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Syrië: u kunt helpen

Geloven
in de toekomst

Duizelingwekkende cijfers die
al snel hun betekenis verliezen als we ze geen menselijk
gezicht geven. Elk van deze
cijfers verbergt immers de
geschiedenis van een persoon,
een familie, een gemeenschap.
Het is pas wanneer we deze
mensen en deze families gaan
opzoeken dat we ons werkelijk
bewust worden van de omvang
van hun lijden, hun uitdagingen en ook hun verwachtingen.
Dat is precies ook de uitnodiging van paus Franciscus
en alle Caritasorganisaties

wereldwijd met de campagne
“Share the Journey”, “Samen
op weg”.
Het is het relaas van dergelijke
ontmoetingen dat onze collega
Sébastien Dechamps meegebracht heeft van zijn recent
terreinbezoek in Syrië. Wij
steunen er het werk van Caritas
in de kuststreek van Tartous
waar tweehonderd Syriërs hun
toevlucht hebben gezocht.
De uitdagingen blijven enorm
en het conflict is bijlange nog
niet beslecht. Maar gebaren
van solidariteit en vrijgevigheid, hoe klein ook, hier en
daar ter plaatse, zijn kleine
lichtjes die ons toelaten in de
toekomst te geloven.
Dank voor uw steun, dank
voor het steeds hernieuwde
vertrouwen.
© Caritas Internationalis

D

it jaar gaan de Syriërs
hun achtste oorlogsjaar
tegemoet. De voorbije
zeven jaar werden getekend
door veel geweld, een half
miljoen doden, zeker evenveel
gewonden of verminkten, vijf
miljoen vluchtelingen in de
buurlanden en meer dan zes
miljoen mensen op de vlucht in
eigen land…

François Cornet,
Directeur Caritas International
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Conflict

Syrië: hulp blijft
hard nodig
Met het wegvallen van IS
leek een einde te komen
aan de oorlog in Syrië.
Regionale machten
proberen ondertussen
het laken naar zich toe
te trekken. “Voor de
geteisterde bevolking komt
er maar geen einde aan de
ellende”, getuigt Sébastien
Dechamps.
JOHANNA VANRAES

Sébastien Dechamps, coördinator
noodhulp, was in februari in de
kuststreek Tartous, in het westen
van Syrië. Hij was er voor overleg
met het lokale Caritasteam dat al
sinds het begin van het conflict de
steun krijgt van Caritas International. Acht betaalde medewerkers
en een zestal vrijwilligers zetten
zich met volle overgave in om
er de grootste noden te lenigen.
“De mensen blijven onze hulp hard
nodig hebben”, is zijn conclusie.
De kuststreek is grotendeels
gespaard gebleven van geweld.
Toch is onze hulpverlening ook
daar nog steeds broodnodig?
S: “President Assad, een Alawiet,
is afkomstig uit die streek. De
rebellen hebben zijn thuisbasis
grotendeels met rust gelaten.
Meer dan 200.000 Syriërs
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hebben in de afgelopen jaren
hun toevlucht gezocht in en rond
Tartous en het hoger gelegen
Mashta al Helou. Het gaat om
mensen met weinig middelen:
wie geld heeft is ondertussen
naar het buitenland gevlucht.
De meesten zijn herhaaldelijk
gevlucht voor het geweld. Het zijn
vooral vrouwen en kinderen. De
mannen zitten in het buitenland,
zijn omgekomen bij gevechten of
doen hun verplichte legerdienst.
Deze mensen hebben papieren, ze kunnen dus in principe
werken, medische hulp krijgen,
de kinderen mogen naar school.
Maar de overheidsdiensten zijn
overbevraagd en quasi ontoegankelijk. De vluchtelingen hebben
zo goed als alles moeten achterlaten, ze leven in uiterst armoedige omstandigheden.”
Wat zijn de gevolgen voor de
lokale bevolking?
S: “De toevloed van mensen op
de vlucht heeft een grote impact
op de gemeenschap. Er zijn geen
kampen in de kuststreek. Mensen
zoeken onderdak in leegstaande

