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Teken mee
de toekomst van
vluchtelingenkinderen

Wat we bovenal nodig
hebben is VREDE

Kinderen zijn wellicht de zwaksten onder ons. Ze zijn net
sponsen die alle vuiligheid van de
oorlog absorberen. Dood, vernieling, ontreddering, angst en het
verlies van geliefden slaan diepe

wonden in hun hart. Hoe zullen
ze later met die die weggestopte
gruwel omgaan? De kleintjes zijn
eensklaps volwassenen geworden
in een nog veel te klein lichaam.
Hoe ziet hun toekomst eruit? De
noden van de Syrische bevolking
zijn immens en zonder de hulp
van ngo’s in Syrië en internationale steun, kunnen heel wat
gezinnen niet langer overleven.
Maar wat we bovenal nodig hebben is VREDE.
U kunt helpen… Doof het vuur van
de oorlog, wakker het niet aan
met selectieve verwijten. Spreek
met luide stem over wat er gaande
is en over het onnoemelijke lijden
van Syriërs. Stop de economische
sancties tegen ons land die de rijken rijker maken, de armen armer.
Oefen druk uit op uw regering om
geen wapens meer te sturen. Help
ons om de mensen hun waardigheid terug te geven in een land dat
van binnenuit vernield is. Steun
de kinderen, zij lijden nog het
meest, de kinderen die ons geliefde Syrië zullen heropbouwen…

Sandra Awad
Caritas Syrië

© Isabel Corthier
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e oorlog in Syrië heeft aan
elke deur geklopt, is elk
huis binnengegaan, heeft
in elk hart sporen nagelaten…
Zes jaar oorlog is meer dan moord
en bloed. Het is je huis en je bezittingen verliezen, op de vlucht zijn
in eigen land, je altijd en overal
onveilig voelen, basisbenodigdheden niet kunnen kopen, zwaar gewond raken. Oorlog is: je kinderen
uitwuiven wanneer ze naar school
trekken en dan alleen maar bidden dat ze veilig thuiskomen, heel
veel gebroken families, traumatische gebeurtenissen, kinderen die
niet naar school kunnen, daklozen op straat, kapot gebombardeerde fabrieken, werkloosheid,
dagelijkse prijsstijgingen, geen
elektriciteit, geneesmiddelen noch
water, verschrikkelijke winters
zonder verwarming, afscheid van
dierbaren die het land ontvluchten, zien hoe je kinderen honger
lijden en niets kunnen doen…
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Conflict Syrië

Burgers
in het nauw
Armoede en een
immens gevoel van
uitzichtloosheid: het
resultaat van jarenlang
geweld in Syrië.
Caritasmedewerkers
blijven helpen, op
gevaar van eigen leven.
Met materiële steun
en psychosociale
begeleiding. En de inzet
op een onderhandelde
vrede.
JOLIEN CARNEL

Wat in maart 2011 begon als
vreedzaam protest tegen het
regime van de Syrische president
Bashar al-Assad, is intussen uitgemond in de meest complexe humanitaire crisis van deze tijd. Alsmaar meer actoren mengen zich
in het conflict in Syrië, elk met
hun eigen motieven. In dit kluwen
van verschillende belangen zijn de
burgers het grootste slachtoffer.
Sinds maart 2011 werden meer
dan 230.000 Syriërs gedood en
meer dan een miljoen anderen
gewond. 4,8 miljoen Syriërs zijn
hun land ontvlucht, en 6,5 miljoen
zijn op de vlucht in Syrië zelf. Meer
dan 13,5 miljoen mensen in Syrië
hebben hulp nodig, bijna de helft
zijn kinderen.
4
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Tammam Azzam, een Syrische kunstenaar, maakte deze foto voor de internationale
Caritascampagne ‘Vrede in Syrië is mogelijk’.

