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Wageningen helpt Syrische 

vluchtelingen in Irbid  

Aandacht voor Syrië hard nodig  

De oorlog in Syrië duurt al 6 jaar en de aandacht in 

de kranten voor het Syrisch vluchtelingenprobleem 

neemt af. Dat er een gevangenis in Syrië bestaat 

waar het regime al 25.000 mensen heeft 

omgebracht, krijgt nog een hoekje ver weg in de 

krant. Hoe gaat het met de Syrische vluchtelingen 

die vastzitten voor de hekken in Griekenland ?  

Hoe overleven gezinnen met kinderen het wachten 

in Turkije ?  We horen hier veel te weinig over. In 

Jordanië houdt de regering nu rekening met een 

langer verblijf van Syrische vluchtelingen en geeft 

ze iets perspectief. In deze nieuwsbrief meer. Ook 

besteden we aandacht aan het muurschilder-

project dat Syrische en Jordaanse kinderen moet 

verbinden.  

Agenda 

20 juni.  20.00 uur  Film Warehoused over het vluchtelingen vraagstuk in Movie W, de winst 

is voor Irbid  

9 sept.  Molenmarkt met een stand voor Syrische vluchtelingen in Irbid 

Medio september Vredesweek. Door inzet van Lopend Vuurtje aandacht voor vrede en 

vluchtelingen op de Ireneschool.  

Buurthuis Hosun  

We steunen dit jaar de Syriërs via het buurthuis Hosun in Irbid, waar Syrische vluchtelingen 

hulp kunnen krijgen. Daar worden gezinnen en veel alleenstaande vrouwen en moeders 

opgevangen. Zij krijgen er medische, psychische en materiële hulp. Nieuw is dat er 

cursussen worden georganiseerd voor Syriërs om werk te kunnen krijgen in de landbouw, in 

het conserveren van voedsel en in het verzorgen van cateringen. Het buurthuis richt 

daarvoor gronden in die voor landbouw geschikt worden gemaakt en ze gaat zelf voedsel 

conserveren en maaltijden maken voor een catering. Zo wordt geïnvesteerd in een toekomst 

met meer perspectief voor Syriërs.  



Film Movie-W op World Refugee Day 20 juni 

Dinsdag 20 juni is het World Refugee Day. Naar aanleiding daarvan vertoont Movie W om 

20.00 uur de nieuwe documentaire 

'Warehoused' .De distributeur heeft 

aangeboden dat Movie-W die nieuwe 

film kan vertonen en de opbrengst aan 

een vluchtelingendoel te geven. Movie-

W stelt voor de  meeropbrengst van de 

verkochte tickets aan onze stichting te 

doneren. Goed nieuws dus. Wij zorgen 

voor een inleiding op het 

vluchtelingenvraagstuk. 

Meer dan 12 miljoen mensen leven wereldwijd in vluchtelingenkampen. Minder dan 1% kan jaarlijks 

terugkeren. De documentaire Warehouse geeft een beeld van de situatie van vluchtelingen die al 

lang van huis zijn. Ze zitten vaak al meer dan vijf jaar vast in grenskampen, zonder recht op arbeid, 

zonder inkomsten te kunnen genereren, zonder zich vrij te kunnen bewegen of te kunnen kiezen 

voor een woonplaats.  Warehoused toont het dagelijks leven in Dadaab, Kenia, het grootste 

vluchtelingenkamp ter wereld. Met de persoonlijke verhalen van vluchtelingen zien we hoe het er in 

kamp aan toe gaat.  O.a. met Liban,  die met doorzettingsvermogen werkt aan de hereniging van zijn 

familie.  

Muurschilderingen Jordanian Pioneering Center  

 

Bij ons bezoek aan Irbid in 2015 kwamen we in contact met het Jordanian Pioneering Center 

die we gesteund hebben met een bedrag van € 1.350 om een muurschilderproject te 

realiseren dat de Syrische en Jordaanse kinderen aan elkaar zou binden. Dit project is in 

april van dit jaar uitgevoerd op een school in Irbid. We kregen toestemming de foto’s die ze 

opstuurden te gebruiken in deze nieuwsbrief.  