gebouwen, huren kamers of een
huisje. De grote vraag heeft de
huurprijzen sterk doen stijgen.
De lonen zijn gedaald omdat de
nieuwkomers bereid zijn om voor
weinig geld te werken. De scholen
zitten overvol, voedingswaren
zijn voor velen bij momenten
onbetaalbaar, er is een tekort aan
brandstof, de medische centra
kunnen het grote aantal patiënten niet aan. Er is een duidelijke
verarming van een deel van de
oorspronkelijke bewoners.”
Wat doet Caritas?
S: “Afgelopen jaar hebben we ongeveer 12.000 kwetsbare mensen
in nood geholpen met een budget
van iets meer dan 250.000 euro.
Zowel zogenaamde ‘verplaatste
personen’ als bewoners die het
moeilijk hebben. We willen geen
afgunst creëren. Godsdienst is in
deze van geen belang. Wat telt is
de kwetsbaarheid van de mensen
die bij ons aankloppen. We geven
hen een bijdrage voor het betalen
van hun huur, waardebonnen
voor voedsel en basisbenodigdheden, we betalen een deel voor

Zullen de vluchtelingen nu niet
gauw naar huis terugkeren?
S: “Weinig mensen vertrekken.
Volgens mijn collega’s in Tartous
niet meer dan enkele tientallen
families. De gebieden in de vroegere conflictzones zijn zo goed
als compleet vernield. Er is geen
water, geen elektriciteit, geen
werk… Welke toekomst hebben
ze daar? Het is waar dat men is
begonnen met het schoonmaken
en de heropbouw van de wijk
rond de citadel in Aleppo, maar
dit lijkt me eerder symbolisch

Wat is voor de mensen op dit
moment het belangrijkste?
S: “Vrede. Natuurlijk ook eten en
onderdak en onderwijs voor hun
kinderen, maar vooral vrede. Dat
is toch wat ik telkens opnieuw
hoor. Laat dit stoppen, laat ons
terug ons leven in eigen handen
nemen. Ter illustratie het verhaal
van een ontmoeting.

In het kantoortje van Caritas wil
een dame ons dringend spreken.
Mevr. Hanifa, van Koerdische
oorsprong, is afkomstig uit Afrin
in het noorden van het land. Ze
is in 2012 met haar man en drie

kinderen gevlucht en in Tartous
beland. Het is dankzij een kleine
financiële steun van Caritas dat
haar drie kinderen naar school
kunnen. Mevr. Hanifa komt deze
keer geen hulp vragen. Ze komt
haar hart luchten ‘want alleen in
jullie heb ik het volste vertrouwen’ benadrukt ze.
Enkele weken eerder was ze kort
op bezoek bij haar moeder in
Afrin. Ze vertelt ons over haar familieleden die zich geregeld moeten schuil houden, vliegtuigen die
bommen afgooien, schietpartijen.
Het aantal doden dat niet meer te
tellen is.
Mevr. Hanifa smeekt ons om de
wereldleiders bewust te maken
van wat in haar stad gebeurt: ze
moeten deze waanzin een halt toe
roepen, zich niet laten verblinden
door propaganda!
Caritas blijft zowel op Europees
als op internationaal niveau verder ijveren voor vrede. Dergelijke
verhalen uit de regio en het land
moeten gehoord worden, de logica van macht en eigenwinst moet
plaats ruimen voor het leven, de
hoop, de vrede. ■

Links Mevr. Hanifa, met Sébastien die haar verhaal optekent en Afina Sayegh, de
coördinatrice van Caritas Tartous.

© Caritas International

levensnoodzakelijk medische
verzorging, zorgen voor schoolgerief en last but not least, we
organiseren vormingslessen voor
vrouwen. Over allerlei onderwerpen: hygiëne, gezonde voeding
met een beperkt budget, kinderrechten enz. Deze sessies zijn
belangrijk omdat ze naast informatie ook gelegenheid bieden om
ervaringen uit te wisselen, het
hart te luchten. Wij willen onze
hulpverlening ook dit jaar koste
wat kost verder zetten, want de
noden blijven immens groot.”

– de strijd rond Aleppo heeft
meer dan 4 jaar geduurd. Pas in
december 2016 kon het Assadregime controle krijgen over het
oostelijk deel van de stad. Het
geld dat er nodig is om compleet
vernielde steden en regio’s herop
te bouwen – het gaat hier om
kolossale bedragen - is er niet.
Ook de mensen die naar het
buitenland gevlucht zijn voelen
er weinig voor om terug te keren
naar een land zonder toekomstperspectief.”

s

© Isabel
© Patrick
Corthier
Nicholson
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Syrië: december 2017 - cijfers
Met het verdrijven van IS uit Syrië leek de vrede in zicht te komen, maar dat
is jammer genoeg niet zo. Verschillende regionale grootmachten liggen
met elkaar in conflict en vechten dat uit op het Syrische grondgebied: de
Turken tegen de Koerden, de Amerikanen tegen de Russen, Israël tegen
(door) Iran (gesteunde milities). En de oude strijd van het Assad-regime
tegen de overblijvende rebellen is ook nog niet helemaal beslecht.

