Bericht van het bestuur
Beste vrienden,
In het afgelopen jaar hebben we als Stichting Help Kobane veel geleerd intern hoe wij als
organisatie een professionelere stap kunnen zetten en hebben twee leden van het bestuur een
bezoek gebracht naar het Noorden van Irak om als doel het Noorden van Syrië te bereiken,
waar onze huidige hulpverlening op is gericht.
Sinds de oprichting van onze organisatie in 2015 hebben we enkel gebruik en inzet gehad van
vrijwilligers, om een positieve bijdrage te kunnen leveren in een door conflicten getroffen
regio’s. Hierbij hebben we prachtige successen geboekt voor een kleine organisatie, zoals het
afleveren van schoolbussen en schoolmaterialen voor basisschoolkinderen, scholen voorzien
van airco’s en waterfilters, inrichten van klaslokalen met meubilair en het leveren van
muziekinstrumenten.
In 2018 hebben wij gebruik gemaakt betrokkenen te vinden die de lange termijn doelen zoals
die in 2017 zijn bepaald uit te voeren. Als bestuur hebben er verschillende gesprekken
plaatsgevonden, waarbij er helaas geen besluit is genomen voor een kandidaat om deze lange
termijn doelen op te pakken en uit te voeren.
De aankomende periode zal dan ook gericht zijn op het vinden van partners waarmee we onze
doelen kunnen realiseren.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting Help Kobane
niet onze successen in de voorgaande jaren kunnen evenaren, omdat wij als stichting ons

Missie
Onze missie als Stichting Help Kobane is het ondersteunen van wederopbouwinspanningen
in regio’s getroffen door rampen en conflicten, zowel veroorzaakt door de mens als de natuur.

Visie
•
•
•

•

Stichting Help Kobane neemt een holistische kijk op de samenleving om te beoordelen
waar het grootste potentieel voor impact ligt
Wij zien vrouwen en kinderen als de basis van de samenleving
Door ondersteunende programma’s en projecten die gericht zijn op onderwijs en
gezondheidszorg voor vrouwen en kinderen. Stichting Help Kobane ondersteunt de
wederopbouw van een gezonden en functionele samenleving.
Stichting Help Kobane gelooft dat door een ondersteunende rol te spelen in lokale
projecten en initiatieven, zullen lokale gemeenschappen kunnen bouwen aan een
eigen toekomst op een duurzame manier, met weinig tot geen afhankelijkheid van
internationale hulpverlening, na de eerste opbouwondersteuning.

Projecten
In 2018 hebben wij als stichting Help Kobane geen projecten

Toekomst
In het aankomende jaar 2019, zullen wij ons richten op het betrekken van individuen en
partners om onze korte- en lange termijndoelen te bereiken. Hiervoor zullen wij voorzetten op
de gesprekken die wij in 2018 hebben gevoerd.

Wij hebben jullie steun nodig
Stichting Help Kobane vertrouwt op u, van jullie, onze groep van vrijwiligers en donateurs, om
succesen te kunne boeken. Met uw hulp, kunnen wij doorgaan met het positief beinvloeden
van levens van kwetsbare bevolkingsgroepen in door conflicten getroffen gebieden in het
Midden-Oosten en over de hele wereld.
Elke cent telt, - er is slecht een kleine bijdrage nodig om een gedicht of een kinderverhaal te
vertalen, een boom te planten of een bureau in een klaslokaal te zetten.
Uw financiele bijdrage hebben directe impact: Als u vandaag geeft wordt het leven morgen
beter.
Uw donaties helpen locale gemeenschappen hun bestaan nieuw leven in te blazen. Het is net
zo eenvoudig als op een knop klikken!

Dank u wel
U kunt meer informatie op onze website vinden hoe u kunt
doneren; www.helpkobane.nl, maar u kunt ook rechtstreeks
doneren op onze account:
Naam: Stichting Help Kobane
IBAN: NL22TRIO0391013432
BIC: TRIONL2U

Word Vrijwilliger en maak een verschil
Als u meer betrokken wilt raken in het vrijwilligerswerk, meld u zich dan aan als vrijwilliger! Op
onze website vindt u meer informatie hoe u zich kunt aanmelden, u kunt ook altijd mailen naar
info@helpkobane.nl voor meer informatie.

