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Wageningen helpt Syrische
vluchtelingen in Irbid  

Terugblik 2016

De crisis met vluchtelingen gaat onverminderd voort.
De oorlog stopt niet. Het tegenhouden van
vluchtelingen in Zuid Europa is mensonterend. Juist
nu is het belangrijk om actief te blijven en hoop te
houden. Vanuit Wageningen kunnen we aandacht
vragen voor de situatie van vluchtelingen en handen
uit de mouwen steken voor vluchtelingen ver weg en
dichtbij. In 2016 heeft u hierbij geholpen en daar
willen wij u voor bedanken. In deze nieuwsbrief
meer.

Donaties aan Irbid jaarlijks verdubbeld  

Een officieel jaarverslag volgt later en is dan op de website te vinden, maar vol trots kunnen 
we melden dat er in Wageningen veel gedoneerd is voor de Syrische vluchtelingen. De 
donaties aan Irbid konden jaarlijks worden verdubbeld. Voor 2017 is de ambitie het niveau 
van opbrengsten vast te houden. 

 2014 2015 2016
Totaal donaties aan Irbid €           5.394,69  € 10.000,00  € 22.425,00 

In deze bedragen is de opbrengst van de Wageningse ZOA collecte, die voor Irbid bestemd 
is, niet meegerekend. In 2015 was de opbrengst € 4.700. In 2016 was dit € 6.800.  

Grote bijdragen voor onze stichting  kwamen van collectes uit verschillende kerken in en om 
Wageningen. Ook in Heelsum was er een collecte voor Irbid. Daar zijn we heel blij mee. Het 
grote Syrisch Winterfeest bracht met € 2300, zowel financieel als sociaal een mooi resultaat. 
Het leverde de vluchtelingen en de Wageningers een hartverwarmende avond op.  Het 
initiatief van jarigen en jubilarissen om hun geschenk voor Irbid te bestemmen heeft € 2.600 
opgebracht. Dank dank.



Hoe gaat het met Syrische vluchtelingen in
Jordanië ? 

In november organiseerden we een informatieavond
over de ervaringen van drie Wageningers in Jordanië
dit afgelopen jaar. De Syrische vluchtelingen leven
vaak in bijna niet te verwarmen kelders van flats, er is
te weinig geld om van rond te komen, scholen voor
kinderen zijn vaak te ver en te gevaarlijk om naar toe te
gaan. Het leven in Irbid is zwaar voor vluchtelingen. De
hulporganisatie ACCTS, die door ZOA gesteund wordt,
heeft een nieuw buurthuis in Irbid betrokken. Ze geven
er psychische en morele steun aan vrouwen en kinderen en ook praktische steun in de vorm 
van cursussen. De vaders zijn vaak omgekomen of vermist. In de week van ons winterfeest 
heeft ACCTS een feest georganiseerd in het buurthuis, waar kerstpakketten zijn uitgedeeld. 
De opbrengst van ons winterfeest is o.a. hieraan besteed. 

Werkgelegenheid in Irbid 

Er is goed nieuws. Syrische vluchtelingen mogen sinds kort in een aantal sectoren gaan 
werken in Jordanië. Het gaat dan om werk in de landbouw, catering en bediening in 
restaurants en conserveren van voedsel. ZOA gaat ACCTS helpen cursussen voor 210 
vluchtelingen te organiseren en ze te helpen bij het vinden van werk in die sectoren. Onze 
stichting wil hier vanuit Wageningen natuurlijk graag aan meehelpen.

Bij landbouw wordt aandacht besteed aan stadstuinen en daktuinen, waterbeheer en 
kweekeisen.  Bij conservering gaat het om het maken van sappen, jams e.d. In het voorstel 
gericht op de vakopleidingen voor de Syrische vluchtelingen, geschreven door de Jordanese 

medewerkers van ACCTS, wordt onze stichting genoemd en wordt 
om samenwerking met Wageningen gevraagd :

ZOA Middle East Region already established a meaningful relationship 
with the ‘Wageningen helpt Syrische vluchtelingen in Irbid’ initiative. We 
propose to actively involve the constituency of this Foundation as they are 
already aware of ZOA and support our work in Irbid. Representatives of 
the foundation visited us last year and did awareness raising in 
Wageningen for our interventions. They were able to engage churches, 
local retailers and shops to support ZOA’s work among the refugees. The 
Vineyard Church Wageningen also collected an offering for the Syrian 
refugees. Next to that, Wageningen is part of the Food Valley Netherlands 
and also known for its expertise in Agriculture and Food Processing 

(Wageningen University) and we would very much encourage to look more into collaborating with 
actors from this region. 

ZOA collectanten voor Irbid 

We zoeken weer collectanten die huis aan huis in hun straat of wijk collecteren voor ZOA. In 
Wageningen is de collecte bestemd voor Irbid en dan ook nog specifiek voor het 
werkgelegenheidsproject. Dat project kost in begeleiding en werkmateriaal een hoop geld. 
Maar het is goed besteed, structurele hulp, waarmee je de vluchtelingen perspectief geeft op



een eigen toekomst. De collecte is van 20 tot 25 maart.  Wie wil helpen collecteren? Opgave 
bij Wim Haver, Wageningen.Irbid@gmail.com.

Vluchtelingen in Wageningen 

Wat doen voor vluchtelingen, iets voor jou ?