13,1
6,1
5,6

miljoen mensen in nood in Syrië
(totale bevolking meer dan 18 miljoen inwoners)
miljoen mensen op de vlucht in eigen land
miljoen vluchtelingen geregistreerd in het buitenland
(bron: UNHCR)

Achter elk van deze duizelingwekkende cijfers schuilt het
verhaal van een persoon, een familie, een gemeenschap….

© Caritas Internationalis

Er zijn gebieden waar het rustig is gebleven - de kuststreek bijvoorbeeld
- er zijn gebieden waar de rust is teruggekeerd - Aleppo - maar er blijven
haarden van geweld - we denken aan Afrin en Damascus/Oost- Ghouta.
Voor heel wat Syriërs komt er maar geen einde aan hun beproeving.

Caritas helpt slachtoffers van geweld
Mgr Bonny, bisschop van Antwerpen, is onder de indruk van de verwoesting in Aleppo. Na een bezoek aan de stad in
februari getuigt hij over het werk van Caritas en roept hij op tot solidariteit.

© Bisdom Antwerpen

“De zorg voor de vluchtelingen is een eerste plicht en ligt wel degelijk binnen onze mogelijkheden. Humanitaire corridors
bieden enkelen van de meest kwetsbaren een uitweg, maar zijn geen oplossing voor de ontelbare achterblijvers. Daarom doe
ik een warm en dringend pleidooi om Caritas te steunen, zowat de enige – bovendien katholieke – ngo die in Damascus en
Aleppo hulpgoederen brengt tot bij de minstbedeelden. Caritas koopt graan, melk, groenten en vlees op lokale markten, brengt
patiënten tot bij medische hulp en betaalt de kosten, ondersteunt universiteitsstudenten, levert voedsel en medische zorg
aan alleenstaande bejaarden, begeleidt getraumatiseerde kinderen en jongeren enzovoorts. Dat alles zonder onderscheid te maken naar geloof. Voor Caritas telt slechts de
mens in nood.” Mgr Bonny, Kerk en Leven,
28 februari 2018.
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Caritas Syrië heeft zes regionale kantoren en een bureau in Damascus.
Dat maakt dat zij over het hele grondgebied actief is.
Uw gift blijft meer dan welkom!
Bedankt voor uw steun.

Honger in Afrika

Uw steun maakt het verschil

Sebastien Dechamps, coördinator noodhulp: “Ondanks de vele
uitdagingen en de soms gevaarlijke omstandigheden, hebben de
Caritasteams werkelijk een ver-

© Caritas International

Dankzij de steun van onze
sympathisanten en de campagne hongersnood 12-12 (Caritas
International krijgt 10,71 % van
de opbrengst) hebben we sinds
maart vorig jaar onze strijd
tegen de honger gevoelig kunnen
opvoeren. We proberen zoveel
mogelijk de autonomie van de
mensen te bevorderen. We delen
alleen voedsel uit als het niet
anders kan.

ondervoeding, de toegang tot water
en voedsel of om het verwerven van
bestaansmiddelen.” ■

schil kunnen maken voor de meest
kwetsbare groepen, of het nu gaat
om de opsporing en behandeling van

CAMPAGNE HONGERSNOOD 2017
UW STEUN IN CIJFERS | 1 JAAR LATER
Niger

52.500 €
Nigeria

110.000 €
213.750 €

ZuidSoedan

Belgische overheid 139.600 € | Zwitserse overheid183.841€

Oeganda

123.393 €

Belgische overheid 1.086.458 € | Zwitserse overheid 266.861 €

Ethiopië

237.450 €
Kenia

Somalië

Voedsel

Water en hygiëne

52.500 €
272.500 €

Inkomstenverwerving: gereedschap, vorming, …

28/02/2018

Dankzij uw steun helpt Caritas International 12.300 huishoudens en 229.300 personen.
We steunen daarnaast nog verschillende interventies van het Caritasnetwerk.
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Noodhulp Azië
Congo

