
NIEUWSBRIEF Stichting Wageningen helpt Syrische 

vluchtelingen in Irbid 

In deze Nieuwsbrief: 

 Het financieel jaarverslag 2017 is beschikbaar! 

 Een terugblik op het Syrisch Winterfeest 

 Informatie over het vredesprogramma en de uitwisseling tussen leerlingen van de 

Ireneschool in Wageningen en de North Sons School in Irbid 

 Hoe is de collecte voor Irbid gegaan? 

 Onze deelname aan de lentemarkt in het Pieter Pauw zorgcentrum en onze 

deelname aan de boekenmarkt op 21 april 

 Inzet studenten van Hall Larenstein voor werkgelegenheidsinitiatieven in buurthuis 

Husun 

Het financieel jaarverslag,  Blik op de toekomst: minder geld – meer contact en 

steun 
 

We moeten vaststellen dat de opbrengsten, en daarmee ook de giften aan Irbid ten opzichte 

van 2017 sterk zijn verminderd ten opzichte van 2016. Dit komt vooral door het minder 

aantal giften in 2017 – de opbrengst uit giften is met bijna € 10.000 afgenomen. Dit komt 

vooral doordat we minder vaak in aanmerking zijn gekomen voor collectes binnen de kerk of 

voor een gift vanuit een ideële instelling. Opvallend in de giften is dat de post ‘gift uit 

particuliere feesten’ er uit springt met een opbrengst van in totaal € 1.370,-. We zijn 

dankbaar dat mensen op deze manier hun verjaardagsgeluk uit willen dragen aan anderen. 

De inkomsten en de giften aan Irbid vergelijkbaar zijn met het opstartjaar 2014. We kunnen 

steunen op een vast groepje vrijwilligers die onder andere helpen bij de boekenmarkten of 

ons ondersteunen bij de benefietdiners. Anderzijds neemt de beschikbare tijd van de 

kerngroepleden af, onder andere door betaald werk. Daartegenover staat dat het contact 

met Irbid steeds concreter vorm krijgt. We hebben rechtstreeks contact met het 

buurtcentrum Hosun in Irbid, vanwaar hulp wordt verleend. Met dank aan het initiatief 

‘Lopend Vuurtje’ krijgt het scholenproject langzaam concreet vorm waarmee we zowel in 

Irbid als in Wageningen een vredesproject opzetten. En ook het onderzoek vanuit Van Hall 

Larenstein/WUR wordt uitgebreid, waarmee inzicht wordt verkregen in de problematiek ter 

plaatse en de mogelijkheden voor verbeteringen. De investering in de opbouw van een 

netwerk werpt daarmee na vier jaar zijn vruchten af. Dit biedt een mooie basis om verder te 

werken aan ons doel. Zoals in onze oprichtingsakte verwoord: Het bieden van hulp in de 

ruimste zin des woords aan Syrische vluchtelingen in de regio. Voorts het bevorderen van 

bewustwording van het vluchtelingenprobleem, en vergroten van de verbondenheid met 

Syrische vluchtelingen. 

Het financieel jaarverslag is te vinden op onze website: 

https://wageningensyrie.files.wordpress.com/2018/04/financieel-jaarverslag-2017.pdf 

https://wageningensyrie.files.wordpress.com/2018/04/financieel-jaarverslag-2017.pdf


Syrisch Winterfeest feest van warmte en licht 
 

Het groot Syrisch winterfeest zaterdag 9 december j.l. in de bblthk was weer een geweldig 

succes. Mensen van allerlei nationaliteiten, wonend in het AZC of elders in Wageningen, 

deelden met elkaar een heerlijk Syrisch buffet, gemaakt door Mohamed Abu Hadeeda en 

vier andere Syriërs. Bezoekers waren uitgenodigd aan te schuiven bij mensen die ze nog niet 

kenden, en doordat men daar massaal gehoor aan gaf ontstond er echt een sfeer van 

warmte en betrokkenheid.  

Na het diner begon een cultureel uur met prachtige muzikanten, die belangeloos optraden. 

