 

Op 4 november 2014 is de stichting officieel opgericht bij notaris Hoek aan de Generaal Foulkesweg.  
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. 
 
Eind 2014 bestaat het bestuur van de stichting uit 5 leden, aangevuld met 2 ondersteunende leden. 
Samen vormen zij de kerngroep, die ongeveer iedere maand vergadert over de voortgang van de 
stichting. 
 

2. Ontwikkeling stichting, bestuur – kernteam – vrijwilligers - vergaderingen 
2015 was het eerste jaar dat de stichting een vol jaar actief was , gericht op haar doelstellingen.   
 
De bestuurssamenstelling is in 2015 gelijk gebleven aan het bestuur van 2014 en 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 enkele ondersteunende leden. Samen met het bestuur 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 gemaakt. 
 
In het kernteam waren wel wat wijzigingen door het jaar heen. Er kwamen mensen kijken of zich heel 
gericht inzetten. Aan het eind van 2015 is het kernteam weer gelijk aan die van het begin 2015 met twee 
vaste leden aanvullend op het bestuur. Als groep was het een jaar van kennis maken en wennen aan 
elkaar. Want hoe zet je iedereen in zijn kracht en versterk je elkaar? Januari 2016 zijn we gestart met een 
evaluatie om elkaars kwaliteiten en wensen beter te leren kennen en zo nog beter op elkaar in te kunnen 
spelen.  
 
Het aantal mensen waar we een beroep op kunnen doen bij de uitvoering van acties is uitgebreid. Zoals 
ondersteuning bij de verkoop van boeken. Of bij het ophalen van loterijprijsjes voor een feest. De 
vrijwilligerslijst bestaat eind 2015 uit circa 15 personen. Deze mensen zijn voor ons heel waardevol en 
tegelijkertijd vraagt het onze aandacht. Want hoe houden we deze mensen op een prettige manier 
betrokken. 
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3. Overzicht activiteiten  

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de activiteiten door het jaar heen. De activiteiten zijn verder 
toegelicht in hoofdstuk 6. 

Januari  

Februari Benefietmaaltijd Vreemde Streken 7 februari 

Maart Collecte ZOA 22-28 maart 
28 maart Sponsorloop Jozefschool  
28 maart Standje Iraans nieuwjaar in Ons Huis aan de Harnjesweg   
29 maart duurzame lentemarkt informatief kraampje 

April 16 april Thema-avond Heerenstraattheater  
18 april Boekverkoop op Wageningse boekenmarkt  

Mei 12 mei Presentatie Rotary   
30 mei Kinderlintje voor initiatiefnemers sponsorloop  

Juni  

Juli Beschikking ANBI door belastingdienst 14 juli 

Augustus  

September Bijeenkomst 1 september om soortgelijke stichtingen van de grond te 
krijgen in omliggende plaatsen.  
12 september Boekverkoop en infostand op Molenmarkt  
Bezoek aan Irbid en Amman door Anne van den Berg 

Oktober Presentatie bij kerken op diverse momenten, afsluiting voor zomer in 
arboretumkerk.  

November Vrijdag 6 november Aanbieding Kortingsbonnenboekje aan de 
burgemeester,  met liederen op gitaar van Charley Harsema   
Start verkoop Kortingsbonnenboekje bij 28 winkels  
8 november Kerkdienst over vluchtelingen. 
9 november presentatie bij Soroptimisten  
13 november Benefietdiner Vreemde Streken 
14 november: aanbieding kortingsbonnenboekje aan Sinterklaas 
Presentatie bij diaconie, 17 november. 
28 november: Boekverkoop en infostand op wintermarkt Pieter Pauw  

December 12 december Langste nachtfeest door Soroptomisten  met maaltijd 
door Food of Cultures 

Doorlopende acties Rondreizende collectebus 
Verkoop van oude stripboeken via ’t Herenzaakje in de Nieuwstraat 16 
Onderzoek in Noord-Jordanië  naar positie vrouwelijke vluchtelingen 
door studente –zomer en najaar. 

https://wageningensyrie.wordpress.com/2015/04/01/verkoop-van-oude-stripboeken-via-t-herenzaakje-in-de-nieuwstraat/
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4. Communicatie en PR 

4.a   In Wageningen  

In 2015 hebben we ons op vele manieren gepresenteerd in Wageningen. Via bovenstaande acties. Via de 
website, de regionale kranten en via Facebook. Voor geïnteresseerden, verzameld op een speciale lijst, 
werd driemaal een nieuwsbrief uitgebracht.  

