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Noodhulp vluchtelingen
Vluchtelingenstroom 

In 2015 brak de vluchtelingencri-
sis uit, die tot op de dag vandaag 
doorgaat. Honderdduizenden 
mensen van buiten Europa pro-
beren vooral via Turkije en Grie-
kenland naar Europa te komen. 
Het merendeel op de vlucht voor 
oorlog en terreur. 
De GZB kreeg wanhopige gelui-
den van partnerkerken in het Mid-
den-Oosten over de situatie daar, 
en wil deze kerken graag onder-
steunen. Omdat de vluchtelingen 
ook binnen Europa hulp nodig 
hebben, hebben vijf (kerkelijke) 
organisaties de handen ineen 
geslagen en een noodhulpfonds 
opgericht. Het zijn Project 10 27 
(het diaconale programma van 
de GZB), Verre Naasten, Deputa-
ten diaconaat van de Christelijke 
Gereformeerde Kerken, Stichting 
Gave en Stichting Hulp Oost Euro-
pa. Samen zorgen wij voor hulp in 
de eigen regio (Syrië en Libanon), 
hulp onderweg in Europa (Balkan, 
Hongarije, Turkije en Griekenland) 
en opvang in Nederland. De reac-
tie op onze oproep om te geven 

was overweldigend: u gaf meer 
dan € 800.000!
Hiermee hebben partnerkerken 
en -organisaties al veel kunnen 
doen.

Kerken slaan overal de handen 
ineen en grote aantallen vrijwil-
ligers en gemeenteleden zijn al 

maanden in de weer om
vluchtelingen een helpende hand 

te bieden.
 
 

Istanbul en Izmir

Istanbul is een echte bottleneck 
van de vluchtelingenstroom. De 
meesten gaan eerst naar Istan-
bul en kijken hoe ze vandaar 
naar Europa kunnen komen.
In Istanbul steunen we een in-
terkerkelijke organisatie die  per 
maand 200 families met 360 
verschillende hulpvragen helpt. 
Daar vallen voedselbonnen 
onder, maar ook bijvoorbeeld 
medische zorg.
Izmir is de grootste stad dichtbij 
verschillende grensovergangen, 
ook hier verblijven 50.000-
100.000 vluchtelingen. 
De kerken in Izmir hebben ge-
zamenlijk hulp georganiseerd in 
de vorm van voedselpakketten 
die ze wekelijks bij gezinnen 
brengen. Per week worden 120 
families bezocht. In een pakket 
zit o.a. rijst, meel, pasta, olie, 
tomatensaus, suiker, melk, linzen 
en bonen. 

“Wat zijn we blij met het warme eten en drinken dat we kregen,
met droge schoenen en kleding.” 



Servië

In Servië hebben we 15 projecten van drie kerken gesteund. Zij hel-
pen op verschillende grensplaatsen en vele vrijwilligers delen war-
me maaltijden, warme dranken, waterflessen, brood, regenkleding, 
sokken, schoenen uit aan passerende vluchtelingen. Ook helpen ze 
in de vluchtelingenkamppen in Belgrado, Presevo (Macedonische 
grens), Slavonski Brod, Sid (Kroatische grens). Deze behulpzame 
predikanten en gemeenteleden geven aan dat ze willen doorgaan 
met het geven van de noodzakelijke eerste hulp met voedsel, drin-
ken en schoenen en kleding zolang er vluchtelingen aan de gren-
zen van hun land staan. Zij geloven dat God ons de opdracht geeft 
om onze naaste, dus ook deze vluchtelingen, bij te staan en ze een 
beker koud water en een kleed te geven. Ze proberen ook korte 
gesprekjes met vluchtelingen te voeren. 

Inkomsten

Inkomsten t/m december 2015
Kosten fondsenwerving
Beschikbaar voor noodhulp 

Bestedingen
Midden-oosten
Europa
Nederland

Totaal besteed

Nog te besteden

816.329
7.330

    808.999

168.400
120.800
29.500

318.700

489.299

€
€
€     

€
€
€

€

€

Financieel overzicht
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waarin we worden opgeroepen God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf.

“Nu leven we in grote onzekerheid of we geaccepteerd worden
door een land of teruggestuurd”.

“Ik heb mijn hele familie
achtergelaten”.

“Wij vreesden voor ons leven tijdens de oversteek van de zee.” 

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, ook door u. De samenwer-
kende organisaties danken u hartelijk voor uw bijdrage en meeleven. 
In het overzicht hieronder ziet u de financiële verantwoording van het 
noodhulpprogramma.

Het noodhulpprogramma heeft 
tot nu toe bijna 40  projecten
gesteund (t/m januari 2016):

• 15 van 3 kerken in Servië
• 5 van 3 kerken in Kroatië
• 5 van 3 kerken/kerkelijke 

organisaties in Hongarije
• 2  in Griekenland (1 kerk en 1 

kerkelijke organisatie)
• 1  in Turkije
• 1 in Israel
• 2 in Syrië
• 2 in Libanon
• 5 in Nederland 

(w.o. St. Gave en HOE)

Syrië en Libanon

Sinds het begin van de oorlog in 
Syrië verlenen twee partners van 
de GZB, de NESSL en UAECNE,  
noodhulp via het netwerk van ker-
ken in Libanon en Syrië die aan 
hen verbonden zijn.  Met voorlo-
pig weinig uitzicht op een eind 
aan de situatie en herstel van de 
vrede in het land, lijden de Syri-
sche burgers die er nog wonen 
steeds meer. Het feit dat zo velen 
met gevaar voor eigen leven toch 
proberen op een of andere (ge-
vaarlijke) manier de veiligheid 
van Europa te bereiken laat zien 
welke tragedie zich in Syrië zelf 
afspeelt, alsook in de omliggen-
de landen.  Mensen verliezen de 
hoop en alles in de samenleving 
lijkt verwoest en afgebroken te 
worden. Naast het beschikbaar 
stellen  van o.a. het vervullen van 
de meest basale hulp, helpen onze 
partners nu ook met de scholing 
van met name Syrische kinderen, 
in Libanon én  in Syrië.  Zo opent 
er bijvoorbeeld binnenkort een 
school in de Bekaa-Vallei in Liba-
non, speciaal voor kinderen uit de 
Syrische vluchtelingenkampen in 
de omgeving, en worden meerde-
re scholen in Libanon én Syrië on-
dersteund. In samenwerking met 
de beide partners kunnen ruim 
2400 Syrische kinderen voorzien 
worden van (een aanvulling op) 
hun schoolgeld, schoolspullen, een 
maaltijd, (winter)kleding etc.


