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Hieronder treft u de jaarplanning van stichting Help Kobane. De stichting heeft in het eerste jaar voornamelijk 

het doel om fondsen aan te spreken en de organisatie op te zetten. 
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Hieronder treft u de jaarplanning van stichting Help Kobane. De stichting heeft in het eerste jaar voornamelijk 

het doel om fondsen aan te spreken en de organisatie op te zetten. Hierbij is het verbinden van bekende 

Nederlanders als ambassadeurs als een van de belangrijkste punten. 
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Hierbij is het verbinden van bekende 



Wie zijn wij en wat doen wij 

Op 21 maart 2015 hebben een aantal vrijwilligers het initiatief genomen om Stichting HELP KOBANE 

op te richten voor oorlogsslachtoffers. De stichting zet zich in voor noodhulp en hulp bij herstel en 

wederopbouw, dat doen wij door middel van diverse hulpprojecten op te zetten. In elk gebied waar 

de slachtoffers zich bevinden zetten wij projecten op om hulp te bieden. Aan de hand van de 

kritische toestand, wordt er gekeken welke ondersteuning zij nodig hebben en op welke wijze deze 

behoeftes vervuld kunnen worden. 

 

Stichting HELP KOBANE hecht bijzondere aandacht aan arme vrouwen, omdat zij met de juiste 

middelen veel kunnen betekenen voor hun gezin en samenleving. Vrouwen hebben de kracht om 

educatie over te brengen, het voorkomen van verspreiding van ziektes, het uitbreiden van 

economische kansen en de bescherming van natuurlijke hulpbronnen. Stichting HELP KOBANE werkt 

samen met arme vrouwen om deze kans waar te maken. 

 

De stichting maakt geen onderscheid op basis van etniciteit, ideologie of religie en zal ook steun 

bieden aan de verschillende etnische groeperingen die slachtoffers zijn geworden van de oorlog. 

Stichting HELP KOBANE zal de brug zijn tussen de medemensen en de slachtoffers. 

 

HELP KOBANE richt zich voornamelijk op onderstaande hulp: 

Directe Noodhulp 

Stichting HELP KOBANE richt zich op het geven van noodhulp zoals dagelijkse levensbehoeften, 

onderdak en medische zorg. Door de kritische toestanden zijn de levensomstandigheden ondragelijk 

voor de slachtoffers. Er is gebrek aan voedsel, medicamenten, elektriciteit en brandstof voor 

verwarming. 

 

Hulp bij herstel en wederopbouw 

Na de noodhulp fase zet de stichting HELP KOBANE zich in om slachtoffers te ondersteunen met 

herbouw van een nieuw en zelfstandig bestaan zoals herbouw van scholen, medische zorg te 

verbeteren, wegen te bouwen en het opzetten van projecten om de economie te bevorderen zoals 

het opzetten van kleine organisaties. 

 

Hulp verlening aan getraumatiseerde slachtoffers 

Het bieden van ondersteuning aan getraumatiseerde slachtoffers van alle leeftijden die psychische 

klachten hebben als gevolg van ingrijpende gebeurtenis doormiddel van therapieën te geven op 

gebied van angst, herbeleving, paniek, verwerking van rauw en verlies, fobische klachten en trauma 

verwerking. 

 

 



Missie 

Stichting HELP KOBANE heeft als doel de verbinding te leggen tussen medemensen en slachtoffers 

die niet zelfredzaam zijn. Hierbij richt de stichting zich op directe noodhulp, hulp bij herstel en weder 

opbouw en hulp verlening aan getraumatiseerde slachtoffers die aan hun lot zijn overgelaten.  

 

Visie 

Stichting HELP KOBANE streeft ernaar om slachtoffers samen met de medemensen te ondersteunen. 

Dit door betrokkenheid, respect en gelijkwaardigheid.  
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Financiële prognose 

Wij denken dat we dat we het volgende bedrag kunnen binnenhalen: 

2015- 20.000€  

2016-  40.000€ 

2017- 60.000€ 

 

 

Vrijwilligers uitbreiden 

Wij als bestuur hebben inmiddels 10 vrijwilligers gevonden die actief betrokken zijn bij de stichting, 

wij zijn hard bezig om dit voor 2015 uit te breiden. 

 

Ambassadeurs 

Wij zijn begonnen met verbinden, wij hebben al toezegging van Nederlandse sociologen verbonden 

aan de universiteiten, bekenden uit de journalistiek en NGO’s. Wij willen de groep van ambassadeurs 

uitbreiden voordat wij de lijst zullen publiceren op onze website. 

 

Project zoeken 

Als startende stichting waren wij op zoek naar projecten die aansluiten bij onze doelen. Momenteel 

zijn er meerdere brandhaarden in de wereld, waarin vluchtelingen op zoek zijn naar een veiligere 

omgeving. 

Momenteel is er een situatie die aansluit bij onze doelen en dat is de directe noodhulp die nodig is 

voor de meer dan 1.000.000 vluchtelingen in Turkije. Deze slachtoffers hebben hulp nodig als 

dagelijkse levensbehoeften, onderdak en medische zorg. Er is een gebrek aan voedsel, 

medicamenten, elektriciteit en brandstof verwarming. Uit rapporten blijken in de opvang van de 

vluchtelingen in Turkije tekortkomingen te bevatten als de sanitaire voorzieningen en vanwege de 

zomer is er niet genoeg drinkwater in deze kampen. 

Naast de directe noodhulp is er ook behoefte uit de regio aan hulpverlening voor getraumatiseerde 

slachtoffers. 



Activiteiten plan 

Benefietconcerten 

Wij als stichting HELP KOBANE, willen activiteiten organiseren, een voorbeeld hiervan is de 

organisatie van een benefietconcert voor 3000 mensen, met bekende artiesten uit het Midden-

Oosten en Nederland. Tevens hebben wij nu een aantal mini-benefietconcerten gepland staan door 

het land. Voor de organisatie van de benefietconcerten hebben we al toezeggingen binnen van 

artiesten. 

 

Voorlichting 

Als Stichting worden we als specialisten gevraagd bij informatieavonden/thema-avonden. Hiervoor 

krijgen wij een vergoeding. 

Tevens collecteren we hier ook om ons stichting te steunen. Wij willen deze informatie avonden 

uitbreiden naar 1 keer tot 2 keer per maand verspreid over Nederland. 

 

Collecteren 

Als stichting willen volgend jaar gaan collecteren in aantal steden. Hierbij wordt gedacht aan Haarlem 

en Eindhoven. Tijdens collecteren willen we ook leden gaan werven. 

 

Leden/Donateurs 

Tijdens elke evenement van ons willen donateurs gaan werven die eenmalig of maandelijks een 

bijdrage willen geven aan onze stichting.  

 

 

 

 


