
HELP
DE VLUCHTE[INGEN

UIT SHENGAL EN KOBÀNI

ELKE GIFT GEEFT HULP EN HOOP
Hoop op een toekomst waarin mensen in vrljheid en vrede
kunnen samenleven.

IBAN: N1801NG80007460693
T.n.v.: STICHTING KOERDISCHE RODE HALVE MAAN

NEDERLAND

Stichting Koerdische Rode Halve Maan - Nederland
ls een algemeen nut beogende instelling; ,AN Bl,
ls geregistreerd bij de Kamer van Koophandel: nr.41052148,
ls geregistreerd bil het Centraal Bureau van Stichtingen,
Heeft geen betaalde werknemers,
Wil samenwerken met alle hulporga"isaties.
En is altijd bereid om informatie over haar werk te geven.

Stichting Koerdische Rode Halve Maan Nederland

HEYYA SOR A KURDISTANÈ HOLLÀNDÀ

Bokelweg 82, 3125 AD, Schiedam
www.stichtingkrhm.nl I info@stichtingkrhm.nl

Donateur opdracht
Aan: Stichting Koerdische Rode Halve Maan in Nederland
Hiermee wil ik donateur worden van de Stichting Koerdische Rode

Halve Maan in Nederland.

Naam:.............

Straat & Huisnummer:

Telefoonnummer:....

lngangsdatum lidmaatschap:...-................

Maandelijks bedrag: C

Bankrekeningnummer:....,.........................

Machting voor het automatisch innen via bank of giro van de
verschuldigde contributie. U hebt 30 dagen de tild om deze

machtiging ongedaan te maken. Ondergetekende verleent hierbij
tot wederoozeooino machtioino aan:

Stichting Koerdische Rode Halve Maan in Nederland
Heyva Sor a Kurdistan6

Ondertekende verklaart zich akkoord met de regeling als boven

omschreven

Datum Handtekening

IBAN: N L80lNG 80007460693 KvK:41052148
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SHENGAL IN IRAK
Een oorlog kent geen grenzen, dat bleek wederom in Syriè.

ln juni 2014 kon de lslamitische Staat (lS) haar vlaggen hijsen

in Mosul. ïerwijl het Iraakse leger op de vlucht sloeg, werden

de bijna 3 miloen inwoners, waaronder de laatste zeer oude

Christelljke gemeenschappen, onderworpen aan de regels en

gruwelijke praktljken van de lS.

Nadat de Peshmerga's zich onverwachts terugtrokken uit
hun eigen Koerdische Regio in Noord-lrak (KRG), werden de

weerloze dorpelingen, onder meer Yezidi's en Christenen, in

de regio tussen Mosul en de Syrische grens slachtoffer van lS.

Begin augustus 2014 gingen beelden van de duizenden hulpe

loze Yezidi's, die dagenlang zonder eten en drinken op een kale

berg zaten, de wereld rond en brachten een schok teweeg.

Koerdische strijders uit Syriè vochten zich een weg naar deze

afgelegen berg, die maar liefst 40 kilometer van de grens ligt
en hielpen de uitgeputte Yezidi's te vluchten naar het ooste

lijke kanton Ciziré van Rojava. Bijna tienduizend Yezidi's ver
blljven nog steeds in een vluchtelingenkamp in het geisoleerde
Cizïre. Een deel van de vluchtelingen is teruggereisd naar de

KRG, sommigen om door te reizen naar Hakkari, een provincie
in Turkije. We helpen samen met andere hulporganisaties de

v{uchtelingen aan onder andere voedse pakketten en kleding.

KOBAN{J
Sinds begin september 2014 kiJkt de wereld vanaf een heuvel

op de grens van Turkije mee naar een ander drama. ln.juli 2014
stur.:rde de bevolking van de regio Kobani al noodkreten de

wereld in, omdat ze aèngevallen werden met moderne wapens

die l5 had buitgemaakt in Mosul. Begin september 2014 waren

de onliggende dorpen rond Koban. verwoesl en op v,eÍ sep-

tember 2014 begon de aanval op de stad Kobani. Het aantal

Journalisten in Kobani nam met een stroomvaart toe, om de

heftige strijd te volgen. Turkije opende na lang aarzelen de

grens voor vluchtende bewoners en andere ontheemde Syrièrs

die er hun toevlucht hadden gezocht. De meeste verbleven in

KOERDEN EEN VOLK ZONDER LAND
Nu de Koerden geen eigen staat hebbèn, wordt de hulpverle-
ning extra bemoeilijkt. De vluchtelingen kunnen geen beroep

doen op veiligheid die een staat hoort te bieden en worden de

Koerden op internationaal niveau niet vertegenwoordigd.