Nader Issa speelde saxofoon. Naast een aantal solo-nummers begeleidde hij ook Ziba Eslami, 

die een vertolking gaf van Claudia de Breijs “Mag ik dan bij jou”. De 18-jarige Yasmin Alsham 

Kaled zong twee nummers, die ze onlangs ook ten gehore had gebracht met het Nederlands 

Blazers Ensemble. Drie Syrische meisjes in de basisschoolleeftijd zongen samen een prachtig 

Syrisch lied. Tot slot speelde Mohamed een aantal aanstekelijke dansnummers op zijn 

keyboard, waarop dan ook spontaan gedanst werd.  

De avond steunde op veel vrijwilligers, waaronder 10 middelbare scholieren die zorgden 

voor de drankjes en voor het opruimen van de eettafels. Ter afsluiting bedankte Lara de 

Brito iedereen: ‘Ik ben er trots op dat zo’n feest in onze stad in onze bblthk mogelijk is. Ik 

hoop dat allen zich hier welkom voelen, en ik wens jullie  een goede toekomst.” Het feest 

werd georganiseerd door de Stichting Wageningen helpt Syrische vluchtelingen in Irbid, 

Soroptimisten afdeling Wageningen en Food of Cultures in samenwerking met de Bblthk. Het 

was eigenlijk de laatste editie van het Winterfeest, maar misschien dat we het toch volgend 

jaar weer doen.  

Foto Masood Eslami. Mohamed leest een gedicht voor. 



Vredesprogramma op basisscholen in Irbid en Wageningen 

‘Peace is to work hard’ 
 

Sinds vorig jaar het idee was ontstaan om schoolkinderen in Wageningen en in Irbid met 
elkaar in contact te brengen via “lopend Vuurtje”, een programma voor vredeseducatie, zijn 
er heel wat mails en apps over en weer gegaan. In Irbid werken we nu samen met Dana 
Malkawi - leerkracht op de North Sons School en met Alaa Amoura van het Jordan Pioneer 
Centre. In Wageningen doet Hans van Holland, directeur van de Irene school, mee met 
leerlingen van groep 7/8.  

Op beide scholen gebruiken ze het lesmateriaal van ‘Lopend Vuurtje’ en wisselen samen 
ervaringen uit. Hans vindt de uitwisseling met Irbid van groot belang voor zijn leerlingen: ‘Ze 
leren dat kinderen elders op de wereld in heel andere omstandigheden leven. Onderwerpen 
als oorlog, vrede en vluchtelingen komen zo dichterbij en worden veel concreter. Bovendien 
oefenen de kinderen hun Engels en leren social media te gebruiken. De eerste 
skypemeetings hebben plaatsgevonden en er zijn foto’s en filmpjes uitgewisseld via de 
groepsapp. Op de North Sons School zitten behalve Jordanese kinderen, ook Syrische en 
Palestijnse leerlingen.  Dana stuurt regelmatig foto’s en filmpjes van haar leerlingen: we zien 
ze geconcentreerd schrijven en tekenen of ze laten trots hun werkstukken zien.  

‘Lopend Vuurtje’ is een onderwijsprogramma over vrede, dat kinderen helpt in het 
ontwikkelen van een ‘vredige‘ houding en vaardigheden. Het pakket bevat 
achtergrondinformatie, individuele en groepsactiviteiten.  Lopend Vuurtje wordt 
internationaal gebruikt en is in vele talen beschikbaar. www.peace-education-in-action.nl 

Heb je belangstelling om mee te doen met deze uitwisseling stuur dan een mail naar 

wageningen.irbid@gmail.com 

 

Leerlingen uit Irbid werken met het vredesprogramma ‘Lopend 
Vuurtje’. Hier zijn enkele van hun reacties: 

Peace is to make love for all over the world. 
Peace is to save humanity. 

Peace is to be honest with others.  
Peace is to work hard. 

Peace is to help poor people. 
Peace is the light of way. 

Peace begins with a smile. 
You never find peace of mind until you listen to your heart. 

Peace is a freedom from violence and fear. 
Peace is one of the most human rights all over the world. 

