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Libanon/Jordanië – Lichtpuntjes voor Syrische vluchtelingen 
 
Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn 
ontvlucht, zijn de meeste terecht gekomen in de 
buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Ze leven er in grote 
armoede. Door de economische crisis en de 
coronapandemie is het moeilijk om een nieuw bestaan 
op te bouwen. Kerk in Actie ondersteunt Syrische 
vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding 
in sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het 
opzetten van een eigen bedrijf. Daardoor worden ze 
minder afhankelijk van hulp en dat maakt hen 
weerbaarder.  
 
Libanon: opleiding Thuiszorg 
Omdat de vraag naar goed opgeleid personeel in de 
thuis-, medische en ouderenzorg in Libanon sterk 

toeneemt, mogen Syrische vluchtelingen nu ook in deze sector werken. Daarom heeft 
partnerorganisatie MECC een trainingprogramma opgezet voor Syrische vluchtelingen in 
thuiszorg en eenvoudige medische zorg. In 20 dagen, waarvan 5 praktijkdagen, krijgen zij les in 
basisgezondheidszorg, communicatieve vaardigheden en kind- en ouderenzorg en mentale 
gezondheid. MECC organiseert daarnaast sociale activiteiten voor deelnemers. 
 
Jordanië en Irak: opzetten eigen bedrijf 
In Jordanië en Irak helpen diverse partnerorganisaties Syrische vluchtelingen en lokale families 
bij het weer of verder opbouwen van hun eigen bedrijf. Deze partners helpen niet alleen 
Syrische vluchtelingen, maar ook verarmde Jordaniërs. De werkloosheid in Jordanië is hoog, 
vooral onder jongeren. Door Syrische vluchtelingen en verarmde lokale ondernemers te helpen 
weer een bedrijf op te zetten, wil het project ook de werkgelegenheid aanwakkeren.  

Syrische vluchtelingen en verarmde Jordaanse ondernemers die opnieuw een onderneming 
willen starten of deze uitbreiden, kunnen hun plan voorleggen aan de partners. Wordt hun plan 
goedgekeurd, dan volgen zij een business bootcamp om hun ondernemingsvaardigheden een 
boost te geven en krijgen zij een lening om hun bedrijf op te zetten onder de voorwaarde dat zij 
minstens vijf andere mensen in dienst nemen binnen één of anderhalf jaar. 
 
Met uw bijdrage steunt u het werk van Kerk in Actie voor Syrische vluchtelingen, en andere 
noodhulpprojecten wereldwijd.  
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