
 

 

 

 

 

 

 

 

Driebergen, 15 december 2015 

 

Betreft: Noodhulp Vluchtelingen 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Hartelijk dank voor uw bijdrage aan het Noodhulpfonds Vluchtelingen. Via het diaconale 

programma Project 10 27 (‘en je naaste als jezelf’) kunnen we met partners in 

verschillende buitenlandregio’s hulp verlenen aan onze medemens die op de vlucht is 

geslagen. Ouderen, jongeren en kinderen die op zoek zijn naar een leefsituatie waarvan 

ze veel verwachten. De indringende beelden en de vaak schokkende verhalen grijpen 

ons aan. 

 

Uw bijdrage wordt gebruikt om hulp te verlenen in de eigen regio van de vluchteling, via 

partnerkerken van de GZB in Syrië en in Libanon. Verder kunnen we vluchtelingen 

helpen die onderweg zijn in Europa, vooral in de Balkanlanden. In Nederland 

ondersteunen we via Stichting Gave kerkelijke gemeenten die voor vluchtelingen klaar 

staan. 

 

Op de volgende pagina ziet u welke bedragen voor het noodhulpfonds zijn ontvangen 

en wat hiervan inmiddels is uitgegeven. Het restant zal op dezelfde wijze worden 

besteed in de verschillende regio’s. Verder krijgt u een korte impressie van de 

hulpverlening. Zie voor de laatste ontwikkelingen de website van Project 10 27 

(www.project1027.nl). 

 

Nogmaals hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun. Ik wil u vragen ook in uw 

gebed te denken aan de vele ontheemden en voor het werk dat voor hen wordt gedaan. 

 

Met een hartelijke groet, 

 

 

 

 

Bas Stolk, 

Coördinator Project 10 27 
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“Hoopvol voor de toekomst” 

Een medewerker van de GZB zag onlangs met eigen ogen hoe kerken in 

Libanon met de opbrengst van het Noodhulpfonds hulp en opvang bieden aan 

vluchtelingen uit Syrië. “Er wordt voedselhulp versterkt, er zijn medische 

behandelingen en er is geld beschikbaar voor medicijnen. Financiële hulp 

wordt geboden voor brandstof of dekens voor de naderende winter. Er is 

pastorale hulp, een luisterend oor, of psychologische hulp bij verdriet. 

Binnenkort start een schooltje voor Syrische vluchtelingenkinderen. Ik ontmoet 

veel mooie mensen met een warm hart, die zich inzetten voor de ander.” 

Ds. Karagouzian van de Armeense protestantse kerk in Libanon heeft al veel 

gezien en meegemaakt. Desondanks is hij ervan overtuigd: “Dit is Gods 

wereld. Hij doet nog altijd wonderen. Daarom ben ik hoopvol voor de 

toekomst.” 

(Uit: ‘Alle Volken’, december 2015) 

 

Hulp onderweg 

De afgelopen drie maanden konden we al op 25 hulpverzoeken uit voornamelijk de Balkan ingaan. 

Partnerkerken uit Hongarije, Servië, Kroatië, Macedonië, Griekenland, Turkije en Jordanië zetten zich dag en 

nacht in voor vluchtelingen die hun grenzen passeren of in kampen verblijven. Het geld besteden ze vooral 

aan voedsel, drinken, verzorgingsproducten, kleding, sokken, schoenen. Enkele kerken hebben keukengerei 

aangeschaft om ter plekke (warme) maaltijden te bereiden.  

 

 

 

 

 
 

 

Financieel overzicht 

 Inkomsten Bedrag (€) 

Gemeenten (incl. Verre Naasten, CGK) 497.860 

Particulieren 151.834 

Overig 40.306 

 690.000 

Af: directe kosten fondsenwerving -7.500 

Beschikbaar voor noodhulp 682.500 

 
 Bestedingen 

 Onderwijs en winterhulp Libanon, Jordanië, Turkije 140.000 

Hulpverlening Europa 98.800 

Toerusting kerken in Nederland 28.000 

 
 Coördinatiekosten 21.632 

Totaal besteed 288.432 

  Nog te besteden 394.068 