Daarnaast is er zoveel mogelijk contact gelegd met organisaties met wie voor ons of voor hen of voor 
beide contact zinvol kan zijn. Zoals de studentengroep van Amnesty, die meehielpen met de organisatie 
van de Syrië dag in het Heerenstraattheater op 18 april. Met de kerken, met wie we in maart de collecte 
organiseerden. En met de Rotary en de Soroptimisten. Met vluchtelingenwerk in Wageningen. Het Kind 
(of King?) David schoolfonds, dat zich richt op steun in Rwanda. En vele anderen. 

4.b Wageningen - Irbid 

Via skype is contact gelegd met onze hulporganisatie ter plaatse: AWT/ACCTS. Via Anne van den Berg zijn 
er een aantal contacten gelegd in Irbid. Zij heeft ter plaatse gesproken met ACCTS en een kerk bezocht 
van waaruit de hulp onder meer wordt verspreid. Ook sprak zij met de organisatie Jordanian Pioneering 
Center, die we als stichting mogelijk ook gaan ondersteunen. In 2016 hopen we deze optie meer 
concreet te hebben in de vorm van een project- en financieringsplan. Anne legde contact met de 
Yarmouk universiteit in Irbid. Voorbereiding is gestart om studenten uit Wageningen een 
afstudeeropdracht of stage in Irbid te laten doen.  

Deze zomer deed student Simone Heidenrijk een onderzoek in steden in het noorden van Jordanië, in de 
buurt van Irbid. Zij presenteerde haar bevindingen op het benefietdiner in november.  

5. Conclusie 

Na het opstartjaar was dit het eerste volle jaar waarin de stichting heel verschillende activiteiten heeft 
ontwikkeld om geld bij elkaar te krijgen voor hulp in Irbid, en om de vluchtelingenproblematiek daar in 
beeld te brengen voor mensen in Wageningen. Het was een jaar van pionieren waarin we veel en diverse 
activiteiten hebben georganiseerd en mooie contacten binnen Wageningen hebben opgebouwd. 
Bovendien is de basis gelegd voor het uitbouwen van de contacten in Irbid. 

De ANBI-erkenning in juli 2015 was bemoedigend. De kerngroep ontvangt geen vergoeding voor haar 
inzet. En met onze website en facebook proberen we zo open en transparant mogelijk te werk te gaan. 
De ANBI-erkenning onderschrijft dat we ons uiterste best doen om de hulp daar te krijgen waar het 
nodig is en de kosten zo laag mogelijk proberen te houden. 

Niet alle activiteiten brachten even veel geld op. Sommige kosten naar verhouding veel inspanning en 
tijd, zoals op marktjes staan met informatie en boeken. Maar dit zijn wel weer leuke activiteiten. De 
communicatie over de contacten en onze kennis van Irbid kunnen we nog beter naar buiten brengen. 
Begin 2016 starten we met een evaluatie om te bezien hoe we als stichting het beste verder kunnen 
werken aan onze doelen. En hoe we als kerngroep elkaar het beste kunnen versterken. 
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Als stichting voelen we ons erkend en serieus genomen door de medewerking en giften van diverse 
organisaties in Wageningen. De opbrengst in 2015 was hoger dan onze verwachtingen. Het ophalen van 
€ 7000 voor vluchtelingen in Irbid leek ons reëel, € 10.000 was een streven. Het grote draagvlak in 
Wageningen gaf ons als stichting vleugels. We haalden in totaal ruim € 22.000 op. Dat maakt van 2015 
voor de stichting een ‘pionierjaar met vleugels’. 

6. Toelichting op de acties 2015 

Benefietmaaltijd 7 februari 
In samenwerking met Vreemde Streken werd op 7 februari de tweede benefietmaaltijd georganiseerd. 
Voor 60 mensen is een Syrische maaltijd bereid door een Syrische kok, Mohammed Abu Adidda, en door 
Amira, een Iraakse vrouw die al een poos in Nederland woont. De maaltijd werd afgesloten met een 
optreden van de band Stad & Land en een speciaal gastoptreden van de Koerdische speler Metin Pinar.  
 
Verkoop van oude stripboeken via ’t Herenzaakje in de Nieuwstraat 16 
Marike van der Leeden van ’t Herenzaakje nam dit voorjaar het initiatief tot de inzameling en verkoop 
van oude stripboeken voor onze stichting. Dit resulteerde in een mooie collectie Suskes en Wiskes. Ze 
werden via de winkel en op boekenmarkten verkocht. Op de boekenmarkten fungeerden de strips als 
een magneet voor de kinderen. Aan het eind van het jaar is de inzamelingsactie via ’t Herenzaakje 
gestopt. De ingezamelde stripboeken worden bewaard en op volgende boekenmarkten verder verkocht. 

