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1. Terugblik 2014 en 2015 – 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 2015 bestaat het bestuur van de stichting uit 5 leden, aangevuld met 1 ondersteunend lid. Samen 
vormen zij de kerngroep, die ongeveer iedere maand vergadert over de voortgang van de stichting. 
 

2. Ontwikkeling stichting, bestuur – kernteam – vrijwilligers - vergaderingen 
2016 was het tweede jaar dat de stichting een vol jaar actief was. 
 
De bestuurssamenstelling is in 2016 gelijk gebleven aan het bestuur van 2015 en bestaat uit 5 leden.  
Bestuurssamenstelling: 
Voorzitter:   de heer W.J. Haver 
Secretaris/Penningmeester:  mevrouw J.C.H.M. Biemans 
Lid:    mevrouw E.P.M. Heijmans 
Lid:     mevrouw M. Koster 
Lid:    mevrouw M. Schippers 
 
Met mevrouw A. Ronteltap samen vormen we het kernteam die de activiteiten samen voorbereiden. Het 
kernteam vergadert ongeveer maandelijks. In 2016 zijn we gestart met een evaluatievergadering gericht 
op een nadere kennismaking onderling en een goede samenwerking. 
 
Buiten het kernteam zijn er nog een aantal mensen waar we een beroep op kunnen doen bij de 
uitvoering van acties. Deze groep is constant van grootte met af en toe wat nieuwe ondersteuning erbij. 
Deze mensen zijn voor ons heel waardevol en tegelijkertijd vraagt het onze aandacht om deze mensen 
op een prettige manier betrokken te houden. 
 

3. Overzicht activiteiten  

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

Januari – februari Afronding verkoop kortingsbonnenboekje in januari en februari. 

Maart Bezoek aan Irbid door Anne van den Berg en Annelies Heijmans 
11 maart vrijwilligersbijeenkomst met een toelichting door een van de 
collecte-coördinatoren van ZOA 
29 maart duurzame lentemarkt informatief kraampje 

April Collecte ZOA 4-9 april 
Benefietmaaltijd 21 april met informatie over het bezoek aan Irbid 
Boekverkoop op Wageningse boekenmarkt 16 april 

Augustus Sponsorwandeling 21 augustus 

September Boekverkoop en infostand op Molenmarkt 10 september 

November Benefietmaaltijd 17 november bij Vreemde Streken, met aansluitend 
een informatie-avond in Thuis met een presentatie van onder meer 
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Peter Korthoff over zijn stage bij hulporganisatie Care International 
Jordan. 
Boekverkoop en infostand op wintermarkt Pieter Pauw  
Contract getekend voor samenwerking met Jordan Pioneer Center, 
gericht op het dichter bij elkaar brengen van Jordaanse en Syrische 
basisschool kinderen. 

December 17 december Syrisch winterfeest 

Gedurende het jaar Kerkcollectes op eigen initiatief kerken, presentaties van onze stichting 
in kerken. Collectebus op de verjaardagstafel. 

 

4. Communicatie en PR 

4.a   In Wageningen  

In 2016 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 met Welkom in Wageningen, die zorgt voor coördinatie van 
vrijwilligers die zich inzetten voor vluchtelingen. En met studenten die in de regio rond Irbid onderzoek 
doen. Op de info-avond van 17 november deed Peter Korthoff verslag van het leven in het Zaatari kamp, 
ten noorden van Irbid. 

4.b Wageningen - Irbid 

Via ZOA en ACCTS / Arab Woman Today leggen we het contact in Irbid. Tijdens het bezoek in maart zijn 
de contacten met Irbid versterkt. Met het bezoek aan vluchtelingengezinnen daar kregen we de 
problematiek ter plekke beter in beeld. In de loop van 2016 is Arab Woman Today gestart met 
activiteiten in een buurtcentrum in Irbid. Met het Syrisch winterfeest op 17 december financierden we 
een winterbijeenkomst in Irbid voor 45 vrouwen.  