De Koerdische regio is door grenzen die na de Eerste We-
reldoorlog getrokken z!n, betrekkel.!k willekeurig verdeeld

over vier landen. De onderdrukkende nationalistische regi

mes van deze landen hebben nooit ruimtè gelaten voor de

multi-etnische en multiculturele diversiteit, die kenmerkend is

voor de bevolking van het Midden-Oosten. Deze regimes heb-
ben allen bijgedragen aan de oorlog. Ze bevoordelen hun eigen

directe achterban, anderen zien ze Liever dood dan geholpen
worden.

De Koerden z1n als zeer grote'minderheid'beter georga-
niseerd dan veel andere groeperingen. Dat komt voorna-
meiijk door het feit dët de Koerden openstaan voor ont
wikkeling en sociaal culturele ontplooiing. Het Koerdische

volk kenmerkt zlch onder andere door de taal die bestaat

uit verscheidene dialecten. Bovendien vogen de Koerden

niet éón bepaalde religie. Ze zijn verdeeld over een aantal

religies. Dankz!l deze kenmerken heeft het Koerdische volk al-
tijd opengestaan voor kritiek op zichzelf, waardoor het zich op

sociaal cultureel vlak enorm heeft kunnen ontwikkelen. On
danks de verschillen tussen de Koerden in taal en religie, zijn

ze goed georganiseerd door zich aan te passen aan de tljd en

door ontwikkeling niet uit de weg te staan. En wellicht heeft dat
ertoe blj gedragen dat ze geen problemen hebben met andere

relioies.

RO.JAVA
Hun oprechte streven naar samenwerking én hun sterke orga

nisatie waarin vrouwen een grote rol spelen heeft Rojava (het

Koerdische noorden van Syrii!) sinds het begin van de burger-
oorlog, tot een soort oase gemaakt. De inwoners (waaron

der onder meer Koerden, Arabieren, Asyrièrs en Armeniérs)
hebben zich in lokale autonome overheden gereorganiseerd in

de vorm van drie kantons. Hoewel gerioleerd, door niemand

erkend, voortdurend bedreigd en met gebrek aan alles, ziln

de enciaves Afrin, Kobani en Cizir6 de veiligste plekken van

Syrië. Op scholen wordt les gegeven in alle lokale talen, er is

godsdienstvrijheid, er z.1jn zelfs verkiezingen gehouden en er
worden ca. twee miLjoen ontheemden uit andere delen van

Syriö opgevangen zonder onderscheid in religie of etniciteít.

Heden is Ro.java nog steedse een van de veiligste plaatsen in
Syrie en de vl-rchtelingen die daar nog verblijven kregen de

hulp van onze zuster organisatie Koerdische Rode Halve Maan

Rojava. Er is nu een wederopbouw van Kobani aan de gang en

Koerdische Rode Halve Maan Rojava heeft drie ziekenhuizen

in drie kantonen die kostenloos openbaar zijn voor iedereen

die daar leeft. Deze ziekenhuizen komen vaak medicatie tekort
vanwege gesloten grenzen. We helpen de ziekenhuizen in

Rojava en hebben daarb!jveel steun nodig.

HEYVA SOR = KOERDISCHE HALVE RODE
MAAN
De Koerden in Europa hebben een hulporganisatie genaamd
"Heyva Sor", met afdelingen in alle Europese landen die nauw

samenwerken om in de thuislanden mensen in nood bil te staan.

Daarvoor worden geld en goederen ingezameld binnen de

Koerdischegemeenschappen in Europa.

De hulpverlening is verdeeld over 3 soorten projecten:
armoedebestrijding (o.a. voedselbanken en onderwi!s), hulp in

rampgebieden (bijv. het in 2011 door eeo aardbeving getroffen
Koerdische stad Van) en hulp aan oorlogsslachtoflers. Er wordt
geen onderscheid gemaakt in aflomst of religie.

Door hun goede relaties met Koerdische gemeentebesturen en

lokale initiatieven kunnen ze helpen, daar waar de Tr.rrkse over-
heid tekort schiet en andere organisaties niet kunnen komen.

Als Stichting Koerdische Rode Halve Maan helpen we sinds

1993 wezen, alleenstaande ouders en kinderen die geen inko-
men hebben. We begonnen met een aantal kinderen en iaar na

jaar werd onze groep groter.

Met dit project proberen we kinderen te laten studeren die

geen kans hebben vanwege hun sociaal economische omstan-
digheden- We hebben in Noord-Koerdistan 210, Zuid-Koer-
distan 150 en Zuid-Oost-Koerdistan 85 kinderen die we elke

maand helpen. Deze kinderen veranderen we nadat ze afgestu

deerd zijn en een baan hebben.

de provincie Sanli urfa en waren daar aangewezen op wat Koer

dische grensgemeenten en hun bewoners aan onderdak, voed-
sel en medische zorg konden organiseren. Toen hebben we met

gemeenten hulp georganiseert in de vorm van voedsel, Lleding

Human Right Watch schreef een redelijk positief rapport.
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