Denk je erover om je in te zetten voor
vluchtelingen, maar weet je niet goed hoe?
Kom dan naar de informatieavond op 9
februari van 19.30 tot 21.30 uur in Thuis,
waar je je vrijblijvend kunt oriënteren.

Op deze avond kun je kennismaken met
onze Stichting en de volgende organisaties:
Welkom in Wageningen, Vluchtelingenwerk,
Vluchteling onder Dak, de Vrolijkheid, Lindenhout, en Asylum University. De avond start met 
korte en ludieke presentaties. Daarna kun je met vrijwilligers en vluchtelingen van deze 
organisaties persoonlijk in gesprek gaan over het werk dat je kunt doen voor deze 
organisaties onder het genot van een hapje en een drankje. We verwelkomen je graag 9 
februari in Thuis, Stationsstraat 32.

Internationaal Nieuwjaarsfeest 4 februari

Op zaterdag 4 februari organiseert de Interculturele Werkgroep Wageningen een feestavond 
met een diner vooraf in wijkhuis de Nude. Er wordt internationaal gekookt, de kosten zijn € 5 
p.p. Opgave bij wijkhuis de Nude tel. 0317- 419171 voor 2 februari. Na het eten is er een 
avondprogramma met presentaties van nieuwsjaarsvieringenuit China, Somalie, Syrië, 
Latijns Amerika, India e.d.

Syrisch Winterfeest op 17 december in de bblthk hartverwarmend 

Het was een schitterend feest van Hoop en Licht met Syriërs en Wageningers in de bblthk.  
Samen met Soroptimisten uit Wageningen, Food of Cultures, de BBLTHK en Syrische 
statushouders en asielzoekers hebben we er een prachtig feest van gemaakt. Er waren bijna
200 deelnemers, waarvan 60 Syriërs, statushouders en mensen uit de Leemkuil. De kaarten 
voor hen werden betaald door Wageningers die hen welkom wilden heten. Een verslag ervan
was op RTV Rijnstreek te zien.

“De deelname van Syrische kinderen van 10 – 14 jaar maakte op mij de meeste indruk” zegt 
Ria Wigt van de Soroptimisten. “Shaden vertaalde alles in het Arabisch. Zo konden alle 

Syriërs het programma goed volgen. 
Lamar en Sara zongen met hun vader
enkele Syrische liederen. Vorig jaar, 
toen zij ook meededen, verbleven ze 
in het AZC. Nu werden ze opgehaald 
uit Landgraaf.”

Een groep Syriërs zorgde met Food 
of Cultures voor heerlijke Syrische 
gerechten. Ook hielpen Syriërs bij het
opbouwen en weer opruimen van de 
ruimte. Dat was geweldig.  

mailto:Wageningen.Irbid@gmail.com


De opbrengst van de avond was ca. € 2300. Het buurthuis in Irbid was blij met onze bijdrage 
die we hebben verhoogd naar € 2.500 en heeft Syrische vluchtelingen een leuke kerstviering
kunnen bezorgen en iedereen een mooi Kerstpakket kunnen mee geven. In het pakket zaten
vouchers die in lokale winkels in Irbid gebruikt kunnen worden.

Vrijwilliger gevraagd die met kinderen in de basisschoolleeftijd wil werken

We willen onze (steden)band Wageningen - Irbid graag uitbreiden naar kinderen. We zoeken
een schoolklas of een buitenschoolse groep kinderen in Wageningen die ervaringen 
uitwisselt met een schoolklas in Irbid! Via sociale media kunnen we foto’s, werkstukken, 
filmpjes versturen, kinderen leren elkaars situatie kennen en verbreden zo hun wereldbeeld.

Handvat is ‘Lopend Vuurtje’, een activiteitenprogramma over vrede, dat kinderen in de 
basischoolleeftijd helpt in het ontwikkelen van een ‘vredige‘ houding en vaardigheden. Het 
programma biedt oefeningen om vrede bespreekbaar te maken met kinderen. Voorbeelden 
zijn o.a. Ontmoet de vredemakers in de wereld, Ontdek de vrede dichtbij huis en Ervaar de 
vrede in jezelf. Wat kan je doen wanneer het niet zo vredig is in de klas of in jezelf? Het 
pakket biedt achtergrondinformatie, individuele en groepsactiviteiten, bewegings-, 
ontspannings- en ademhalingsoefeningen, inspirerende verhalen en oefeningen voor de 
begeleiders zelf.

Lopend Vuurtje wordt internationaal gebruikt en is in vele talen beschikbaar. Het is te 
bekijken en te downloaden op www.lopendvuurtje.org.

Ben je geïnteresseerd? Neem contact op wageningen.irbid@gmail.nl  

Wageningen helpt Syrische vluchtelingen zoekt vrijwilligers
We zoeken een penningmeester en iemand met communicatiegevoel. Ook kunnen we op 
korte termijn bij een aantal acties hulp gebruiken! We willen een informatie- of filmavond 
organiseren rond 15 maart 2017, de datum waarop de oorlog in Syrië haar zevende jaar 
ingaat. Of wil je liever je tijd investeren in het ondersteunen van een van de genoemde 
acties? Neem dan contact op met de genoemde contactpersoon of stuur een mail naar 
wageningen.irbid@gmail.com . 

Welkom in Wageningen 

Wilt u ook wat doen voor Syriërs in Wageningen, meldt u dan aan voor de nieuwsbrief van 
Welkom in Wageningen bij  info@WelkominWageningen.nl. Elke maand zijn er nieuwe 
oproepen.

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. 
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