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Deze rapportage geeft een beeld van de voortgang en 

de resultaten van het noodhulpproject Irak over de 

periode 15 juni tot en met 15 september 2014.    

Doelen  

Het noodhulpproject richt zich op het bemoedigen, 

ondersteunen en toerusten van de lokale kerk in haar 

diaconale taak, het helpen van mensen die gevlucht zijn 

voor het geweld door de radicaal-extremistische 

groepering IS (Islamitische Staat). De lokale kerken 

missen de financiële  middelen om dit te doen, omdat 

de werkloosheid  onder christenen hoog is (>50%). 

 

Projectresultaten 

Met de bijdrage van de Generale Diaconale Commissie 

uitgaande van de Hersteld Hervormde kerk hebben de lokale  kerken vluchtelingen de hulp kunnen 

bieden die dringend nodig was. Zo zijn er 18.839 voedselpakketten verspreid en ontvingen vier 

families een kookstel. Daarnaast zijn er 1545 matrassen en 1498 kussens uitgedeeld aan 

vluchtelingen. Ook zijn er 3683 hygiënepakketten, met o.a. zeep, waspoeder, ontsmettingsmiddel en 

shampoo, verspreid. 

 
Budget en werkelijke uitgaven 

Onderstaand overzicht bevat de werkelijke uitgaven voor noodhulp, over de periode juni tot en met 

september 2014.  

Omschrijving Uitgaven in €’s Aantallen 

Voedselpakketten1 €  14.460,- 18.839 

Kooktoestellen2 €       800,-           4 

Matrassen en kussens €    8.820,- 1.545  matrassen 
1.498 kussens  

Hygiëne3  €   13.920,-   3.683  
   

Totale kosten € 38.000,-  

 
Toelichting  

 

Voedselpakketten1 

Een voedselpakket bestaat uit rijst, suiker, tomatenpasta, zonnebloemolie, bulgur, thee, ingeblikte 

kip en vis, linzen en poedermelk. Dit is voldoende voor een gezin voor tien dagen. 

 

Kooktoestellen2 

Slechts vier families ontvingen een kooktoestel. Dit is minder dan gepland, omdat op de nieuwe 

locaties waar de vluchtelingen onderdak krijgen, kookfaciliteiten aanwezig zijn.  
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Hygiëne3 

Hygiënepakketten 

Een hygiënepakket, ter waarde € 3,78 bevat zeep, waspoeder, ontsmettingsmiddel en shampoo. 

Met de inhoud van een pakket doet een gezin twee weken. 

 

Impact 

 

A. Algemene impact 

Dankzij de bijdrage van de Generale Diaconale Commissie kon Open Doors in samenwerking met 

lokale kerken en partnerorganisaties snel  noodhulp verlenen. Dit kon dankzij een jarenlang goed 

opgebouwd netwerk van kerkleiders en partnerorganisaties zoals CAPNI, Assyrian Aid Society (AAS) 

en ACERO. Door de jaren heen is er een stappenplan ontwikkeld voor het coördineren van effectieve 

hulp aan vluchtelingen. Ongeveer tachtig tot negentig procent van de distributie van voedsel en 

andere hulpgoederen is verzorgd door kerken en partnerorganisaties. 

B. Getuigenissen 

“We kunnen veel christenen helpen” 

William van Diepen was namens partnerorganisatie SALT betrokken bij de noodhulp aan de 

vluchtelingen. Sinds 2003 woont hij in het noorden van Irak om de vervolgde kerk te ondersteunen. 

Lees hieronder zijn verhaal: 

“Het was chaos die eerste twee weken.  IS was Mosoel binnen getrokken en christenen trokken 

massaal de stad uit naar het relatief rustige Erbil. Twee weken later bleek het veilig te zijn en keerden 

de meeste christenen terug naar Mosoel. Maar die rust hield amper een week aan. IS liet haar eisen 

duidelijk horen en gaf burgers de volgende keuzes: “Betaal belasting; word moslim; vertrek binnen 

24 uur of accepteer de dood. Dezelfde dag vertrokken de meeste christenen opnieuw uit hun stad. 

Ditmaal had IS overal controleposten geplaatst. Alle christenen werden tegengehouden, en alles 

werd van hen afgenomen: auto’s, papieren, eigendomsdocumenten, alles”. William: “Ik hoorde zelfs 

van een tienjarig jochie dat hij 10.000 dinar, ongeveer 25 cent, moest inleveren.” 

 

“Inmiddels hebben we veel christenen kunnen helpen”, vertelt William verder. “Maar het overleven 

valt mensen zwaar. Pasgeleden liep ik een kerkgebouw binnen waar veel christenen worden 

opgevangen: tweehonderd matrassen langs de muur, tweehonderd mensen die daar slapen. En 

tussen dat oorverdovende lawaai zijn ook nog twee baby’s geboren. Het leven gaat door, maar het 

leed is inmens. Het grijpt je aan, het laat je niet los. We steken veel energie in traumaverwerking. 