Noodhulp bereikt
bevolking in Kasaï

JOLIEN CARNEL

“De Katholieke Kerk is aanwezig
in elk Congolees dorp”, weet E.H.
Donatien Nshole, woordvoerder
van de Congolese Bisschoppenconferentie. “Zo hebben we toegang
tot gebieden waar de Verenigde
Naties niet aanwezig zijn.” Door
haar lokale aanwezigheid speelde
het Caritasnetwerk een voortrekkersrol in het bekendmaken en
beantwoorden van de crisis in
Kasaï.

richten informeren de humanitaire gemeenschap, zodat hulporganisaties in Kasaï de feiten kunnen
natrekken en hulp bieden. In het
vakjargon heet dit het snelle antwoordmechanisme op volksverplaatsingen (RRMP). Het stelt ons
in staat om de meest kwetsbaren
te bereiken. In de hele Kasai regio
heeft Caritas International zo al
bijgedragen aan het uitdelen van
huishoudgerief en beschuttingsmateriaal aan 10.420 mensen.
Zo ontvingen ook 3.600 personen
in de stad Tshikapa noodhulp in
het begin van 2018. “De gezinnen kregen voedselpakketten voor
ongeveer drie maanden, bestaande
uit o.a. maïsmeel, bonen, zout en
olie”, zegt E.H. Pierre Mulumba.

s

U las in ons vorige
magazine over de
alarmerende toestand
in de 5 provincies van
Kasaï. Hoe gaat het
nu in deze Congolese
regio? En hoe hebt u
het verschil gemaakt?
Een kort overzicht
van de voornaamste
ontwikkelingen.

Hij is coördinator van Caritas
Luebo, die de noodhulp uitdeelde.
“We blijven ons inzetten voor onze
bevolking”, vult hij aan.

Vrouwen als steunpilaar
Veel van de families worden geleid
door vrouwen die weduwe zijn
geworden, zoals Denise Ndekenya.
“Ik had vijf kinderen en een echt-

De rand van het dorp Mwene-Ditu in Oost-Kasaï.

Via ons humanitair alarmnetwerk
slaan parochies in verafgelegen
dorpen alarm bij een crisis of bij
geweld. Hun waarschuwingsbe8

© CRS

Hulpgoederen voor
de meest kwetsbaren

© CRS

kwam ze aan bij de parochie van
St. Augustine. Na maanden op de
vlucht heeft ze niets meer over.
“Geen potten, geen pannen, niets om
te eten. Godzijdank kwam de hulp
van Caritas net op tijd.”

s

Jong en oud verwelkomen een Caritas team in het dorp Bena Mabika in OostKasaï.

genoot”, vertelt ze. Nu heb ik nog
maar twee kinderen …” Gewapende
mannen vielen haar dorp aan in
april. Haar man werd onthoofd,
drie van haar kinderen vermoord.
“Ik was toen in het ziekenhuis met

twee van mijn kinderen. Ik werd gewaarschuwd door de buren.” Na het
ziekenhuisbezoek keerde Denise
niet terug naar huis, maar vertrok
ze met haar kinderen op een lange, gevaarlijke tocht. Uiteindelijk

Aan het hoofd van heel wat gezinnen in Kasaï staat een vrouw
zoals Denise. Als alleenstaand gezinshoofd hebben deze vrouwen
extra steun nodig. Caritas helpt
vrouwen in Kasaï om te lezen
en schrijven en leidt hen op tot
leiders in hun gemeenschappen,
zodat hun rechten erkend worden
en hun stem gehoord wordt in de
besluitvorming van de gemeenschap. Er is echter nog een lange
weg te gaan in deze traditioneel
door mannen geleide gemeenschap. “Het is een kwestie van gedragsverandering”, weet °eodore
Kazadi, onze nationaal technische
assistent ter plaatse. “Het vraagt
heel veel moed.” ■

