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Wageningen helpt Syrische 

vluchtelingen in Irbid   
 

Benefietmaaltijd 7 februari 2015 

De eerste benefietmaaltijd voor Syrische vluchtelingen in Irbid in november was een groot 
succes. In samenwerking met Vreemde Streken, Conventplein, wordt een tweede maaltijd 
georganiseerd op zaterdag 7 februari, 18.00 uur. We gaan er een Syrische mezzemaaltijd 
van maken, kleine hapjes als tapas, maar dan oosters. Kosten p.p. minimaal € 20. De 
opbrengst gaat naar Syrische vluchtelingen in Irbid en naar de Stichting De Syrische Hoop, 
die Syriërs in noord Syrië helpt. Graag reserveren uiterlijk vrijdag 6 febr.18.00 uur, bij 
info@vreemdestreken.nl. 

De maaltijd wordt afgesloten met een optreden van de band Stad & Land. Zij spelen 
Nederlandstalige luistermuziek met pit en er is een speciaal gastoptreden van de Koerdische 
speler Metin Pinar. In Vreemde Streken hangt dan ook het fotoproject van kinderen en 
jongeren van het asielzoekerscentrum in Wageningen en kunstenares Dorien Roggekamp.  

Collectebus te gast 

In meerdere winkels van Wageningen staat een 
collectebus. O.a. bij Gall en Gall Stadsbrink, in Albert Heijn 
(statiegeldactie) en bij de ChipShop van Masood Eslami op 
de Churchillweg. De mensen reageren enthousiast meldt 

een medewerker van Gall en Gall: `Vooral rond de Kerst 
waren mensen erg gul en kwam er ook papiergeld in`. We 
zijn benieuwd hoeveel er al in de bussen zit. De Albert 
Heijn statiegeldactie loopt t/m 31 januari, dus ga er nog 
gauw even langs. 

Opbrengst 2014 : bijna € 7000 

Het eerste jaar dat de actie voor Syrische vluchtelingen in 
Irbid startte, was een goed jaar met een opbrengst van 
bijna € 7.000. De grootste bijdrage, bijna € 5.000 kwam van 

de collecte in drie protestantse kerken die door de Diaconie 
werd verdubbeld. Ook de benefietmaaltijd was prima met € 

400 netto. De Ronde Tafel benefietmaaltijd met het 
bedrijfsleven bracht € 600 op: een fantastisch resultaat. Verder waren er acties van Ons Bier, 
stripboekenverkoop, collecte van twee optredens van Just4Fun met Kerstmis en een aantal 
particulieren die geld overmaakten. 

mailto:info@vreemdestreken.nl
https://www.facebook.com/StadLand


 
Livemuziek met lunch in Vreemde Streken 1 februari 
 

Op zondagmiddag 1 februari speelt bluesband De Kat in 
Eetcafé Vreemde Streken. Dit is naar verluid de beste 
psychedelische bluesband is uit Groningen. Het 
optreden wordt georganiseerd samen met Popcultuur 
Wageningen. Vanaf 13:00 uur kan je snert komen eten 
(ook vega) met roggebrood, kaas, katenspek en 
bietenhummus voor € 5. Graag reserveren in de strijd 

tegen voedselverspilling bij info@vreemdestreken.nl . 
Om 14:00 uur begint de band te spelen. De toegang is minimaal 3 euro p.p., kinderen 1 euro. 
De opbrengst is bestemd voor Syrische vluchtelingen In Irbid en voor Syriërs in Syrië noord. 
Op bijgaande foto worden de tekeningen uit Nederland verdeeld. 

 

Inzamelacties kleding, strips en leesboeken 

 Warme kleding die u over heeft kunt u inleveren bij eetcafé Vreemde Streken, 
Conventplein. Van woensdag t/m zondagmiddag. Dit wordt via de Stichting De Syrische 
Hoop naar noord Syrië gebracht. 

 Bij het Herenzaakje aan de Nieuwstraat 16 hoek Salverdaplein kunt u oude stripboeken 
inleveren, die voor ons goede doel Irbid worden verkocht. Sinds oktober is al meer dan  
€ 100 opgehaald uit de verkoop.     

 Op de boekenmarkt eind maart in Wageningen gaan we ingezamelde boeken verkopen 
voor Irbid. Dus als u nog mooie boeken heeft, kunt u die bij ons inleveren. Verzameladres 
is Wereldwinkel De Uitbuyt Kapelstraat 13.   

 
Rapport UNHCR :  Situatie Syrische vluchtelingen is erbarmelijk  

De crisis in Syrië is haar vijfde jaar ingegaan. De vluchtelingenstroom, die dit tot gevolg heeft 
gehad, wordt wel de ergste in de moderne geschiedenis genoemd. De UNHCR – de Hoge 
Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties – heeft onlangs een rapport 
uitgebracht over de situatie van de ruim half miljoen Syrische vluchtelingen in Jordanië die 
buiten de officiële vluchtelingenkampen wonen. Uit het rapport komt onder andere naar 
voren dat twee derde van hen onder de absolute armoedegrens van Jordanië van € 82 per 
maand leeft. Eén van de zes huishoudens heeft zelfs minder dan € 34 per persoon per 
maand te besteden. Bijna de helft van de huishoudens heeft geen verwarming, een kwart 
heeft geen betrouwbare stroomvoorziening en 20% geen werkend toilet. Ten tijde van het 
onderzoek, de eerste helft van 2014, waren onderwijs en gezondheidszorg gratis 
toegankelijk voor de Syrische vluchtelingen in Jordanië. De regering heeft onlangs echter 
besloten gezondheidszorg toch bij hen in rekening te brengen. Dit zal er waarschijnlijk toe 
leiden dat meer kinderen thuis gehouden worden van school om het hoofd te kunnen bieden 
aan de armoede. “De vrijgevigheid van het volk van Jordanië moet ondersteund worden door 

de internationale gemeenschap – steun voor de vluchtelingen zelf, de lokale bevolking die 
hen opvangt, maar ook structurele hulp aan de overheid voor onderwijs, gezondheidszorg, 
schoon water en elektriciteit is nodig om deze enorme uitdaging aan te kunnen,” zegt UN 

Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen António Guterres. 
 
De acties vanuit o.a. Wageningen zijn nog urgenter dan we zelf 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. 

http://www.wageningensyrie.wordpress.com/