Caritas is een van de weinige
humanitaire organisaties die nog
steeds in Syrië werkt. Sinds het
begin van de crisis helpt Caritas
Syrië kwetsbare families in de
regio’s Horan, Damascus, Aleppo,
Homs, Hassake en de kustregio.
De oorlog heeft een enorme menselijke tol geëist. Huizen werden
gebombardeerd, ook scholen en
ziekenhuizen bleven niet gespaard. De levensverwachting
is met 13 jaar gedaald sinds het
begin van de crisis en 4 op 5 Syriers leeft in armoede. Maar Caritas
Syrië kan rekenen op een sterk
lokaal netwerk om de slachtoffers
te bereiken en haar werk goed te
doen.

Wat overblijft van Aleppo
In Aleppo bereikt de strijd momenteel een bitter hoogtepunt. Ook het
kantoor van Caritas werd op 8 juli
getroffen door een mortiergranaat.

Een persoon die er medische hulp
kreeg, kwam om het leven en vele
anderen raakten gewond.
Onze collega’s verkeren momenteel in veiligheid. Zoals zoveel
anderen is Rana Krait, een medewerkster van Caritas in Aleppo,
bang. Ze belandde drie maanden
geleden in het ziekenhuis toen
ze door een projectiel getroffen
werd. Nu staat ze terug klaar om
anderen te helpen. “Mijn hart
breekt als ik de kinderen hier zie. Ze
hebben niets verkeerd gedaan, ze
verdienen beter”, zegt ze.
Aleppo is nog maar een schim van
de levendige stad die ze vroeger
was. Ooit was dit het financiële en
industriële centrum van Syrië, bekend voor haar prachtige erfgoed
en de oudste zeep ter wereld. Nu
is het een vernielde stad, met verwoeste ziekenhuizen en scholen
als stille getuigen van gruwelijke
oorlogsmisdaden.

dicatie nodig. Er is geen stromend
water meer. Er zijn geen sanitaire
voorzieningen. De dringendste
noden zijn onderdak, dekens,
keukengerief, kledij, melk voor
kinderen, water, voedsel en medicijnen. Caritas Syrië biedt voedsel
en medische steun. Families krijgen ook financiële steun zodat ze
huur en kledij kunnen betalen.

© Tammam Azzam

Hoop in de kustregio ?

Toch is niet alle menselijkheid uit
de stad verdwenen, dat bewijzen
de mensen die zich met gevaar
voor eigen leven inzetten om hulp
te verlenen, maar ook zij die hulp
krijgen. Onze Syrische collega’s
ontmoetten een vader met vier
kinderen, een van de vele families die hun vernielde huis moest
inruilen voor de stoffige straten
van een minder getroffen deel
van de stad. De moeder is dood,
de kinderen beven bij het geluid
van ontploffende granaten. De
man geeft zijn kinderen brood en
tomatensaus. Dat is alles wat hij
kon vinden. Hij nodigt het Caritas
team uit om mee aan te schuiven,
al is dat het enige eten dat hij nog
heeft voor die dag. “We vergeten
onze tradities niet,” zegt hij, “zelfs
als we het moeilijk hebben.”
De voedselvoorraad in de stad
vermindert drastisch en vooral
ouderen en kinderen hebben me-

Zij die kunnen, ontvluchten de
door bommen en gevechten
geteisterde stad. In de laatste
maanden trokken tienduizenden families van Aleppo naar de
kustregio, die gezien wordt als een
uniek voorbeeld van vreedzaam
samenleven in Syrië. De relatief
veilige kustregio werd een toevluchtsoord voor families die het
conflict in andere delen van het
land ontvluchten. De bevolking
van deze streek nam met de helft
toe en wordt nu al op 1 miljoen
geschat.
In de kustregio steunt Caritas
International met uw giften een
noodhulpproject voor kwetsbare
lokale en ontheemde gemeenschappen. Caritas geeft waardebonnen voor voedsel, kledij
en hygiënische artikelen, biedt
medische bijstand, verbetert de
woonomstandigheden en zorgt
er ook voor dat kinderen volgens
hun niveau naar school kunnen
gaan. Want zij zijn de generatie
die na de oorlog het land opnieuw
zal moeten opbouwen.
Zelfs de productie van de emblematische Aleppo-zeep wordt nu
verdergezet aan de kust. De oorlog
in Syrië maakte grote delen van
het land met de grond gelijk, maar
tussen het puin flakkert ook hoop,
ondernemingszin en menselijke

Syrië: crisis in cijfers
Meer dan 6,5 miljoen Syriërs
hebben hun huis verlaten voor
veiliger oorden in Syrië zelf.
HULP
Meer dan 13,5 miljoen Syriërs
hebben hulp nodig, bijna
de helft van hen zijn kinderen.

