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Wageningen helpt Syrische 

vluchtelingen in Irbid   

 

Eindspurt  
 
Het jaar loopt al weer af. We gaan nog een 

paar mooie dingen doen om geld bij elkaar 

te krijgen en te vertellen over de situatie in 

Jordanië. Dit voorjaar zijn Annelies, Anne 

en Peter in Irbid en Amman geweest. Ze 

gaan er 17 november over vertellen op een 

informatie-avond In Thuis.  De foto van 

ACCTS Jordanië laat Syrische 

vluchtelingen zien die hulp krijgen in Irbid.  

Op 17 december gaan we het grote Yaldafeest van vorig jaar nog eens overdoen. Het was 

toen zo leuk, dat we volgens het zelfde recept een feest gaan organiseren, maar nu speciaal 

gericht op Syriërs en door Syriërs .   

Hoe gaat het met Syrische vluchtelingen in Jordanië ?  

Op donderdagavond 17 november vertellen drie Wageningers over hun ervaringen dit jaar in 

Jordanië. De presentatie wordt voorafgegaan door een Syrische benefietmaaltijd in het 

nieuwe pand van Vreemde Streken aan de Bevrijdingsstraat.  

Annelies Heijmans en Anne van den Berg 

van onze de stichting hebben dit voorjaar 

een congres bezocht van de Yarmouk 

universiteit. Daarnaast bezochten zij 

vluchtelingen in de stad Irbid met de 

organisatie Arab Woman Today. Meer 

dan 80.000 Syriërs wonen in kampen in 

noord Jordanië, maar bijna een miljoen 

mensen zoeken onderdak in steden, zoals 

Irbid. Anne zal vertellen over hun 

woonsituatie en hoe het gaat met 

schoolbezoek. De bijgaande foto is door 

Anne genomen vanuit het dorpje Ramtha met uitzicht op Syrië.   

Peter Korthof heeft als student rampenstudies stage gelopen in Amman bij de 

hulporganisatie Care. Hij heeft ook de grote kampen bezocht en gezien hoe Care hulp biedt. 



Niet alleen aan de Syrische vluchtelingen maar ook aan Jordaniërs die onder de 

armoedegrens leven wordt hulp gegeven.  

Deelnemen aan de benefietmaaltijd kost €15,00. Dit kan worden voldaan bij aankomst vanaf 

17.30 uur.  Het diner start om 18.15 uur. Wel graag je opgeven, als je mee wilt eten via het 

mailadres wageningen.irbid@gmail.com uiterlijk 15 november.   

De presentatie vindt plaats in Thuis (Stationsstraat 32). Deze wordt gegeven in het Engels 

omdat de stichting samenwerkt met Amnesty International Wageningen, waar veel 

Engelssprekende studenten actief zijn. De start is om 20:00 uur en is gratis toegankelijk.  

Syrisch Winterfeest 17 december  

Dit jaar willen we opnieuw in december een 

groot feest organiseren, maar nu in Syrische 

sfeer. Het Syrisch Winterfeest – het Feest van 

Licht en Hoop - wordt weer in de bblthk 

gehouden. Het is een feest voor en met Syriërs 

in Wageningen en met Nederlanders en andere 

nationaliteiten, die willen komen. De opbrengst is 

weer voor Syrische vluchtelingen in Irbid. Op 

verzoek van de Soroptimisten, die het feest weer 

helpen organiseren, gaat het geld naar een huis 

waar Syrische vluchtelingen, vooral vrouwen en kinderen, worden opgevangen. Het is een 

soort buurthuis met medische en sociale functies. Op het Winterfeest zullen we een 

fietsenmaker er van laten zien. Ook proberen we skype contact te krijgen met de Ruba 

Sharaiha, de coördinator van de hulporganisatie Arab Woman Today.  

Het diner om 18.00 wordt verzorgd door Food of Cultures, die speciale Syrische recepten 

heeft uitgezocht met Syriërs uit Wageningen. Syriërs gaan ook helpen met koken. En doen 

mee met inrichten van de bblthk. In de voordrachten vanaf 20.00 uur zal een Syrisch gedicht 

worden voorgedragen met een Nederlandse bespiegeling van Martijn Adelmund. Ook komt 

er muziek uit Syrië. Shazah Hajek, die er vorig jaar ook was, is weer gevraagd. Als u nog 

ideeën heeft voor voordrachten of 

inzamelopties, die zijn welkom. 

De kosten zijn € 22,50 p.p. 

Syriërs, andere migranten en 

mensen met een laag inkomen 

mogen voor € 7,50 komen. 

Mensen zonder inkomen betalen 

niets. We vragen Nederlanders 

om deze kaartjes voor hen te 

betalen. Drankjes zijn niet bij de 

prijs inbegrepen.  

Kaartjes zijn verkrijgbaar bij 

Masood, Chip Shop en bij 

Wageningen.irbid@gmail.com. 

U kunt uw kaart kopen op ons gironummer NL31 TRIO 019 800 1118 met vermelding van uw 

adres. 

mailto:wageningen.irbid@gmail.com


 

Verjaardagscadeau voor Irbid  

Ken je dat? Je bent binnenkort jarig of viert een trouwdag, nodigt vrienden en familie uit en 

zij vragen je: “Heb je nog wensen?” Heel vaak kun je niets bedenken, of er schiet je iets 

praktisch te binnen wat je eigenlijk net zo goed zelf kunt kopen. Met als gevolg, dat je na het 

feest weer voor een jaar douchegel hebt (eigenlijk net niet jouw geur) en een voorraadje 

boekenbonnen (die je vervolgens doorgeeft op het 

volgende feest). Hoe onbevredigend voor beide 

partijen. Toen mijn verjaardagsfeest er onlangs aan zat 

te komen stelde een vriendin De Vraag. Ik antwoordde 

voor de grap “Wereldvrede zou fijn zijn.” En op dat 

moment bedacht ik me, dat ik daar samen met mijn 

gasten best een bescheiden bijdrage aan kon leveren. 