Daarnaast werd voortgebouwd op het contact met Jordan Pioneer Center dat in 2015 was gelegd. In 
2016 hebben we de steun toegezegd aan een project van JPC, een project dat is opgezet om meer begrip 
te kweken tussen Jordaanse en Syrische schoolkinderen. In 2017 volgt de uitvoering en financiering van 
dit project. Hiervoor wordt € 1319,- vrijgemaakt. 

5. Conclusie 

De inspanningen om het contact te leggen met Irbid, werpen hun vruchten af. We drijven inmiddels op 
een aantal vaste activiteiten, zoals de boekenmarkten, de jaarlijkse ZOA collecte en benefietdiners met 
een informatiedeel. En daarnaast kunnen we rekenen op steun van diverse partijen uit Wageningen. 
Waarmee bijvoorbeeld een Syrisch Winterfeest mogelijk wordt. Er blijft altijd energie binnen de groep 
voor nieuwe activiteiten, zoals de sponsorwandeling in augustus. Soms komt steun uit een onverwachte 
hoek, zoals met meerdere verjaardagsopbrengsten die dit jaar aan de stichting werden geschonken. De 
kerken vormen met hun collectes een trouwe bondgenoot. Maar feit is ook dat we draaien op een kleine 
groep actieve mensen in het bestuur en de kerngroep, wat een risico met zich meebrengt voor de 
continuïteit. Gesterkt door een pool van vrijwilligers gaan we vol goede moed het nieuwe jaar in. 



Stichting Wageningen helpt Syrische vluchtelingen in Irbid, Jordanië 

4 
 

Bijlage – toelichting activiteiten met fotomateriaal 

Januari – februari: Afronding kortingsbonnenboekje 

 

Met het kortingsbonnenboekje van 5 euro kon je winkelen met korting bij 28 deelnemende winkels in 
Wageningen. De verkoop startte eind november met de verkoop van het eerste boekje aan de 
burgermeester. En bracht in totaal 2013,66 euro op. 

Collecte ZOA 4-9 april 2016 
In 2016 ging voor de tweede maal de opbrengst van de ZOA collecte in Wageningen naar Irbid. De 
opbrengst voor 2016 was 6800 euro, 2100 euro meer dan het jaar ervoor. 

Wageningse boekenmarkt 16 april 
We hebben veel boeken gekregen van particulieren om te verkopen op de boekenmarkt, waarvoor dank. 
Na een selectie hebben we een mooie stand kunnen vullen. Met een prachtige opbrengst van 450 euro 
voor de Syrische vluchtelingen in Irbid. Ook op de Molenmarkt in september en bij het Pieter Pauw in 
december zijn boeken verkocht. 

 

Benefietmaaltijd 21 april 
Hoe belangrijk onze steun is, vertelden Annelies Heijmans en Anne van den Berg in de bblthk bij de 
benefietmaaltijd. Annelies en Anne hebben een congres bezocht van de Yarmouk universiteit en 
bezochten vluchtelingen in Irbid. Meer dan 80.000 Syriërs wonen in kampen in noord Jordanië, maar 
bijna een miljoen zoeken onderdak in steden, zoals Irbid. Ze wonen veelal in kelders van flats en slechte 
appartementen. Maar ze moeten wel huur betalen. Meer dan 80 % van de vluchtelingen leeft onder de 
armoedegrens. Ze moeten rondkomen van nog geen euro per dag, terwijl ze als vluchteling niet mogen 
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werken in Jordanië. Sommige vluchtelingenkinderen kunnen in Jordanië wel naar school, voor anderen is 
de reis naar school te ver en daarmee te kostbaar. Er is weinig zicht op verbetering. 

 

We helpen via ZOA de plaatselijke organisatie ACCTS, Arab Center for Consulting and Training Services. 
Zij helpt vluchtelingen in Irbid met voedselpakketten, een kachel, brandstof en dekens. En ze organiseert 
bijeenkomsten voor vrouwen kinderen om de trauma’s van de oorlog te verwerken. 