Voor kinderen creëren we ruimtes waar ze kunnen komen om te sporten of knutselen, maar ook 

voor persoonlijke aandacht. We hopen dat die kinderen zo ontdekken dat God hen niet verlaten 

heeft. We vertellen ze Bijbelverhalen en geven ze kinderbijbels.” 

Ondanks de situatie erkennen steeds meer christenen dat ze God weer nodig hebben. “Bid niet voor 

eten en dekens”, zeggen ze. “Maar bid dat ons geloof weer mag groeien. We hebben geen hoop 

meer voor dit land. Het lijkt wel alsof God ons verlaten heeft. Bid dat God ons geloof weer zal 

opbouwen.” Iraakse christenen hebben ons gebed nodig, en onze hulp. William: “Regelmatig krijg ik 

bezoek van priesters die me vragen om bijbels. Alles is ze afgenomen; ze kunnen zelfs het Woord van 

God niet meer lezen. Een collega was pasgeleden in een dorpje om bijbels uit te delen. Een van de 

mannen pakte een bijbel aan, opende het boek, en draaide het vervolgens ondersteboven. 
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‘Misschien is de man analfabeet’, dacht mijn collega, en hij vroeg waarom de man zijn bijbel 

ondersteboven hield. “Jarenlang hebben we in ons dorp een bijbel gedeeld”, vertelde de man. “We 

stonden in een kringetje en lazen samen uit die ene bijbel. Vanaf mijn plek kon ik de tekst alleen 

ondersteboven lezen, en dat doe ik dus nog steeds.” “Zo groot is de honger naar het Woord van God, 

en daarom willen we in overvloed geven, zodat men daar geen tekort aan heeft.”  

 

“Bij God vinden we kracht”  

“We hadden andere plannen met het klooster”, vertelt priester Jens van de Chaldese kerk in  

Sulaymaniyah. “Maar nu vangen we meer dan tweehonderd christelijke vluchtelingen op in ‘Maryam 

al Adhra’.  

 

Priester Jens: “De vluchtelingen moesten in allerijl hun huis verlaten. Ze werden niet langer 

beschermd door het Iraakse leger, maar waren overgeleverd aan IS. Niet alleen volwassen hebben 

hierdoor een trauma opgelopen, maar zeker ook de kinderen. We proberen voor de kinderen het 

normale leven door te laten gaan, ook al is er zoveel veranderd. Sinds tweeënhalve maand kunnen ze 

weer naar school. Voor volwassenen zijn we gestart met kunstlessen en christelijk onderwijs.” 

De vluchtelingen vertrouwen ondanks de onzekerheden en moeilijkheden op God. “Ze zijn sterk,” 

zegt de priester. “Het geloof in God zit diep verankerd en ze bidden veel. Bij Hem vinden we kracht, 

ook al zijn we zelf zwak. We moeten onze ogen openhouden voor het werk van de Here God in ons 

leven. En Hem daarvoor danken.” 

 

 

 

 

 

Bijlage 1 Achtergrondinformatie 

Volgens de International Organization for Migration zijn in de periode januari tot en met oktober 
2014 meer dan 1.898 miljoen mensen gevlucht voor gevechten tussen IS en de Iraakse 
veiligheidsdiensten gesteund door de Koerdische Peshmerga. De Koerdische Peshmerga zijn 
strijdkrachten van Iraaks-Koerdistan.  

 Deze immigratie van mensen overstelpt de lokale gemeenschappen in het noorden. Op 5 oktober 

2014 verbleef bijna 47% van de vluchtelingen in de Koerdische regio. 
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-    
Overzicht van vluchtelingen in Koerdistan (per 18.06.2014) 

- (Source: http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/IRQ_snapshot_140623_0.pdf) 

 

-    
 Tabel 2. Overzicht van vluchtelingen in Koerdistan (per 07.11.2014)  
 (Source: http://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/IRQ_snapshot_141108_Final_0.pdf) 

Het geweld, dat in december 2013 begon, heeft geleid tot de volgende immigratiestromen vanuit 

verschillende regio’s: 

- december 2013 tot en met eind mei 2014: ongeveer 465.000 mensen in de Anbar provincie 

in West-Irak zijn gevlucht; 

- in juni en juli 2014: ruim 468.000 mensen zijn vertrokken uit Mosoel, de Ninevé-vlakte en de 

Anbar-regio na aanslagen van gewapende groepen als IS; 

- sinds augustus 2014: ruim 965.000 inwoners zijn gevlucht vanwege de gevechten tussen IS 

en de Koerden in de Ninevé vlakte.  

 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/IRQ_snapshot_140623_0.pdf
http://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/IRQ_snapshot_141108_Final_0.pdf
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