Ik besloot de collectebus van de Stichting Wageningen 

helpt Syrische vluchtelingen in Irbid, aangekondigd op 

tafel te zetten. Ik liet mensen wel nadrukkelijk de keus. 

Dat wat mij aan het hart gaat hoeft niet iedereen te raken. Maar wat bleek: zowel de jarige, 

als de gasten vonden het geweldig! Ik kan me niet voorstellen dat mijn gasten anders zó veel 

zou hebben uitgegeven aan douchegels en boekenbonnen, en bovendien leverde de 

collectebus stof voor mooie gesprekken op. Zeer voor herhaling vatbaar dus. Enthousiast 

geworden? Neem contact op met één van de leden van het kernteam voor meer informatie.    

Naschrift.  En Amber was niet de enige die dit deed. Ida, Roeland en Jaap gingen haar voor. 

De totale opbrengst was meer dan € 2000.  

Rula Asad benoemd tot vredesheldin 

Op de internationale Dag van de Vrede, 21 september, werd in Hotel De Wereld een 

vredessymposium gehouden met de titel “Investeer in vrede, voorkom geweld”. Tijdens dit 

symposium werd de Syrische journaliste Rula Asad door burgemeester Van Rumund 

benoemd tot vredesheld. Rula heeft in 2015 voor onze stichting, bij een benefietdiner in het 

Heerenstraattheater, een toelichting gegeven op de situatie in Syrië en omringende landen 

die veel vluchtelingen opvangen. 

Rula is Damascus al in 2011 

ontvlucht en woont nu in Arnhem. Ze 

is directeur van het Syrian Female 

Journalist Network. De journalisten 

komen uit Syrië en werken vanuit 

Libanon, Jordanië, Turkije en 

Europa. 

Deze stichting wil een brug slaan 

tussen de media en de Syrische 

vrouwenbeweging. Nadruk in de 

berichten ligt op acceptatie van 

verschillen in religie, etniciteit, cultuur en persoonlijke politieke keuzen. Hoofddoel is het 

organiseren van dialoog met respect voor mensenrechten en gender. Dit draagt bij aan een 

duurzame vrede. Rula komt hopelijk op 17 december, misschien met een internationaal koor 

uit Arnhem.  



Wandelen voor vluchtelingen - verslag 

Het idee om in de zomer een sponsorwandeling te houden was snel bedacht. Het idee 

uitwerken was bovendien erg plezierig. Dat bestond namelijk voor een belangrijk deel uit 

wandelen en vervolgens kiezen waar nu precies, hoe lang, een prettige pauzeplek zo 

halverwege en met OV bereikbaar.  

Het was aldoor zonnig en droog weer 

geweest in augustus. Alleen op de dag van 

de wandeling, zondag 21 augustus, was juist 

die middag regen voorspeld en die 

voorspelling kwam uit. Tien wandelaars 

lieten zich niet afschrikken en liepen de 

uitgezette route van 10,5 km vanaf de 

bushalte Grote Laan via Oranje Nassau’s 

Oord, Renkums Beekdal, landgoed 

Quadenoord, eindigend bij de bushalte aan 

de Telefoonweg en met een stop bij het 

informatiecentrum SBB De Beken voor een pauze met koffie of thee met een heerlijke punt 

appeltaart. Onderweg brachten Jettie van den Houdt en Diana Blanken de lopers met elkaar 

in gesprek rondom het thema van de wandeling “Uit en Thuis”. Dit leidde tot interessante 

gesprekken en eindigde met korte puntige tekstjes zoals:  

Lopend   Door regenbuien Voel ik me Thuis bij de mensen.   Vandaag 

Een    Fijne verpozing  Prettige, goede gesprekken   Verkwikt door koele regen.  Herhaal 

Zondagmiddag   Regen, zon  Lopen voor Irbid    Fijn om te doen.   Geweldig 

Deze korte gedichtjes, “elfjes” genaamd, geven een goed beeld hoe deelnemers de 

wandeling ervaren hebben. Het was een waardevolle middag. En volgens de wandelaars 

voor herhaling vatbaar. Die uitnodiging gaan we zeker omzetten in een wandeling volgend 

voorjaar. Bovendien konden we weer € 260 overmaken voor de Syrische vluchtelingen in 

Irbid.  

Donaties   Wilt u geld overmaken, dat kan. De geldinzamelacties vanuit o.a. Wageningen 

blijven hoognodig. Uw bijdrage is welkom op ons banknummer NL31 TRIO 019 800 1118.  

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 .  

Voorbeeld van een activiteit waar we hulp bij kunnen gebruiken: Op zaterdag 26 november 

zijn we weer present met een kraam met boeken op de wintermarkt van Pieter Pauw.  

Werkzaamheden zijn: van te voren het sorteren van de boeken, op de dag zelf een deel van 

de dag achter de kraam staan voor het verkopen van de boeken en informatie geven over 

wat de stichting doet, samen met één van de leden van de kerngroep. Spreekt het je aan, 

neem contact op met Marleen Schippers tel 06 1871 3906 of mail naar 

wageningen.irbid@gmail.com. 
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