 

Anne en Annelies hadden in Irbid ook contact met het Jordan Pioneer Center. We gaan een project 
steunen om de relaties tussen Syrische en Jordaanse leerlingen te verbeteren door de leerlingen samen 
muurschilderingen op school te laten maken. De opbrengst van de benefiet, € 360, is bestemd voor dit 
schoolproject. 

Sponsorwandeling 21 augustus 
Een fijne verpozing. Prettige, goede gesprekken. Verkwikt door koele regen. Deze samenvatting van een 
van de wandelaars geeft een goed beeld van de sponsorwandeling van zondag 21 augustus. 
 
Tien wandelaars deden mee met deze tocht van de stichting ‘Wageningen helpt Syrische vluchtelingen in 
Irbid, Jordanië’. Jettie van den Houdt en Diana Blanken brachten de lopers in gesprek met elkaar rondom 
het thema uit en thuis. Ondanks de regen goed voor een waardevolle middag. Bovendien kunnen we 
weer € 305,00 overmaken. 

https://wageningensyrie.files.wordpress.com/2016/05/benefiet-1.jpg
https://wageningensyrie.files.wordpress.com/2016/05/benefiet-1.jpg
https://wageningensyrie.files.wordpress.com/2016/05/zoa-2.jpg
https://wageningensyrie.files.wordpress.com/2016/05/zoa-2.jpg
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Benefietmaaltijd 17 november en informatie-avond 
Hoe is het leven als Syrische vluchteling in een buurland als Jordanië? 17 november organiseerden we 
met Amnesty een boeiende avond waarin deze vraag centraal stond. Peter Korthoff en Anne van den 
Berg vertelde erover naar aanleiding van hun bezoek aan Jordanië. Zowel het leven in een stad als Irbid 
als het leven in de vluchtelingenkampen kwam aan bod. Voorafgaand aan de informatieavond bij ‘Thuis’ 
aten we samen in Vreemde Streken.  

 
 
17 december Syrisch winterfeest 
Het was een schitterend feest van Hoop en Licht met Syriërs en Wageningers in de bblthk. De Stichting 
Wageningen helpt Syrische Vluchtelingen in Irbid, Soroptimisten uit Wageningen, Food of Cultures, de 
bblthk en Syrische statushouders hebben samen een prachtig feest mogelijk gemaakt. Er waren ruim 200 
deelnemers, waarvan 60 Syriërs, statushouders en mensen uit het AZC. De kaarten voor hen werden 
betaald door Wageningers die niet konden komen. Een verslag van de avond werd uitgezonden op RTV 
Rijnstreek. 

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

Met de opbrengst van het winterfeest konden we 2500 euro overmaken naar Irbid. Wim Haver zegt 
hierover: `Dit geld gaat naar vrouwen en kinderen in Irbid Jordanië waar veel Syrische vluchtelingen 
verblijven. Het wordt besteed om wat extra’s in deze dagen mee te geven zodat hun ontberingen 
enigszins verlicht worden.’ 

 

Collectes kerken jaarrond 
We mochten dit jaar meer dan 8600 euro ontvangen van de kerken in en om Wageningen. Op zondag 17 
januari werd bijvoorbeeld KerkNet gestart in de Grote Kerk op de Markt. Zeven geloofsgemeenschappen 
hadden op 17 januari 2016 een gezamenlijke viering in de Grote kerk op de Markt ter gelegenheid van de 
Week van Gebed voor de Eenheid. Aan deze viering droegen voorgangers uit drie verschillende 
geloofsgemeenschappen bij. Daarin werd gecollecteerd voor de Stichting “Wageningen helpt Syrische 
vluchtelingen in Irbid”. De opbrengst was maar liefst € 2030.  

Giften uit particuliere feesten jaarrond 
Deze zomer heeft bij aantal jarigen onze collectebus op de verjaardagstafel gestaan. Een prachtig 
initiatief! 

https://wageningensyrie.files.wordpress.com/2016/12/lichtfeest16.jpg
https://wageningensyrie.files.wordpress.com/2016/12/lichtfeest16.jpg