Door het grote belang van onze projecten in de Democratische Republiek Congo, heeft Caritas International al vele jaren een Belgische
vertegenwoordiger ter plaatse. Na een jarenlange inzet geeft onze
vorige vertegenwoordiger, Michel Van den Hove, de fakkel door aan
Emmanuelle Henderyckx. Hier stelt ze zichzelf en haar nieuwe uitdagingen kort voor.
“Ik kwam begin januari aan in Kinshasa met mijn familie. Na 5 jaar in
Burundi en Rwanda, is de regio van de Grote Meren mij dus wel bekend.
In DRC zie ik al veel uitdagingen voor Caritas.
In Kasaï bijvoorbeeld zijn de noden enorm. We bieden humanitaire hulp
voor de getroffen bevolking, zowel de mensen die moesten vluchten als
de gastgemeenschappen die hen opvangen. Maar ook in Centraal-Congo
blijven we aan de zijde van landbouwcoöperatieven staan, om hun productieketens te ondersteunen. In de Evenaarsprovincie ten slotte, bieden
we een antwoord op rampen, van natuurrampen tot conflicten in de
gemeenschap. We worden hiervan op de hoogte gebracht via hetzelfde
humanitaire alarmsysteem als in de Kasaï.
Ik ben vastbesloten om hier iets te betekenen, met mijn motivatie, expertise en met alle collega’s op het terrein. Samen kunnen we het verschil
maken voor de kwetsbare bevolking.”

© Caritas International

Caritas stelt voor: nieuwe kracht op het terrein

s

Emannuelle Henderyckx en Maman Hélène,
die lid is van de coöperatie die maniok
produceert in Kimpangu
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I am Caritas

Jubilarissen, parochies,
jonge ouders, studenten,
vrijwilligers, verenigingen,
solidaire eigenaars, bedrijven,
muzikanten, feestvierders: we
kunnen jammer genoeg niet
iedereen bij naam noemen.
Van harte dank voor jullie
acties ten voordele van onze
projecten.
DAVY DEWITTE

R Iedereen helpt op zijn manier
U en onze andere trouwe sympathisanten hielpen ook in 2017 de
meest kwetsbaren uit de nood. U
hielp bij de dreigende hongersnood in Zuid-Soedan en andere
Oost-Afrikaanse landen. U bouwde mee aan een nieuwe toekomst
voor ontheemde gezinnen in
Kasaï, Congo. U hielp mensen in
Ethiopië beter omgaan met het
schaarse water in een kurkdroog
gebied. Uw warme steun gaf nieuwe levenskansen en daar zijn wij u
ontzettend dankbaar voor!

Meedoen? Mail naar d.dewitte@caritasint.be
via een doorlopende opdracht,
of telkens wanneer uw Caritas
Magazine in de bus valt. Dank u
wel voor uw trouwe steun!
Projecten op maat
Er waren enkele mensen die ons
vroegen om een project op maat
voor te stellen dat ze konden
ondersteunen. Verzoeken die
getuige zijn van een goed hart!
Bij feest of ter nagedachtenis
Meer en meer mensen toonden
hun solidaire steun in dierbare
nagedachtenis aan een familielid
of bij een feestelijke gebeurtenis
als geboorte, doopfeest, vormsel,
huwelijk, priesterjubileum of
verjaardag. Bedankt om dan te

© Caritas Internationalis

Telkens opnieuw een warm
gebaar
Velen beslissen om ons regelmatig te steunen via de website,

Bedankt
voor jullie
inzet
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denken aan uw arme medemensen!
Een bron van leven via testament
Enkele sympathisanten denken
eraan om Caritas International
op te nemen in hun testament. Zo
blijft u het verschil maken voor
slachtoffers van natuurrampen,
kwetsbare landbouwers of mensen die op de vlucht moeten voor
geweld. Bedankt voor zo’n keuze
die toekomst geeft!
Dank u wel! Zonder u bestond
Caritas niet. y

Ons helpen als vrijwillig
vertaler NL ->FR?
Hebt u een scherpe pen
in het Frans?
Bent u vertaler, leerkracht
of student?
Of bent u tweetalig, heeft u
het Frans als moedertaal?
Wij zoeken enkele
vrijwilliger-vertalers
van korte Nederlandse teksten
naar het Frans.
Een uitdaging voor u?
Neem dan zeker contact op met
Manuela Meeus per e-mail:
m.meeus@caritas.be.
Bedankt voor uw engagement!

I am Caritas

R Samen gaan we de sportieve
uitdaging aan
Sympathisanten, schenkers,
collega’s, vrijwilligers en vluchtelingen zullen samen de 20 km
door Brussel lopen. Ze gaan deze
sportieve en solidaire uitdaging
aan om nieuwkomers in België
een goede start te helpen nemen.
Figuurlijk, maar ook letterlijk,
want sommigen zullen ook aan
de start van de 20 km staan.
Maak alvast kennis met twee
lopers: Matthias Cabus en Lucie
Lambert.

