
  

 

Nieuwsbrief  

November 2017 

Wageningen helpt Syrische 

vluchtelingen in Irbid  

Doorzetten 

 
De situatie in Syrië krijgt steeds minder 

aandacht. De Syriërs die voor het regime 

van Assad zijn gevlucht, kunnen niet terug. 

Ze zitten nog in allerlei landen in het 

Midden Oosten. Circa 1,4 miljoen Syriers 

verblijven in Jordanië. We zijn deze maand 

precies drie jaar een stichting en blijven 

Irbid steunen om de mensen daar te helpen 

te overleven. We proberen nieuwe 

contacten te leggen door een 

schooluitwisseling en studenten uit Nederland die stage kunnen lopen in Irbid. En we gaan 

weer een mooi bedrag inzamelen met het Feest van het licht in de bblthk.  

Syrisch winterfeest 9 december bblthk  

Voor de derde keer gaan we  een groot Syrisch winterfeest organiseren, het Feest van het 

Licht. De bblthk,  de Soroptimisten, Masood en Food of Cultures doen weer mee. Het diner 

wordt net als vorig jaar, gemaakt door vier Syriërs, die nu in Wageningen wonen. Dat wordt 

dus weer heerlijk. Ook komt er weer een prachtig cultureel programma vanaf de trappen.  

Laat u verrassen.  

U kunt vanaf medio november 

kaartjes kopen voor euro 22,50 

bij Masood in de ChipShop, 

kinderen tot 12 jaar en 

statushouders betalen 7,50.     

 

 

 

 



 

Vredesweek op de Ireneschool 

Anke van Keulen bracht ons vorig jaar in contact met Lopend Vuurtje, een landelijk project 

voor vredeslessen op basisscholen. De Stichting Lopend Vuurtje heeft een lessenserie met 

een leerlingenboekje en ondersteunend materiaal opgesteld, zodat een school het kan 

overnemen.  

De Ireneschool, onder leiding van Hans van Holland, was hiertoe bereid en heeft de lessen 

gegeven in groep 7 en 8 in de vredesweek in september.  Marleen mocht erbij zijn en heeft 

foto's gemaakt.   

‘Lopend Vuurtje’ is een 

activiteitenprogramma over vrede, dat 

kinderen helpt in het ontwikkelen van een 

‘vredige‘ houding en vaardigheden. Het 

programma biedt oefeningen om vrede 

bespreekbaar te maken . 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. 

Alaa Amoura, onze contactpersoon van het Jordan Pioneer Centrum, die dit voorjaar de 

wandtekeningen op een school in Irbid verzorgde, probeert een school te vinden die het 

Lopend Vuurtje wil oppakken. Het zou heel leuk zijn als die school via Skype en facebook 

contact wil maken met de kinderen van de Ireneschool.  

Wilt u met de school van uw kind ook meedoen, en weet u de school en de leerkrachten 

enthousiast te maken, dan komen we graag toelichten hoe Lopend Vuurtje in zijn werk gaat. 

Lopend Vuurtje wordt internationaal gebruikt en is in vele talen beschikbaar. De boekjes voor 

de kinderen zijn ook in het Arabisch beschikbaar. Het werkboek is te bekijken en te 

downloaden op www.lopendvuurtje.org.  

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

Benefiet 5 november  

Op 5 november waren we te gast in 

Vreemde Streken. Daar maakten we met 

Mamoun, zijn vrouw Amal, zijn zoon 

Shamel, en met Ismael, Ibrahim en Wim 

een heerlijk Syrisch diner voor zo’n 50 

mensen.  Op de foto ontbreekt Mamoun. 

En Judith komt net de keuken uit. De 

pompoenkoekjes waren voor de vega’s.  



 

Het was weer geweldig genieten. De opbrengst was ongeveer  € 

400 voor het buurthuis in Irbid en het scholenproject, waarover 

Marleen iets vertelde. 

Na het eten was er een optreden van Gjalt van der Kooij, die 

liedjes zong met veel humor op muziek van bekende popsongs. 

Daarna speelde Barzan Akkrawi, de Koerdische kapper uit de 

Nude, op Saz.  Wat een mooi en melancholiek instrument en wat 

een mooie muziek.  Iedereen ging enthousiast weer naar huis.  

Ibrahim  

Onze kok Ibrahim Halj, midden in op vorige foto, is vanuit huis een cateringsbedrijf Baradi 

begonnen voor Syrische maaltijden. Hij kan koken voor feestjes of dinertjes. Tel. 06 8632 

7762. 

Hoe gaat het met Syrische vluchtelingen in Jordanië ?  

Jordanië is een van de landen waar veel Syrische vluchtelingen naartoe zijn gevlucht, op 

zoek naar veiligheid en een waardig bestaan. Per 1.000 Jordaanse inwoners wonen er 87 

vluchtelingen. De Jordaanse overheid schat in dat er ondertussen ongeveer 1,4 miljoen 

Syrische vluchtelingen in Jordanië leven.   

Elke dag hebben Syrische vluchtelingen te kampen met enorme uitdagingen, met name door 

de langdurigheid van hun bestaan als vluchtelingen. De humanitaire hulp wordt eerder 

minder dan meer, de toegang tot basisvoorzieningen verslechtert, er zijn slechts beperkte 

mogelijkheden om in je levensonderhoud te voorzien en veel Syriërs hebben te maken met 

een toename van schulden. 