 

 

http://www.peace-education-in-action.nl/
mailto:wageningen.irbid@gmail.com


 

 

 

 



Opbrengst collecte ZOA voor Irbid 
 

Hartelijk dank voor de inzet van de collectanten en voor de gevers  tijdens de afgelopen 

collecteweek voor stichting ZOA, in samenwerking met ”Wageningen helpt Syrische 

vluchtelingen in Irbid Jordanië”. Er is dit jaar €4.349,27 opgehaald, een prachtig bedrag! 

VOORJAARSMARKT IN Pieter Pauw 
 

Zaterdag 24 maart was er voorjaarsmarkt in zorgcentrum Pieter Pauw aan de Costerweg in 

Wageningen. En laat het die dag nou ook echt lente zijn. De stichting “Wageningen helpt 

Syrische vluchtelingen in Irbid” was er aanwezig met een kraampje met 2e hands boeken. 

We hadden weer een mooie verzameling romans, waarmee we een aantal mensen weer van 

leesvoer hebben voorzien tegen de ongelooflijk lage prijs van € 2,00 per boek. Op het 

“stageld “ na gaat de – overigens bescheiden – opbrengst van € 52,00 als een lentegift naar 

Irbid. 

 

Als u deze markt hebt gemist, niet getreurd want  

op zaterdag 21 april staan we op de Wageningse boekenmarkt met een weer 

van nieuwe boeken voorziene kraam! 

 

Studenten ondersteunen buurthuis initiatieven van Syrische 

vluchtelingen in Irbid  

 

Volgens een recent rapport van de UNHCR in Jordanië, leeft 93% van de vluchtelingen onder 

de Jordaanse armoedegrens van €77 per maand. 80% van deze groep heeft niet genoeg te 

eten en kinderen gaan niet meer naar school. 



 

Het Buurthuis in Husun, Irbid, ondersteunt deze groep mensen door het bieden van veilige 

opvang, ontspanningsmogelijkheden zoals aerobics, traumaverwerking, cursussen om een 

inkomen te verwerven – zoals het kappersvak, het maken van zeepproducten, 

computervaardigheden, en sinds kort heeft het buurthuis toegang tot een kas en een 

biologische groentetuin. Een aantal vrouwen wil graag verse biologische groente verkopen 

op de lokale markt, of deze verwerken in heerlijke gerechten om een catering te starten, of 

om er chutneys van te maken en die te verkopen. 
 

    
 

Echter, deze vrouwen zijn nog steeds niet zeker van hun toekomst; ze twijfelen of ze ooit 

naar Syrië terug kunnen keren, of ze in Irbid blijven of toch beter door kunnen reizen naar 

Europa of Canada….. Deze onzekerheid en een traumatisch verleden hebben invloed op hun 

‘business’ instelling en manier van investeren.  

 

De vrouwen worden in het formuleren en uitvoeren van hun business plannen gesteund 

door ACCTS in Irbid, en ZoA in Amman, maar onlangs hebben deze organisatie een hulp-

vraag uitgezet bij studenten International Development & Management van Van Hall 

Larenstein Hogeschool – sinds 2015 in Velp en voorheen in Wageningen. Een groepje van 

vier studenten gaat de vrouwen ondersteunen bij de marketing van hun zelfgemaakte zeep 

producten via een online ‘marktplaats’ en het maken van een business plan. Eventueel 

kunnen ze ook een online training cursus ontwikkelen voor het opzetten van een 

kleinschalige onderneming en crowd funding.  
 

 
 

Donaties 

Wilt u geld overmaken, dat kan. De geldinzamelacties vanuit o.a. Wageningen blijven 

hoognodig. Uw bijdrage is welkom op ons banknummer NL31 TRIO 0198 0011 18.  



Vrijwilligers gezocht  

We kunnen op korte termijn bij een aantal acties hulp gebruiken! Eind augustus organiseren 

we een sponsorwandeling,  we staan 9 september op de Molenmarkt en willen een activiteit 

organiseren in de vredesweek in september. Wil je tijd investeren in het ondersteunen van 

een van de genoemde acties  of heb je zelf een goed idee voor een actie? Neem dan contact 

op met Mieke Koster 06-20348911 of stuur een mail naar wageningen.irbid@gmail.com .  

mailto:wageningen.irbid@gmail.com