WATER
Meer dan
12,1 miljoen
mensen
hebben geen
proper water
en sanitair.

ONDERWIJS
2,2 miljoen
kinderen
zitten niet op
school

GEZONDHEID
11,5 miljoen mensen
hebben medische zorg nodig

warmte op. Het Caritas netwerk
is er dan ook van overtuigd dat
vrede in Syrië mogelijk is.
Naast haar directe hulp aan de
slachtoffers van het geweld, ijvert
Caritas voor een politieke oplossing voor het conflict. De oplossing kan nooit militair zijn, zoals
ook Paus Franciscus stelt: “Terwijl
de mensen lijden, worden ongelofelijke sommen uitgegeven aan
wapens. We moeten een oplossing
vinden, en dit kan nooit met geweld,
want geweld creëert enkel nieuwe
wonden.”

Ook u kunt de Syrische
vluchtelingen helpen
met een gift op

BE88 0000 0000 4141
Gebruik het bijgevoegde
overschrijvingsformulier of surf
op www.caritasinternational.be
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Conflict Syrië

Abdo woont met zijn vrouw en vijf
kinderen in een kelder in Syrië

Ze lieten alles achter
In 2012 werd de buurt geteisterd
door mortiergranaten en kogels
waartegen de vensters en muren
niet bestand waren. De familie
was te bang om in bed te slapen
en bracht de nachten op de grond
door. Er was geen elektriciteit
meer. De jongste dochter van het
gezin, Alma, was nog maar een
maand oud toen de familie op

6

de vlucht sloeg. Ze lieten alles
achter, ze dachten snel terug te
keren. Het enige dat nu overblijft
zijn herinneringen. Hun oude
huis ligt nu in een oorlogszone,
onbereikbaar geworden. Iedereen uit de buurt is gevlucht, naar
andere plaatsen in Syrië of naar
het buitenland.

ketten, matrassen, lakens en een
ventilator. “Als we iets nodig hebben, kunnen we het niet kopen. Wat
vroeger 10 Syrische pond kostte, kost
er nu 100. Twee jaar geleden kon ik
24 eieren kopen voor 80 Syrische
pond, nu kosten ze 800. De prijzen
stijgen en wij worden armer”, zegt
Abdo.

Zoon gaat uit werken

Als er vrede is kunnen
we naar huis

Abdo kan niet meer werken. Hij
heeft diabetes en een hoge bloeddruk. Zijn zoon stopte op 13-jarige
leeftijd met school en werkt nu als
drager. Vijf uur per dag. Hij krijgt
enkel fooien. Het werk is lastig en
hij klaagt over rugpijn. “We willen
niet dat onze zoon werkt, maar wat
kunnen we eraan doen?”, vraagt
Abdo zich af. “Voor de oorlog kon
ik ervoor zorgen dat hij naar school
bleef gaan. Nu heb ik geen inkomen
en ben ik afhankelijk van organisaties als Caritas.” Caritas geeft hen
schooluniformen voor de overige
kinderen, pampers, voedselpak-

“Wij kunnen niet weg uit Syrië. Waar
zouden we naartoe trekken? Hoe
zouden we er geraken, een grote
familie zonder geld? Onze prioriteit is nu ervoor te zorgen dat onze
kinderen naar school kunnen. Ik wou
dat ik ze een beter leven kon geven,
maar er komt een dag waarop ze de
draad weer zullen kunnen opnemen”,
hoopt Abdo. “Als er vrede is, kunnen
we naar huis.” ■
Opgetekend door
Caritas Syrië