Het gebrek aan zowel inkomsten als ook aan de mogelijkheid om legaal aan het werk te 

gaan zorgt bij veel families voor fundamentele problemen. Zo leeft 93% van de vluchtelingen 

onder de Jordaanse armoedegrens van 68 JOD per maand, wat neer komt op ongeveer 80 

euro. 

Veel Syrische vluchtelingen wonen in stedelijke gebieden, zoals Irbid. Jordaniërs hebben er 

vaak moeite mee om de Syrische vluchtelingen gastvrij te behandelen. De angst voor een 

toenemende competitie op de arbeidsmarkt in combinatie met een gebrek aan economische 

mogelijkheden of middelen zorgt voor spanning tussen Syrische vluchtelingen en Jordaniërs. 

De Jordaanse overheid heeft daarom als eis gesteld dat in projecten van NGO’s ten minste 

50% Jordaniërs wordt betrokken, aangezien Jordaniërs zelf ook moeite hebben om in hun 

eigen levensonderhoud te voorzien en zich in 

kwetsbare posities bevinden. 

Cursussen in het buurtcentrum 

Om Syrische vluchtelingen te helpen werk te 

vinden biedt het Communitycentrum Hossun in 

Irbid vaktrainingen aan op het gebied van 

landbouw, voedselbereiding of catering. In deze 

sectoren mogen de vluchtelingen werken. Met 

het volgen van de cursus wordt niet alleen de 

economische veerkracht verbeterd, maar ook 



de persoonlijke veerkracht. Bij landbouw wordt 

aandacht besteed aan stadstuinen en daktuinen, 

kassen, waterbeheer en kweekeisen.  ZOA kreeg 

bericht uit het buurthuis, dat dit jaar 34 vrouwelijke 

deelnemers aan de cursus deel namen, waarvan 

20 Syrische vluchtelingen en 14 kwetsbare 

Jordaniërs. Tijdens deze training werden de 

deelnemers onderwezen over onderwerpen zoals 

moestuintjes, types grond, het laten groeien van 

zaden en het op een juiste manier verzorgen. De 

deelnemers gaven aan dat deze ervaring heeft 

bijgedragen aan de kennis en vaardigheden om 

foto’s van ZOA Irbid                                      een klein stuk land of ruimte te gebruiken om  

groente of fruit te verbouwen met natuurlijke producten. Daarnaast zijn de deelnemers ook 

een dag naar een broeikas geweest waarbij er wordt verbouwd zonder chemicaliën te 

gebruiken.  

In de afgelopen periode zijn er 29 Syrische vluchtelingen en 39 Jordaniërs getraind in 

voedselbereiding en catering. De training duurde 10 dagen waarin thema’s zoals 

voedselveiligheid, hygiëne, gastvrijheid en de basis van catering is aan bod gekomen. 

Tijdens de praktijklessen werden traditionele, maar ook nieuwe gerechten bereid.  Later dit 

jaar start een kookcursus, waar de vrouwen leren om nieuwe kooktechnieken toe te passen, 

waarmee ze jam, pickles of fruitsappen kunnen produceren.  

Het geeft hen niet alleen vaardigheden, maar ook zekerheid en weer wat plezier in het leven, 

zoals een van de vrouwen zei.  

Boekenmarkt 

Een vaste bron van inkomsten voor Irbid is de verkoop van boeken. We hebben er voor 

gekozen met name romans te verkopen, daar is veel markt voor.  We verkopen ze natuurlijk 

op de Boekenmarkt in april, maar ook op de Molenmarkt in september en soms een 

Kerstmarkt.  De boeken worden verzameld door de vrijwilligers van de Wereldwinkel aan de 

Kapelstraat.  We zijn ze daar erg dankbaar voor.  Voorafgaand aan een boekenmarkt zijn we 

druk met het op alfabet leggen van de romans. En het vervoer en rondkrijgen van de 

verkoopploegjes is ook een hele klus. Mocht je ons een keer willen helpen laat dat dan 

weten door een mailtje te sturen 

naar wageningen.irbid@gmail.com . 

Sponsorwandeling  

Deze zomer organiseerde Marleen 

de tweede sponsorwandeling door 

het Renkums Beekdal.  Een 

fantastisch wandelgebied in onze 

backyard. Dit jaar was het op 27 

augustus, een tocht van 12 km met 

prachtig weer.  Het was weer leuk 

om samen te wandelen en te praten 

over wat ons bezig houdt. Er waren 

20 deelnemers met een mooie 



opbrengst van euro 420.  Daar zijn we blij mee.  

De rondwandeling voerde door de uiterwaarden, langs de Molenbeek, door bos en 

Arboretum de Oostereng. Halverwege dronken we wat bij lunchroom de Beken.  

De wandeling had dit jaar als thema “in beweging”. Filosofe Diana Blanken en biologe Jettie 

van der Houdt zorgden voor verrassende invalshoeken waarmee we al wandelend het 

onderwerp bespraken en elkaar wat beter leerden kennen.  

De bedoeling is om in februari een winterwandeling te organiseren.  We proberen daar de 

asielzoekers van de Leemkuil bij te betrekken.   

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!  We zoeken een secretaris 

en iemand met communicatiegevoel. 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. 

 

Muurschildering op een school in Irbid van het door ons gesteunde project 

door Jordan Pioneer Center (JPC)
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