
 

 

 
 

IN  ACTIE  VOOR

SYRIE ‘BACK TO SCHOOL’ Een verloren generatie? 
Dat laten we niet gebeuren!

 

 

 
 

WAAR STAAN  
SOROPTIMISTEN VOOR?

Het initiatief tot Syrië ‘Back to School’ is een 
project dat ontwikkeld is door een aantal bezorgde 
Soroptimisten. Dat hun idee snel landelijk vanuit 
ook andere clubs veel steun kreeg is o.a. te verklaren 
uit het feit dat het zo goed past bij de doelstellingen 
van het Soroptimisme. Deze naam staat voor 
de grootste wereldwijde serviceorganisatie van 
professionele vrouwen, die zich als sorores (zusters) 
optimaal inzetten voor de millenniumdoelen en speci-
fiek de rechten en positie voor vrouwen en meisjes.

In Syrië hadden óók de meisjes het goed, zij gingen 
gewoon naar school. Wij willen dat in Turkije die 
vanzelfsprekendheid voor hen terug komt.    
 

WAT DOEN 
DE SOROPTIMISTCLUBS?

Soroptimist International Nederland telt ruim 100 clubs. 
Zij vormen een landelijke Unie, die hen verbindt met 
SI Europe en Soroptimistclubs wereldwijd. 

De moeilijke situatie van Syrische vluchtelingen-
kinderen in Turkije zet veel clubs aan tot activiteiten. 
Hoe en wanneer wat daarvoor georganiseerd wordt,
bepalen de clubs zelf. Zeker is dat zij drie jaar lang 
de nodige financiën bij elkaar willen brengen. 

Uw steun is daarbij van harte welkom.  
Maar u kunt ook ‘gewoon’ een gift overmaken 
aan het project ‘Back to School’.  

UNIE VAN DE SOROPTIMISTCLUBS 
IN NEDERLAND, SURINAME EN CURAÇAO 
EN UNICEF 

Informatie
Actuele informatie vindt u op:
www.soroptimist.nl/syrie/back-to-school 
www.unicef.nl

Contact
Nader contact is mogelijk via: 
e-mail:  syrieback2school@soroptimist.nl  
tel:  (06) 57 079 979  
   
Rekeningnummer
NL90.INGB.0006.5702.47
t.n.v. Stichting SI Nederland Syrie Back to School te Gouda 
o.v.v. naam en adres donateur

KVK 60752041
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SYRIE ‘BACK TO SCHOOL’



WAT IS HET DOEL VAN 
SYRIE ‘BACK TO SCHOOL’?

Syrië is een land in chaos en het ziet ernaar uit 
dat daar voorlopig geen einde aan komt. Miljoenen 
mensen zijn gevlucht. Onder hen veel kinderen. In 
omringende landen zijn voor hen kampen ingericht, 
maar velen zoeken daarbuiten onderdak, al dan niet 
bij familie. Zo leven er naar schatting in Turkije bijna 
een miljoen vluchtelingen, waarvan de helft kind is. 
Al deze mensen kenden een normaal bestaan en 
hun kinderen gingen gewoon naar school. Binnen 
de kampen kunnen ze dat óók weer, daarbuiten zijn 
hun mogelijkheden beperkt of afwezig. Het gaat 
hierbij om 150.000 kinderen of meer.

Een kind in een oorlogssituatie heeft recht op extra 
bescherming en zorg. En een kind heeft recht op 
onderwijs. Dit stelt het Verdrag voor de Rechten 
van het kind, door de Algemene vergadering van 
de Verenigde Naties op 20 november 1989 aan-
genomen en door 193 landen aanvaard. 

Soroptimisten in Nederland willen er graag aan mee-
werken dat ook deze kinderen ‘gewoon’ onderwijs 
krijgen. Dat doen we door ons in te zetten voor de 
aanschaf van zgn. prefab scholen en daarmee kansen 
te scheppen voor de toekomst. 

Met één school kunnen 2.000 kinderen drie jaar 
onderwijs krijgen. Ons doel is om in drie jaar minstens 
één school met leermiddelen te bekostigen, plus 
hulp bij de opleiding van leerkrachten en vervoer 
naar school. Een neveneffect van het project is dat 
het ook weer voor werkgelegenheid zorgt: Syrische 
leerkrachten krijgen bijscholing, ouders helpen in de 
school etc. Voor dit alles is minimaal € 300.000 nodig, 
dus per jaar ruim € 100.000. 

WAAROM WERKEN SOROPTIMISTEN 
SAMEN MET UNICEF NEDERLAND?

De Syrische kinderen worden het zwaarst getroffen 
door het geweld in hun land. Miljoenen zijn op de 
vlucht, binnen of buiten de grenzen. Als ze hun ouders 
nog hebben mogen ze van geluk spreken. Vrienden 
zijn ze kwijt en naar school gaan lukt vaak ook niet 
meer. Als wij dit laten gebeuren verliezen ze wat 
hun leven nog inhoud en zin geeft: de hoop op een 
menswaardige toekomst. 

In Turkije wordt UNICEF sinds begin 2013 door de 
overheid in staat gesteld om het onderwijs aan de 
Syrische vluchtelingenkinderen ter hand te nemen. 
Zij is de enige organisatie die deze taak uitvoert.
Er werd begonnen in de kampen, maar inmiddels
komen ook de mogelijkheden daarbuiten op gang. 

Soroptimisten waren in Turkije al in de weer met 
noodhulp. Soroptimist International of Europe, de 
Europese Federatie van Soroptimisten en de Turkse 
clubs vervulden hierbij een actieve rol. Zij zullen meer 
samenwerking graag ondersteunen.    
 

Maar er pleit meer voor samenwerking. Zo zijn er 
op prominente plekken binnen UNICEF Nederlandse 
Soroptimisten werkzaam. Dit vergemakkelijkt het 
leggen van contacten en komt wederzijdse af-
stemming ten goede. Beide partners zijn gebonden 
aan eigen (internationale) voorwaarden en regels; 
deze zijn van invloed als er gemeenschappelijke 
beslissingen aan de orde zijn.

UITGANGSPUNTEN

Onze medewerking is verbonden 
aan de volgende uitgangspunten: 

-  gelijke toegang voor meisjes en jongens tot 
 het onderwijs dat politiek neutraal moet zijn, 
-  voldoende kwaliteit van de leerkrachten,  
-  voortdurende monitoring,                       
-  jaarlijks een gedegen rapportage van de inzet 
	 van	financiële	middelen.	Overigens	worden	deze		 	
 ‘geoormerkt’, waardoor de kosten rond de acht   
	 procent	kunnen	worden	gehouden.

 

 

 
 