 

Collecte ZOA 22-28 maart 
De huis aan huis collecte van ZOA voor Syrische 
vluchtelingen in Irbid Jordanië heeft eind 
maart 2015 € 4.824 opgeleverd. Een geweldig 
resultaat, € 1.200 meer dan vorig jaar.  
 
ZOA heeft de collecte in Wageningen bestemd 
voor Syrische vluchtelingen in Jordanië. De 
Stichting “Wageningen helpt Syrische 
vluchtelingen in Irbid” heeft dit jaar eigen 
collectanten aangebracht, zodat in totaal meer 
dan 60 mensen gecollecteerd hebben.  

 

https://wageningensyrie.wordpress.com/2015/04/01/verkoop-van-oude-stripboeken-via-t-herenzaakje-in-de-nieuwstraat/
https://wageningensyrie.files.wordpress.com/2015/04/collecte2015.jpg
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Voor de collectanten die via de stichting mee hebben gedaan, is het leuk om te weten dat zij €1450 
hebben opgehaald. De stichting heeft bedankkaartjes verzorgd die uitgedeeld werden aan de gevers. 
Aan het doel van de stichting om naast het inzamelen van geld ook informatie te geven is hiermee 
inhoud gegeven. 
 
Sponsorloop Jozefschool 28 maart 

 
 
Vijf kinderen uit groep zes van de Jozefschool hebben op 28 maart een sponsorloop voor Syrische 
vluchtelingen georganiseerd. De opbrengst van de sponsorloop bedroeg € 434,-. Ook een aantal 
passanten gaven spontaan een bijdrage aan de actie die door Cas Nijenhuis, Jorian Heerink, Joris 
Schouten, Jonas de Vos en Sebastiaan van der Linden was georganiseerd. Ondanks het tegenvallende 
weer was de sfeer goed. Aangemoedigd door de ouders werden er tientallen rondjes om het 
Meidoornplantsoen gerend. 
 
Bij de overhandiging van de cheque aan onze voorzitter Wim Haver van de stichting ‘Wageningen helpt 
Syrische vluchtelingen in Irbid’ lichtte Jonas de actie toe: “We hebben dit georganiseerd omdat we het 
heel erg vinden wat er gebeurd met de vluchtelingen in Syrië. Daarom hebben we geld ingezameld om ze 
te steunen.” 
De initiatiefnemers zijn door de stichting voorgedragen voor het kinderlintje. Dit werd op 30 mei aan hen 
overhandigd in de Junushoff door de burgemeester. Helemaal verdiend! 

29 maart duurzame lentemarkt informatief kraampje 
Op zondag 29 maart stond de stichting op de lentemarkt met een informatieve stand en taart en Suskes 
en Wiskes in de verkoop. Door de hardnekkige regen die dag was er weinig aanloop. 

Thema-avond Heerenstraattheater 16 april, in samenwerking met Amnesty studenten 
Op 16 april 2015 werd een informatieve thema-avond georganiseerd in het Heerenstraat Theater over 
Syrische vluchtelingen in Jordanië en ook Libanon. Er werd een benefietmaaltijd verzorgd door Vreemde 
Streken met Linzensoep, couscous salade, dolmen en humus.  

Na het eten was er in de filmzaal een uur informatie, o.a. over de acties van onze Wageningse stichting, 
over Amnesty Wageningen en over de activiteiten van ZOA in Jordanië. 
 

https://wageningensyrie.files.wordpress.com/2015/04/cheque.jpg
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Rula Asad 
De meeste indruk maakte Rula Asad, een Syrische journaliste uit Damascus, die nu in Arnhem woont. Ze 
vertelde over haar acties om vanuit het buitenland te werken aan een nieuw Syrië. Ze miste haar familie 
die deels nog in Damascus woont, maar vooral haar vrienden. Ze is alle contact kwijt en dat doet haar 
pijn. Ze vertelde dat de Syrische vluchtelingen in Jordanië het steeds moeilijker krijgen, nu de huren 
stijgen en de concurrentie om werk alsmaar groter wordt. De bevolking keert zich tegen hen en de 
onveiligheid neemt toe. Kinderen kunnen nog naar school, vaak in twee shifts, maar jonge meiden 
kunnen zich steeds moeilijker op straat vertonen. Veel vrouwen blijven dagenlang binnen. Rula ziet nog 
wel lichtpuntjes. Een ervan zijn de acties die wij vanuit Wageningen organiseren. Dat geeft solidariteit en 
steun in de rug voor de acties voor een beter Syrië. 
 