“Ik heb nood aan beweging om mijn
gedachten te verzetten. Daar is lopen
ideaal voor!”, legt Matthias uit. Hij
is sociaal assistent en loper voor

Caritas. Zijn job in enkele woorden? De jonge NBMV (niet begeleide minderjarige vluchtelingen)
helpen in hun weg naar zelfstandigheid. “Er is echt een “voor”
en een “na” bij het lopen. Dat helpt
me ook in mijn werk. Het stelt me
in staat de dingen vanuit een ander
perspectief te bekijken”. Matthias
zal in de startblokken staan naast
zijn collega Lucie, voogd voor
de NBMV. “De 20 km door Brussel
lopen is de gelegenheid om samen te
komen. Zowel de sportievelingen als
zij die een uitdaging willen aangaan
of hun vrienden willen steunen”,
legt ze uit. “Voor Caritas lopen is
meer zin geven aan deze sportieve
uitdaging en tegelijkertijd je horizon
verruimen.”

Voor hen kunnen de voornaamste doelstellingen in één woord
samengevat worden: samen. “Ik
wil vooral dat we ons samen amuseren, dat we elkaar ontmoeten en
leren kennen”, besluit Lucie.
We verwachten u op zondag 27
mei! y
R Met de klas op ontdekking in
het land van duizend heuvels
Voor de 16 leerlingen van de
Europese school van Elsene die
deelnemen aan het project Move
With Africa, in samenwerking met
de krant La Libre Belgique, was 6
februari een langverwachte dag.
Na maanden van voorbereiding,
kwamen ze eindelijk aan in Kigali,
Rwanda. Op het programma: een
bezoek aan verschillende projecten van Caritas, ontmoetingen
met leerlingen van een Rwandese
school en de ontdekking van dit
fascinerende land, haar geschiedenis en rijke cultuur.

“Toen ik over dit project hoorde, twijfelde ik”, legt Luis uit. “Ik wist niet
wat ik me erbij moest voorstellen.
Maar in een week hier heb ik al meer
geleerd dan in een jaar op school…
Ik vind deze reis super verrijkend!”

Tijdens de activiteiten met leerlingen van hun leeftijd kwam ook
de alomtegenwoordigheid van de
genocide aan bod. “De kinderen
van de middelbare school zitten hier
bijna allemaal op internaat. Deze
maatregel werd genomen door de
overheid na de genocide opdat ze al
van jongs af aan zouden leren samenleven, tot welke gemeenschap ze
ook behoren. Het is heel interessant
om te zien hoe de genocide een grote
impact heeft op de organisatie van
de gemeenschap”, verwonderen de
Belgische leerlingen zich.
In het district Ruhango bezocht de groep een project tegen
chronische ondervoeding bij
kinderen. Om dit te verhelpen,
stelt Caritas vormingen voor over
gevarieerde en gezonde voeding.
“We hebben onder andere geleerd
hoe je sojamelk en tofu maakt. Ik
vind dat heel handig”, verklaart
Laïa. “Het werk van NGO’s zoals
Caritas is echt mooi. We hopen dat
het land binnenkort weer op eigen
benen kan staan”, hoor je onder de
leerlingen. De ontmoetingen en
ontdekkingen die deze reis voor
hen in petto had, zullen ze niet
snel vergeten! y
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Maak van Pasen een feest
van hoop voor gezinnen in Syrië
Met Pasen vieren wij dat Liefde en Hoop elke vorm van geweld zullen overwinnen. De
meest vurige wens van de meer dan 6 miljoen Syriërs op de vlucht in hun eigen land
is vrede. Het geweld stoppen, kunnen wij helaas niet, maar wij kunnen hen wel nabij
zijn in nood.

Uw steun is het teken van solidariteit dat ze meer dan ooit nodig hebben.
Schenk vandaag nog voedselbonnen aan Syrische gezinnen in Tartous.
Zo kunnen ze dankzij u weer twee of meer maanden voort.

D 2 voedselbonnen, goed voor 2 maanden = 130 euro.
D 4 voedselbonnen, goed voor 4 maanden = 160 euro.
D 8 voedselbonnen, goed voor 8 maanden = 120 euro.

Hartelijk dank en
een hoopvolle Pasen
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