© Patrick Nicholson

Abdo Alsagir, 48 jaar, woont met
zijn vrouw Maha Sheikh Alard,
36 jaar, en hun vijf kinderen in
een kelder in Damascus. Hun
leefruimte is ongeveer 6 vierkante meter en heeft geen ramen.
Er is slechts 3 uur elektriciteit
per dag. Een groot contrast met
vroeger, toen de familie in een
appartement met vier slaapkamers woonde in Jobar, een ander
deel van Damascus. De jongens
en meisjes hadden elk hun eigen
kamer. Abdo werkte in een winkel
in hetzelfde gebouw.

© Dario Mitidieri

Fotosessie

Lege stoelen
“Deze verhalen moeten
ons wakker houden. We
kunnen niet zomaar
de TV uitzetten en de
oorlog vergeten. Deze
mensen zijn echte
mensen met echte
verhalen. We moeten de
wereld daaraan blijven
herinneren.”

Khawle, 44, ontvluchtte Syrië op de bus. Toen een bommenregen
hen verraste, stopte de bus op een berg en moesten ze uitstappen. Zij probeerde met haar kinderen de rest van de reis te voet
te maken maar botste op een gewapende bende. Niemand werd
gedood maar het dochtertje van Khawle dat een mentale beperking heeft, werd zo hard geslagen dat ze dagenlang niet kon stappen. Zij leven nu in een tent in de Libanese Bekaa Vallei zonder
elektriciteit en hebben geen inkomen. Haar jongste zoontje heeft
ze moeten achterlaten bij haar moeder want er was geen geld
genoeg voor iedereen. “Misschien moeten we wel voor de rest van
ons leven in deze armoedige omstandigheden blijven leven. Er is niets
dat mij nog gelukkig maakt, Ik ben triest.”
Fotograaf Dario Mitidieri heeft verschillende vluchtelingenfamilies geportretteerd in de Bekaa Vallei. De lege stoelen symboliseren de vermiste of vaak ook overleden familieleden, de tol van de
oorlog, de leegte, het gemis.

Dario Mitidieri, fotograaf
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Libanon

De paradox van
de solidariteit
In Libanon is één persoon
op vier een Syrische
vluchteling. “De mensen
zijn op. Er zijn meer
en meer spanningen
tussen de verschillende
gemeenschappen”, zegt
kinderarts Dina Kahi.
Hoelang houdt dit land
het nog vol?
JULIE VANSTALLEN

Dokter Dina Kahi, een jonge
kinderarts, ziet vanmorgen 14
kinderen. Zoals bijna elke dag
werkt zij eerst 2 uur vrijwillig in
het socio-medisch centrum van
Rayfoun voor ze naar haar eigen
praktijk gaat. In het centrum is

alles gratis, zowel voor de vluchtelingen als voor de Libanezen.
“De Syrische vluchtelingenkinderen
lopen gevoelig achter op het vaccinatieschema”, vertelt ze, terwijl ze
met een naald in de arm van een
krijsend jongetje prikt. “Maar 14
kinderen behandelen in nauwelijks
één of twee uur tijd is gekkenwerk.
Vroeger had ik 4 tot 5 patiëntjes. Het
was een mengeling van Libanezen
en niet-Libanezen. Vandaag zie ik
die eerste groep hier veel minder. Het
centrum staat voor hen open en ze
kunnen dezelfde kosteloze behandelingen krijgen als de vluchtelingen
maar de moeders – die vaak werken
– hebben geen tijd om te wachten.
Ze voelen zich hier niet meer op hun
plaats. De mensen hebben het ondertussen wel gehad. Er zijn meer en
meer spanningen tussen de verschillende gemeenschappen. Dat moet
stoppen.” Dina vindt dat Libanon
niet langer nog meer vluchtelingen kan opnemen.

