
Kinderen hebben alles verloren: niet alleen hun familie, hun speelgoed, hun 

school maar ook hun geloof in mensen, hun hoop, hun liefde 

 

 
 

FLITS HULP-ACTIE IN ZOETERWOUDE 21.11.15 en IN ALMERE 

VOOR VLUCHTELINGENKAMPEN IN SYRIË, LIBANON EN TURKIJE 

 

 
 

Vluchtelingen in een kamp in ‘eigen regio’ 
 

We hebben in Nederland net een flinke discussie gehad over het belang van 
vluchtelingenkampen in en nabij de landen waar conflicten zijn, oorlogen 

plaatsvinden. Afgelopen week was ik op een Europese conferentie van Religies voor 
Vrede in Rome (thema: Welcoming Each Other: from Fear to Trust) en ontmoette 

daar een Syrisch-Belgische jonge vrouw, Louma Albik. Zij was 15 jaar eerder door 
haar huwelijk met een Belgische man naar België verhuisd. 
De oorlog, die 5 jaar geleden uitbrak, in haar geboorteland raakte haar enorm. Zelf 

was ze opgegroeid in een fijne omgeving. Mensen van verschillende religieuze 
achtergronden gingen goed met elkaar om, werkten samen, waren vrienden. De 

oorlog heeft de burgers tegen elkaar opgezet.  



Onderwijs 
 

Daarop heeft ze in 2012 enkele vluchtelingenkampen in Syrië, Libanon en Turkije 
bezocht. In Libanon sprak ze een 70 jarige vrouw die al haar (volwassen) kinderen 

had verloren en nu zorgde voor haar nog overgebleven 8 kleinkinderen. De vrouw 
wilde geen geld. Nee, ze wilde onderwijs voor haar kleinkinderen en de andere 
kinderen (vaak wezen). Binnen 5 maanden had Louma, tezamen met heel veel 

Belgische vrijwilligers een schooltje gerealiseerd. Ook in de 4 andere kampen is dit 
nu gerealiseerd. Hun organisatie heet SB OverSeas (zie Facebookpagina). 
 

“Waarom? Wat heb ik gedaan?” 
 

“We móeten deze kinderen helpen. Ze hebben alles verloren: niet alleen hun familie, 
hun speelgoed, hun school maar ook hun geloof in mensen, hun hoop, hun liefde”, 

aldus Louma Albik. “Waarom”, vragen kinderen haar. “Wat heb ik gedaan?” (dat me 
dit is overkomen). “We moeten deze kinderen, veelal weeskinderen, helpen om weer 

het goede in mensen te ontdekken. Weer warmte en liefde laten ervaren. Want anders 
kunnen ze straks in handen van strijders vallen die hen voor zich laten werken. Ze 
hebben ‘toch niets te verliezen’, aldus Louma. 

 

              
  

De kinderen, de vluchtelingen hebben vrijwel niets. Ik zag foto’s en hoorde het 

persoonlijke verhaal van de mensen. Het waren veelal kinderen op die foto’s. Een 
kindje dat ook voor een foto geen glimlach meer op zijn gezicht kon krijgen door alles 
wat hij had meegemaakt. Een 5-jarig meisje dat niet meer kan praten, omdat ze haar 

ouders en familieleden opgeblazen zag worden. Een 14-jarig meisje dat uit handen 
van IS was gered: kapotte rug, beschadigde hersenen, handen met littekens van 

brandwonden. 



 
Op deze vluchtelingenkampen wordt vooral ook psychische hulp geboden, opdat 

kinderen de afgrijselijke dingen die ze hebben meegemaakt hopelijk enigszins kunnen 
verwerken en dat ze er nieuwe, positieve ervaringen voor in de plaats kunnen krijgen. 

Iedere avond eindigen ze de dag met een hoopvol: “Morgen wordt het beter” 
 

 
 

Wat kunnen wij hier doen? 
 

Wij hadden in Zoeterwoude de week voor mijn assemblee zo’n 120 vluchtelingen 
tijdelijk onderdak geboden. Op de Facebookpagina las ik hoe snel er voldoende 
vrijwilligers waren, hoe snel er voldoende speelgoed etc. was. En het idee groeide om 

hier wat te doen. Ik heb er al kort met verschillende mensen over gesproken en 
iedereen wil wel kijken wat ze kunnen doen voor deze vluchtelingen.  

Parallel aan onze assemblee was er een Jongeren Seminar voor Vrede-bouwers. 
Jongeren van 18-35 verdiepten hun kennis van eigen en andermans religie, 
vergrootten hun vaardigheden en werkten aan hun houding. Hoe een betere vrede-

bouwer te worden. Twee jongeren van het seminar gaan nu in Almere ook een actie 
beginnen.  

 

Dit gaat lukken. Help je mee? 

 

 



WAT IS NODIG? 

 

 

KINDER- EN VOLWASSENEN KLEDING  

 

SCHOEISEL  

 

SPEELGOED 

 

TEKENBLOCKNOTES 

 

(KLEUR)POTLODEN 

 

OVENTJES 

 

NAAIMACHINES 

 

ROLSTOELEN 

 

KRUKKEN OM MEE TE KUNNEN LOPEN 

 

OOK TEKENINGEN HIER GEMAAKT DOOR KINDEREN MET EEN 

LIEVE GROET EROP ZIJN ZEER WELKOM!!! 

OF GEWOON EEN KAARTJE MET IETS AARDIGS EROP IN HET 

ENGELS (ze krijgen Engelse les!) 

 

Zegt het voort! 

 

Tips en suggesties zijn van harte welkom! Liesbeth Bloemen, onze burgemeester, is 

ook al in de weer hiervoor. 
 

 

OP ZATERDAGMIDDAG 21 NOVEMBER 2015 TUSSEN 3-6 UUR 
KUNT U SCHONE EN HELE GOEDEREN AFGEVEN BIJ HET 

MUZIEKCENTRUM IN HET DORP  
EN DE EENDENKOOI AAN DE RIJNDIJK 

 
De goederen worden vanuit Brussel hier op het einde van de middag 

opgehaald. 
 

Tot slot hebben we vrijwilligers nodig die helpen met in ontvangst nemen van 

goederen op zaterdag 21 november van 15-18.00 uur. Wil je dit doen? Meld je 

svp aan. Alvast bedankt! 

 
Met hartelijke groet, 

 
Mirjam Ateş-Snijdewind 
vz. Religies voor Vrede Nederland 

mirjam.ates@yahoo.com tel. 071-580 2211  
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