“Not who we are”, documentaire 
De avond sloot af met een documentaire gemaakt door de Libanese filmster Carol Mansour. Zij filmde 
Syrische vrouwen die naar Libanon zijn gevlucht. Ze hadden ieder een heel eigen verhaal. Een van de 
vrouwen was met kleine kinderen steeds opnieuw op straat gezet, zonder perspectief voor onderdak, 
terwijl het koud was en regende in Beiroet. Een ander wist niet anders dan haar dochters van 14 en 16 
uit te huwelijken. Dan hadden ze tenminste onderdak en zekerheid. Maar ze durfde hen niet te vertellen 
wat hen te wachten zou staan. 
 
Boekenverkoop op boekenmarkt, Molenmarkt en wintermarkt Pieter Pauw 

  

 

In maart hebben we ontzettend veel mooie 
boeken ingezameld. Die hebben we in april 
verkocht op de boekenmarkt Wageningen, op 
de Molenmarkt in september en op de 
wintermarkt van Pieter Pauw. Het uitzoeken en 
sorteren van de boeken was een hele klus, maar 
in totaal heeft de boekverkoop meer dan 1000 
euro opgebracht. Een geslaagde actie dus, 
dankzij de inbreng van boeken door heel veel 
mensen, en hulp bij de verkoop door 
vrijwilligers. We zijn alle gevers van boeken en 
de kopers dankbaar voor hun bijdrage. 

https://wageningensyrie.files.wordpress.com/2015/04/150416-1.jpg
https://wageningensyrie.files.wordpress.com/2015/04/150416-1.jpg
https://wageningensyrie.files.wordpress.com/2015/05/20150418_085534-boekenmarkt-180415.jpg
https://wageningensyrie.files.wordpress.com/2015/05/20150418_085534-boekenmarkt-180415.jpg
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Presentatie bij de Rotary  
We hebben de mogelijkheid gekregen om bij een bijeenkomst van beide Rotaryclubs uit Wageningen, 
Wageningen Bergpoort en Rotary Wageningen, een presentatie te geven over de Stichting.  Zij hebben 
ons verrast en de Stichting een gift gegeven van 500 euro. 

Anbi registratie 
Op 14 juli 2015 ontvingen we in reactie op onze aanvraag van de Belastingdienst de beschikking 
waarmee de belastingdienst ons aanmerkt als een algemeen nut beogende instelling. Dit ervaren we als 
een erkenning voor onze inzet voor Syrische vluchtelingen in Irbid. Eisen voor ANBI erkenning zijn onder 
andere openheid over doelen, beleid, activiteiten, financiën en beloning van bestuurders. Op de website 
geven we hiervoor meer informatie. Bestuur, kerngroep en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor 
hun inzet. 

Startbijeenkomst om soortgelijke stichtingen van de grond te krijgen in omliggende plaatsen  
Op 1 september organiseerde Wim via de ledenlijsten van GroenLinks in de regio een bijeenkomst over 
onze acties voor Irbid. Doel was om meer gemeenten mee te krijgen om zich in te zetten voor Irbid of 
een andere stad met vluchtelingen. De werving was geen succes. Of er waren te weinig adressen of de 
datum was niet handig. Er kwamen 2 mensen uit Renkum die wel interesse hadden. Maar daarna is er 
geen contact meer geweest. Volgend jaar beter.  

Presentatie bij kerken en collectes op diverse momenten  
Mensen die actief zijn in kerken zijn geïnteresseerd in wat wij voor Irbid doen en ze geven meestal gul 
voor de collecte. Onze voorzitter Wim Haver is zelf actief in de kerk. Hij zingt in het oecumenisch 
Johanneskoor. Onze stichting wordt vaak uitgenodigd voor een viering. Op 8 november mocht Wim na 
de avondviering een powerpoint van onze acties presenteren voor 80 personen, die na de dienst bleven 
om dit te horen. De collecte bracht € 550 op. Bij de diaconie van 11 kerken (een groep mensen die zich 
voor hun kerk inzetten voor maatschappelijke zorg) hield Wim deze lezing nog eens. Hij vroeg extra 
aandacht voor de ZOA collecte in april.  

Op Kerstavond was de deurcollecte van de Kerstviering van de katholieke kerk voor de Syrische 
vluchtelingen. Dit bracht € 400 op. En er werd via de kerk kleding en speelgoed ingezameld voor de 
Syrische vluchtelingen die in de opvanglocatie aan de Keijenbergseweg verblijven. Met twee auto’s 
moest het worden afgeleverd.  

