
 
 
 
 

Collecte zondag 14 maart 2021 
 

Meerjarig project: 
De kerk als plek voor hoop en herstel in Syrië 

 
De komende 2 - 3 jaar ondersteunen we als Zendingskerk een project van Kerk in Actie:  
De kerk als plek voor hoop en herstel in Syrië.  
 
Syrische kerken bieden hulp 
Na een uitzichtloze burgeroorlog, sinds 2011, ligt Syrië in puin. Van de 18 miljoen Syriërs zijn 12 
miljoen mensen op drift. Zij zochten een veilig heenkomen elders in Syrië of in buurlanden als 
Jordanië en Libanon. Ook tweederde van de christenen in Syrië raakte op drift. De helft van hen 
vluchtte naar het buitenland. Desondanks bieden Syrische kerken effectief hulp aan 
ontheemden in eigen land, ongeacht religie of politieke voorkeur.  
 
Bijdrage van Kerk in Actie 
Dankzij de financiële bijdrage van Kerk in Actie kunnen kerken in de regio ontheemden en 
vluchtelingen helpen met onderdak, medische zorg, water, onderwijs, kacheltjes, voedsel en 
hygiëne-pakketten. Met hun netwerk van kerkelijke gemeenten door heel Syrië, Libanon en 
Jordanië bereiken ze mensen die voor internationale organisaties vaak onbereikbaar zijn. 
 
Sara Savva vertelt 
De Syrische Grieks-Orthodoxe Sara Savva 
vertelt: “De enige gebieden waar we echt 
niet kunnen werken, zijn de gebieden die 
door ISIS worden gecontroleerd. Maar verder 
bieden wij overal hulp. Medewerkers rijden 
ook naar afgelegen gebieden. Daar vragen ze 
in de dorpen wat bewoners nodig hebben. 
Vaak gaat dat om medische hulp, om voedsel 
en water. Ook in vluchtelingenkampen delen 
we hulpgoederen uit. Bijvoorbeeld in 
Hassakeh waar bijna zevenduizend vluchtelingen wonen en veel kinderen ziek zijn. Wij zorgen 
voor schoon water, pompen en medische hulp. In de kuststad Latakia worden vijfhonderd 
maaltijden per dag uitgedeeld aan mensen die van huis en haard verdreven zijn.” 
 
Kosten van hulpverlening 

● voor 18 euro krijgt een gezin een pakket babyvoeding 
● voor 32 euro krijgt een gezin een voedselpakket 
● voor 75 euro kan een gevlucht gezin een maand lang een kamer huren 
● voor 329 euro krijgt een gezin een maand lang warme maaltijden   

 
Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/kerkensyrie.   
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