Voor het project werden enkele klassen geselecteerd die mee mochten doen. Die kregen 

extra les in schilderen en gebruik van borstels e.d. Eerst werden ontwerp tekeningen 

gemaakt door de leerlingen. Op de tweede dag werden de ontwerpen uitgewisseld en 

ontstond er goed contact tussen de Syrische en Jordaanse kinderen. Op de derde dag 

werden de tekeningen geschilderd door de leerlingen en enkele leraren.  



 

Het schilderproject in wording.   

 

Een muurdeel voor en erna, maar nog niet af. Later werd het weer overgeschilderd.  

   

 



Het schilderproject bleek een eerste ervaring te zijn voor leraren en studenten om als Syriërs 

en Jordaniërs samen te werken. Iedereen vond het leuk om mee te doen en ze waren blij 

met de verfraaiing van de muren van het schoolplein. Het hoofd van de school hoopt dat 

Jordanian Pioneering Center nog eens terug komt met een nieuw project. Kinderen waren 

dankbaar dat ze mee mochten doen. Het gaf de Syrische kinderen ook een extra gevoel van 

ergens thuis horen. 

Een aanvullend project voor andere kinderen was het maken van rozen van klei en het 

beschilderen ervan. Ook hieraan hebben veel mensen mee gedaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Opbrengst ZOA collecte € 6.200 

De ZOA collecte die eind maart in Wageningen werd 

gehouden, bracht € 6.200 op, bijna evenveel als vorig jaar. 

Maar wel verzameld met tien collectanten minder, dus een 

mooie opbrengst. Onze Irbid collectegroep is iets groter 

geworden en heeft zo bijgedragen aan het op peil houden 

van de opbrengst. Op de foto zijn Erik-Jan en en Wim geld 

aan het tellen. Leuk werk. 

 
 
 
Benefietmaaltijd en Zaatari Djinn  26 maart 2017 
 
Op 26 maart organiseerden we een benefietdiner bij Vreemde Streken voorafgaand aan de 

vertoning van een film over het Jordaanse vluchtelingenkamp Zataari. Het diner, waaraan 60 

mensen meededen, werd gemaakt door Syrische inwoners van Wageningen Mohamed Abu 

Hadeeda, Amal Tofa, Mamoun Achmad 

en Ismail Husaria. Op de foto worden de 

koks bedankt. 

Het menu begon met Adas, Syrische 

Linzensoep. Daarna was er een buffet 

met  Baba Ganoush, Gerookte rijst 

Mandi, Gerookte Kip, Kabab Hindi  

(Gehakt in Tomaat) en als salade 

Fatoush met gebakken platbrood. Als 

toetje Yoghurt met de honing van Abu 

Hadeeda, die als imker werkt in Rhenen. 

Alle aanwezigen waren vol lof over de 

kwaliteit, veel met dank aan Judith voor 

het beschikbaar stellen van de keuken en het regelen van de afwas.  

De benefietmaaltijd heeft per saldo € 500 opgebracht. Een mooi succes.   

 

Om 20.30 uur werd de avond vervolgd in 

Movie-W met de IDFA documentaire Zataari 

Djinn. Deze liet kinderen zien in het 

Jordaanse vluchtelingenkamp Zaatari, waar 

80.000 Syriërs leven. De film toonde de 

kracht en overlevingsdrang van de kinderen, 

een film vol hoop. Movie W draaide deze film 

op vijf avonden. Een aantal keer hield 

iemand van onze groep een inleiding op de 

film en was er een collecte. Deze leverde     

€ 150 op.  

 

 



Boekenmarkt loopt goed  

Op paaszaterdag 15 april was het weer boekenmarkt. 

