
Vanwege oorlog en terreur in hun land ontvluchtten eind 2015 honderdduizenden Syriërs en Irakezen
hun land. Enkele feiten op een rij:

• Een groot deel probeert via Turkije en Griekenland naar Europa te komen. 
• Veel (Oost-)Europese landen sluiten vervolgens hun grenzen. 
• De EU sluit in 2016 een migratiedeal met Turkije. Dit reguleert de toestroom enigszins. 
• In 2016 komen 2.672 Syrische vluchtelingen legaal vanuit Turkije Europa binnen. Ruim 400 Syriërs 

daarvan kwamen naar Nederland. 
• In 2016 bereikten 364.000 mensen Europa via zee, twee derde minder dan in 2015.
• Het aantal migranten dat de oversteek waagde naar Griekenland nam met 80% af tot 182.000. 
• In Italië daarentegen kwam een recordaantal migranten het land binnen: 181.000.
• Als gevolg van verscherpte grenscontroles en hekken nam ook het aantal migranten dat via de 

Balkan-route naar Europa trok, fors af: van 764.000 naar 123.000. 
 

(Bronnen: Frontex, EC) 
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Noodhulp Vluchtelingen

Om hulp te bieden aan al deze 
vluchtelingen sloegen vijf (kerkelij-
ke) organisaties de handen ineen:  
Project 10 27 (het diaconale pro-
gramma van de GZB), Verre Naas-
ten, Deputaten diaconaat van de 
Christelijke Gereformeerde Ker-
ken, Stichting Gave en Stichting 
Hulp Oost-Europa. Gezamenlijk 
konden zij zorgen voor hulp in de 
eigen regio (Syrië en Libanon), 
hulp onderweg in/naar Europa 
(Balkan, Hongarije, Griekenland, 
Turkije) en opvang in Nederland. 
Elke organisatie maakte gebruik 
van het eigen partnernetwerk 
waardoor heel veel vluchtelingen 
konden worden bereikt. 
Met meer dan € 800.000 konden 

de partnerkerken en organisa-
ties ter plekke veel doen voor de 
naasten in nood. Soms druppels 
op een gloeiende plaat, maar zo 
waardevol voor diegenen die de 
hulp ontvingen! Europa:

  in Servië
  in Kroatië
  in Hongarije
  in Griekenland 
  in Polen
  in België
Midden-Oosten:
  in Turkije
  in Jordanië
  in Libanon/Syrië
Nederland:   8

Totaal aantal 

gesteunde projecten:

27
9
5
4
1
1

6
5
6
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Turkije
In Turkije verblijven ongeveer 
3,5 miljoen vluchtelingen, waar-
van zo’n 2 miljoen uit Syrië. Een 
deel hiervan woont in vluchtelin-
genkampen, een groot deel leeft 
‘gewoon’ ergens in de steden op 
straat of in tijdelijke onderkomens. 
Hulp was en is hier hard nodig. In 
Istanbul, Ankara en Izmir zetten 
christelijke organisaties zich met 
grote liefde in voor deze families, 
op fysiek en mentaal vlak. Tiental-
len vrijwilligers uit de christelijke 
kerken bezoeken hen en helpen 
met voedselbonnen, -pakketten 
en medische zorg.

Servië
In Servië werd voornamelijk het 
werk van de Evangelische kerk 
gesteund. Ds. Alexander Subo-
tin en veel vrijwilligers bezoeken 
met tomeloze inzet vluchtelingen 
in Belgrado, Slavonski Brod en 
Sid (Kroatische grens). Ze delen 
(warme) maaltijden, drinken, re-
genkleding, sokken, schoenen en 
klein speelgoed uit aan vluchtelin-
gen. Ze proberen ook gesprekjes 
aan te knopen. Deze behulpzame 
groep christenen geeft aan dat 
ze zullen doorgaan met het geven 
van deze noodzakelijke eerste 
hulp zolang er vluchtelingen aan 
de grenzen van hun land staan. 

Nederland
Op diverse opvangplaatsen in Ne-
derland kon worden bijgedragen 
aan activiteiten voor vluchtelin-
gen: In Noordbergum, Maastricht, 
Zwolle en Haarlem. In Ommen or-
ganiseerde Verre Naasten (Ger. 
kerken vrijgemaakt) ‘Missievonk’ 
waar 87 GKv-ers  en 28 vluchte-
lingen een intensieve dag met el-
kaar bezig waren rond het thema 
‘geloof delen wereldwijd’. St. Gave 
gebruikte de beschikbare fond-
sen voor trainingen, conferenties, 
materialen,  Arabische sprekende 
evangelisten en de opzet van een 
e-learning systeem en Houses of 
Joy (ontmoetingsplekken).

Syrië en Libanon
In Libanon is naast de broodnodi-
ge basishulp voor Syrische vluch-
telingen (voedsel, kleding, me-
dicijnen, verwarming) ook meer 
structurele steun gegeven voor 
Syrische kinderen in de school-
leeftijd, zowel in Syrië en in Liba-
non. Er zijn kleine schooltjes op-
gezet rond vluchtelingenkampen 
waar een paar honderd kinderen 
tussen de 6 en 11 jaar onderwijs, 
schoolspullen, een maaltijd, medi-
cijnen, kleding/schoenen krijgen. 
Sommigen zijn nog nooit naar 
school geweest! Op deze manier 
krijgen ze de kans zich te ontwik-
kelen en hoeven zij niet de hele 
dag op straat door te brengen. 
Een investering in hun toekomst!

Heel hartelijk dank

Op bijzondere wijze hebben particulieren en gemeenten in
Nederland hun betrokkenheid bij dit noodhulpprogramma getoond.
Er is gul en boven verwachting gegeven. De samenwerkende 
organisaties danken u hartelijk voor uw bijdrage en meeleven. 
In het overzicht hierboven ziet u de financiële verantwoording van 
het noodhulpprogramma.

Inkomsten
Ontvangen 2015
Ontvangen 2016

Af: fondswervingskosten
Beschikbaar voor noodhulp

Bestedingen 2015
Midden-Oosten
Europa
Nederland

Bestedingen 2016
Midden-Oosten
Europa
Nederland
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