Vrijwilligers zijn uitgeteld
Dina Kahi is niet de enige vrijwilliger die zich engageert voor de
vluchtelingen terwijl ze zelf ook
de groeiende ongelijkheid en de
spanningen in de samenleving
ervaart. Ook Wadad (50 jaar)
brengt een deel van haar tijd door
in het socio-medisch centrum
van Caritas. Ze komt er al 25 jaar
als patiënte. “Er is veel meer volk
dan vroeger. We moeten langer
8
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Socio-medisch centrum van
Rayfoun. Gratis consultaties
voor vluchtelingen en Libanezen.

wachten. Soms 3 tot 4 uur. Maar
goed…” Wat denkt zij van de vluchtelingen? “Ze zijn arm en ze hebben
het moeilijk maar er is meer hulp
voor hen dan voor de Libanezen. De
vluchtelingen krijgen immers steun
van de internationale ngo’s. Op die
manier ontstaat er natuurlijk een
groeiende ongelijkheid.”
De lokale bevolking heeft het
steeds moeilijker om de vluchtelingen te accepteren.
Hanna, 76 jaar, heeft zich in de
wachtzaal geïnstalleerd. Zij relativeert: “Wij zijn allemaal schepselen
van God. We moeten de wonden van
de oorlog en de bezetting door Syrië
met goede daden verzachten.” Ze
verwijst hierbij naar de Syrische
bezetting waar in 2005 een einde
aan kwam.

© Isabel Corthier

Ze stonden klaar om hen te helpen.
Ik heb dit gezien in mijn eigen
parochie bij het begin van de crisis
in 2011. Maar nu voelen we een
groeiende spanning. De mensen
hebben het gehad. Ze schamen zich
niet om te zeggen: beschouw mij
maar als een vluchteling dan krijg ik
ook hulp.”

Diverse noden
“De noden van de vluchtelingen zijn
heel divers”, zegt Ramzi, coördinator van de Caritasprojecten in
de Bekaa Vallei. “Ze zoeken in de
eerste plaats een veilige plek, een
onderdak, de nodige spullen om te
overleven. Daarna gaan ze op zoek
naar werk, een inkomen en ook onderwijs voor hun kinderen. De Syriërs
hebben geen werkvergunning nodig
in Libanon. Voor de oorlog werkten
er al veel Syriërs in de bouw en in de
landbouw: er zijn professionele en
familiale banden.”

Groeiende spanningen
Ook E.H. Paul Karam, voorzitter
van Caritas Libanon, maakt zich
zorgen. “Libanon houdt het geen
5 jaar meer vol. De Libanezen zijn
altijd solidair geweest met de Syriërs.

Ondanks al deze problemen en
uitdagingen, blijft Caritas de
vluchtelingen en verpauperde
Libanezen helpen. Elke dag, telkens opnieuw. n

Pierre Granier, journalist voor
Cathobel, heeft onze projecten
in Libanon bezocht.
Welk project heeft u het meest geraakt?
Moeilijk te zeggen: medische zorg voor
Syrische en Iraakse vluchtelingen, psychosociale begeleiding, materiële steun en
scholing voor de kinderen van de vluchtelingen: allemaal formidabele acties. Als ik er echt één moet uitkiezen, dan
misschien wel de zogenaamde ‘vluchthuizen’.
Ik heb er schrijnende verhalen gehoord. Onder meer het verhaal van een
jong Syrisch meisje, het slachtoffer van mensenhandel. Ze hoopte in een
restaurant te kunnen werken maar werd gedwongen zich te prostitueren. En de getuigenis van twee Iraakse zussen die mishandeld werden,
eerst door hun moeder, daarna door hun vader. Zij zijn gevlucht voor
hun leven. Je houdt het niet voor mogelijk wat mensen elkaar kunnen
aandoen. De Caritasmedewerkers hebben het duidelijk moeilijk met
dergelijke verhalen en er is niet altijd een oplossing. Maar toch blijven
ze zich voor 200 procent inzetten, ondanks de eventuele bedreigingen
waarvan ook zij geregeld slachtoffer zijn.