We hadden een mooi plekje vlakbij ons inzamelpunt 

voor boeken in de Wereldwinkel aan de Kapelstraat. De 

hele dag hadden we een goede bemensing met 

vrijwilligers, ook van buiten de kerngroep. De opbrengst 

was wat lager dan andere jaren met € 185.  We willen 

nu alleen nog Nederlandstalige romans gaan verkopen, 

die u kunt inleveren bij de Wereldwinkel. Andere boeken 

kunt u naar de Kringloop brengen. Op de Molenmarkt 

gaan we weer boeken verkopen. 

Vredesprogramma Lopend Vuurtje 

We willen onze (steden)band Wageningen - Irbid graag uitbreiden naar kinderen. Daarom 

zijn we in zee gegaan met ‘Lopend Vuurtje’. Dit is een activiteitenprogramma over vrede, dat 

kinderen in de bassischoolleeftijd 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. 

De eerste school die in de Vredeweek in september mee gaat doen is de Ireneschool. Dat 

past, `Irene` betekent vrede.  We zoeken meer klassen of buitenschoolse groepen 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. 

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   

Vrijwilligers gezocht  

We kunnen op korte termijn bij een aantal acties hulp gebruiken!  We zoeken een 

penningmeester en iemand met communicatiegevoel. We willen weer een inhoudelijk thema 

avond gekoppeld aan een benefietdiner in oktober. 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. We zijn een ANBI en dat maakt een gift aftrekbaar voor de belasting.               

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

http://www.lopendvuurtje.org/
mailto:wageningen.irbid@gmail.com
mailto:info@WelkominWageningen.nl


Saydnaya gevangenis, je wilt het niet weten.   

We doen positieve dingen voor vluchtelingen, maar ze vluchten niet voor niks. Wie niet 
vlucht kan zo maar slachtoffer worden. Daarom aandacht voor dit bericht. Ik word er weer stil 

van...  

In februari van dit jaar bracht Amnesty International een rapport uit waarin zij de resultaten 
publiceren van een onderzoek naar de Syrische Saydnaya gevangenis, nabij Damascus. Het 
rapport heet “Human Slaughterhouse”, en die naam doet al vermoeden hoe ontluisterend de 
inhoud is. In deze van oorsprong militaire gevangenis zitten veelal burgers gevangen die 
ervan worden verdacht tegenstanders van het regime te zijn. Amnesty rapporteert dat er 
tussen 2011 en 2015 iedere week massa-executies plaatsvonden. Daarbij zijn ongeveer 
13.000 mensen opgehangen. Geen van hen lijkt enige vorm van proces te hebben 
ontvangen. Ook schetst het rapport de onmenselijke omstandigheden in de gevangenis in de 
vorm van marteling, verkrachting, en het systematisch onthouden van eten, drinken en 
medische zorg. Als gevolg van deze omstandigheden stierven nog eens vele mensen. Het 
rapport is gebaseerd op 84 getuigenissen van voormalige bewakers en leidinggevenden uit 
de gevangenis, gevangenen, rechters en advocaten, en experts op het gebied van detentie 
in Syrië. Amnesty noemt de praktijken in de gevangenis bewuste uitroeiing, en roept de VN 
Veiligheidsraad op onmiddellijk in actie te komen, zodat de Syrische regering gemaand wordt 
haar gevangenissen open te stellen voor internationale inspecteurs, een onafhankelijk 
onderzoek ingesteld wordt, en degenen die verantwoordelijk zijn vervolgd worden. 

Dit rapport toont nog eens aan hoe onterecht het is dat de aandacht in de internationale 

gemeenschap voor de oorlog in Syrië nog steeds lijkt af te nemen.  

Meer lezen: https://www.amnesty.org/en/documents/mde24/5415/2017/en/ 

Of bekijk een uitgebreide 3D-reconstructie van de Saydnaya-gevangenis: 

https://www.youtube.com/watch?v=ysgnadic3Yo 

 

https://www.amnesty.org/en/documents/mde24/5415/2017/en/
https://www.youtube.com/watch?v=ysgnadic3Yo

