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Humanitaire hulp voor vluchtelingen binnen Syrië
en in de regio ( Turkije)

Wat beweegt ons?
Het onvervreemdbaar recht van mensen op waardigheid, respect en veiligheid.
MISSIE EN VISIE
De SHHS helpt vluchtelingen in de regio, dwz binnen Syrië en Turkije. De SHHS kan door een zeer
regelmatig lokaal contact goed oog houden op waar en welke hulp het meest noodzakelijk is en of de
hulp daadwerkelijk goed terecht komt.
Gezondheidszorg en onderwijs zijn de belangrijkste aandachtsgebieden.
SHHS werkt met vrijwilligers en heeft daardoor nagenoeg geen kosten. ( 2016: 0,9%)
DOELTREFFEND EN DIRECT
Het hulpgebied van SHHS in de regio betreft naast projecten in de stad Aleppo, een 11-tal dorpen in
de provincie Aleppo, waar nu meer dan 50.000 mensen verblijven, gevlucht uit de stad en andere
regio’s, een/derde deel van hen wonend in tenten.
In gebieden waar de rust enigszins is teruggekeerd en mensen aan wederopbouw denken, ligt er veel
werk te wachten zoals scholen restaureren en opstarten, water- en voedselvoorzieningen. Zo wordt
geholpen met het verwerving van een kudde schapen en geiten voor melk, kaas, yoghurt, wol en
werk voor de mensen.
Naast hulp aan de vluchtelingen binnen Syrië wordt sinds 2014 ook hulp geboden aan de vele
vluchtelingen in de grensstreek met Turkije. Slechts 10% van de Syrische vluchtelingen in Turkije
woont in kampen die redelijke voorzieningen kennen. De resterende 90% is op zichzelf aangewezen
en heeft het erg moeilijk. Vooral weeskinderen, kinderen die op straat leven en alleenstaande
vrouwen vragen onze aandacht.
HOE WERKT DE SHHS?
Tegelijk met de oprichting van de SHHS is in Syrië een regionale hulporganisatie opgericht door de
mensen waar SHHS rechtstreeks contact mee onderhoudt. Regelmatig worden de projecten
bezocht. Onze contactpersoon maakt sinds kort deel uit van het bestuur van de regio Al Bab en zit zo
dicht bij het vuur. Op die wijze is er letterlijk goed zicht op welke hulp waar het meest nodig is.
WAT KUNT U DOEN? GEEF, UW HULP IS NODIG!
Kijk op de website of er een project bij is dat u wilt steunen. Zie ook ommezijde.
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Projecten van SHHS

Ieder project geeft hoop en nieuwe moed!
In de erbarmelijke omstandigheden waarin de vluchtelingen zowel binnen Syrië als in Turkije leven is
er behoefte aan alles. Binnen Syrië zijn de eerste levensbehoeften moeilijk te verkrijgen. Voeding,
water, hygiëne, kookmogelijkheden, verwarming, elektriciteit en in het bijzonder gezondheidszorg en
scholing leveren grote problemen op. Na 6 jaar oorlog zijn voor de meeste mensen ook alle financiële
reserves uitgeput en is er grote behoefte aan wat inkomen. Want alles kost geld, veel geld. De
internationale hulporganisaties doen wat ze kunnen maar het blijft altijd onvoldoende door de
telkens nieuwe vluchtelingenstromen. Bovendien zijn een aantal gebieden onbereikbaar voor hen.
SHHS probeert kleine projecten te steunen waar hulp rechtstreeks ten goede komt aan de
vluchtelingen. Geprobeerd wordt ook de vluchtelingen daarbij zelf iets te laten bijdragen in de vorm
van arbeid waarvoor zij een vergoeding ontvangen. Op die wijze wordt ook zijn/haar familie
tegelijkertijd geholpen aan wat broodnodig inkomen.
De verschillende projecten worden regelmatig geëvalueerd zodat we zeker weten dat geen geld
wegvloeit naar doelen waarvoor het niet bestemd is.
Als u onze stichting wilt steunen, kunt u dat desgewenst projectmatig doen.
SHHS werkt momenteel aan de volgende projecten: ( voor uitgebreide informatie zie de website)
1. Schapen en geiten project – Noord Syrië ( ism de Wilde Ganzen)
2. Scholen in Noord Syrië
3. Straatkinderen naar school in Gaziantep ( ism De Wilde Ganzen)
4. Ambulancedienst in Noord-Syrië – financiering door SHHS samen met andere donors
5. School voor weeskinderen – Kilis (Turkije) – financiering van deelprojecten zoals recent de
bouw van een keuken
6. Revalidatie- en fysiotherapiepraktijk in Kilis ( Turkije) - financiering samen met andere
organisaties.

Op de hoogte blijven? Meldt u aan voor de periodieke Nieuwsbrief op www.humanitairehulpsyrie.nl
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