9

Libanon

Om onze schoolcampagne
voor te bereiden waren
we te gast bij onze
collega’s van Caritas
Libanon. Meer dan
600 medewerkers
en 3.000 vrijwilligers
staan ieder dag klaar
voor vluchtelingen,
migranten en kwetsbare
Libanezen. “Gelukkig was
ik al getrouwd vóór ik bij
Caritas kwam werken,
anders zou het er nooit
van gekomen zijn”, zegt
Joëlle lachend. Nancy
voegt er aan toe: “Ik heb
een verloofde maar ik
denk dat we ondertussen
al zeven keer ons huwelijk
hebben uitgesteld. Wat
wij doen is geen gewone
job, het is een missie, een
manier van leven.”
Caritas Libanon in actie,
mede dankzij uw steun.
JOHANNA VANRAES

10
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Caritas Libanon in actie
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Minstens 1 op 4 inwoners van Libanon is een Syrische vluchteling. De meesten
onder hen wonen in niet-officiële kampen, huren een kamertje van Libanezen
tegen woekerprijzen of zoeken beschutting in leegstaande gebouwen. Ze hebben
alles achtergelaten, hun spaargeld raakt snel op, werk vinden is vandaag quasi
onmogelijk. De noden zijn schrijnend. Aardappelen en rijst, veel meer staat er vaak
niet op het menu.
Caritas helpt hen met verwarming, dekens, etensbonnen, huurgeld, medische
zorg, juridische raad en bescherming en dit in het hele land. Animatoren halen de
kinderen op met de bus om ze naar school te brengen en ervoor te zorgen dat ze
een erkend getuigschrift krijgen. Alleen op die manier hebben ze een toekomst, in
Libanon, in Syrië of in een ander land.

s
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Nee we zijn niet te gast in een kunstacademie of op een creanamiddag. Deze
kinderen hebben de oorlog in Syrië meegemaakt, ze hebben mensen voor
hun ogen zien sterven, zijn in een compleet andere wereld terechtgekomen.
Ze moeten dit kunnen verwerken. Alleen dan kunnen ze zich op de school
en op een nieuw leven concentreren. Via individuele sessies en groepssessies werken psychologen aan het welzijn van deze kinderen. Hier maken ze
een handpop. Daarna gaan ze met elkaar en de begeleidster in gesprek.
En ook op school is Caritas aanwezig. Inhaallessen, huiswerkbegeleiding,
vakantiekampen moeten de leerachterstand zo vlug mogelijk oplossen en
wie moeite heeft een extra duwtje in de rug geven. Caritasanimatoren gaan
ook thuis of in het kamp de ouders opzoeken wanneer een kind van school
wegblijft of plots ongewoon agressief gedrag vertoont.

Wie met moeite genoeg heeft om te
overleven, stelt een doktersbezoek
uit, wie op de vlucht is kan een
opgestarte behandeling niet verder
zetten, met alle gevolgen van dien.
Caritas beschikt over 10 socio-medische centra verspreid over het
Libanese grondgebied, 180 dokters,
9 mobiele klinieken die afgelegen
dorpen bezoeken… Ze zijn meer dan
nodig, niet alleen voor de vluchtelingen maar ook voor de Libanezen:
zeker een derde onder hen heeft
geen medische verzekering. Dat
betekent dat ze alles uit eigen zak
moeten betalen.
Caritas organiseert gratis consultaties, verdeelt voorgeschreven
medicatie en verwijst naar gespecialiseerde diensten via de mobiele
klinieken. In de centra staat een multidisciplinair team klaar: tandarts,
psycholoog, gynaecoloog, diabetesspecialist, kinderarts, logopedist,
audioloog, kinesist… Geregeld zijn er
sensibilisatiesessies rond bv. tandbederf, vaccinatie, gezonde voeding.

© Isabel Corthier
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Teken mee de toekomst
van vluchtelingenkinderen

Caritas International steunt Syrische vluchtelingenkinderen in Libanon. Met traumabegeleiding,
bijlessen, inhaallessen, transport. Maar ook met woorden van hoop.

Meer weten? Meedoen?
www.caritasinternational.be – Facebook: Caritas International.be