Bezoek Irbid en noord-Jordanië  
In september 2015 heeft Anne van den Berg vanuit de stichting de stad Irbid bezocht. Daar sprak zij met 
een aantal hulporganisaties. De stichting kijkt in 2016 of ze door samen te werken met meer organisaties 
haar hulp in Irbid kan verbreden. Ook bracht Anne een bezoek aan een universiteit in Irbid. Dit heeft 
geresulteerd in een samenwerking tussen deze universiteit in Irbid en in die in Wageningen en met Van 
Hall-Larenstein. In 2016 gaan een aantal studenten naar Irbid voor onderzoek.  

In de zomer van 2015 verbleef een Wageningse studente, Simone Heidenrijk, al een aantal maanden in 
het noorden van Jordanië. Daar onderzocht zij de positie van vrouwelijke Syrische vluchtelingen. Syrische 
vluchtelingen zijn creatief in het overleven, zo ervaarde zij daar in Jordanië. Wat niet betekent dat ze het 
makkelijk hebben. 80% van de vluchtelingen bevindt zich buiten de vluchtelingenkampen. Zij overleven 
grotendeels met hulp van naasten, illegaal werk en voedselbonnen. Die bonnen worden helaas steeds 
schaarser omdat het Wereld Voedsel Programma krap bij kas zit. Want de vraag om hulp is groot en de 
donorlanden blijven achter met betalen. 
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Benefietdiner 13 november Vreemde Streken 
Op vrijdag 13 november genoten 50 mensen van een Syrische maaltijd in restaurant Vreemde Streken. 
Anne van den Berg en Simone Heidenrijk vertelden over de situatie in Irbid. Beiden waren onlangs in 
Jordanië voor bezoek en onderzoek. 
 
De afsluiting van de avond werd verzorgd door Charley Marie. De Wageningse sing- en songwriter 
speelde op haar gitaar twee liedjes over vluchtelingen. Een optreden wat ze op tijdens het 
nieuwjaarconcert van het Nederlands Blazers Ensemble nog eens herhaalde met een prachtig 
achtergrond orkest. 

  
 

Bonnenboekje met 28 winkels 
28 winkels werkten mee aan de opstelling van een Wagenings kortingsbonnenboekje. Op 6 november 
werd het boekje gelanceerd bij Colombus. De burgemeester kocht het eerste exemplaar. Op 14 
november werd het boekje overhandigd aan Sinterklaas.  

 

Voor 5 euro kreeg je korting bij de leukste Wageningse winkels en worden vluchtelingen in de stad Irbid 
in Jordanië geholpen. Een bakkersbrood voor de helft van de prijs, een gratis kopje koffie met 
handgemaakte bonbon na het diner, 50 euro korting op de aanschaf op een PC of laptop of een lekker 
vleespakket voor maar 10 euro. Het boekje zat vol verrassingen.  

In totaal zijn er in 2015 ruim 250 boekjes verkocht. De actie loopt door in 2016, de kortingen gelden tot  
mei 2016.  
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Langste nachtfeest zaterdag 12 december door Soroptimisten 

 

Zaterdag 12 december werd het Yalda feest gevierd, feest van het licht. 240 mensen, waaronder 40 
Syrische vluchtelingen, genoten van lekker eten, muziek en poëzie in de bibliotheek in Wageningen. Aan 
deze avond werkten velen belangeloos mee - de BBLTHK, Soroptimisten Wageningen, Food of Cultures, 
30 Wageningse middenstanders, stadsdichter Martijn Adelmund, zangeressen Ziba Eslami, Iris de 
Koomen en Shaza Hayek, gitarist Abdullah en zijn dochter, en vele anderen.  
De opbrengst van ruim 5000 euro gaat naar de Syrische vluchtelingen in Irbid. Allen bedankt voor een 
geweldige avond! 

Collectebus te gast – gedurende hele jaar  
De collectebus reist rond vanaf december 2014. De bus stond al in drankenwinkel Gall en Gall, bij de Chip 
Shop, bij Bakkerij van Voorthuizen en bij Dehghan Ambachtelijke Schoenmakerij in de Hoogstraat, bij 
Café Loburg, de Wereldwinkel en bij de kapper op het 5 mei plein, wijnhandel Woudenberg dranken en 
bij kaaswinkel ’t Zuivelhoekje. Maar ook bij Winners sport aan de Churchillweg. Bij de AH werden in 
december 2014/ januari 2015 de emballagebonnetjes ingeleverd voor de stichting. 
De totaalopbrengst is meer dan 800 euro. Met dank aan alle meewerkende winkels en gevers. 

 


