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Bericht van het Bestuur 
 
Beste vrienden, 
 
Wij kunnen dit bericht niet anders beginnen dan het te hebben over een bewogen jaar waarin 
COVID-19 heeft toegeslagen met een wereldwijde pandemie tot gevolg. Deze pandemie heeft 
iedereen en alles beïnvloed en de gevolgen zijn wereldwijd te voelen.  
 
Ook maatschappelijke organisaties, goed doelen en vrijwilligersorganisaties hebben hier last 
van gehad. In het afgelopen jaar hebben we als Stichting Help Kobane net als iedereen veel 
geleerd hoe we moeten omgaan met een wereldwijde pandemie. Helaas heeft dit er ook toe 
geleid dat we onze meerjarenplan en doelstellingen voor 2020 niet hebben kunnen behalen.  
 
Ook de situatie in het werkgebied in 2020 is verandert doordat verschillende groepen er om de 
macht strijden, moeten wij meermaals opnieuw beginnen met contacten leggen om de 
hulpverlening te kunnen inventariseren en eventueel over gaan naar inzet van hulp (in dit 
verslag hier meer over). 
 
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. Wij hopen deze succes in 2021 weer voor te kunnen zetten. 
 
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 
 
Iedereen bedankt 
 
Dhr. E. Kaynak 
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Missie 
 

❖ Stichting Help KOBANE werkt aan de wederopbouw van conflict getroffen 

regio’s na een ramp, zowel door mens of door de natuur veroorzaak 
 

Visie 

❖ Stichting HELP KOBANE neemt een holistische visie op de samenleving om te beoordelen 

waar het grootste impactpotentieel ligt.  

❖ Wij beschouwen vrouwen en kinderen als de bouwstenen voor de samenleving  

❖ Via ondersteunende programma's en projecten gericht op onderwijs en gezondheidszorg 

voor vrouwen en kinderen, ondersteunt Stichting HELP KOBANE de wederopbouw van een 

gezonde en functionele samenleving.  

❖ Stichting HELP KOBANE is van mening door een ondersteunende rol te spelen in lokale 

projecten en initiatieven, dat lokale gemeenschappen in staat zullen zijn om op een 

duurzame manier te bouwen, met weinig tot geen beroep op internationale hulp na 

wederopbouw. 

 

Grondbeginselen 

SHK werkt aan het opbouwen van communicatiekanalen met lokale gemeenschappen door middel 

van:  

❖ Leden naar fact-finding missies sturen om betrouwbare lokale partners te ontmoeten en te 

verifiëren, situaties op de grond te beoordelen en initiële behoefteanalyses uit te voeren. 

Contracten worden ondertekend tussen partners  

❖ Ons doel is om SHK in te bedden in bestaande lokale reconstructiemechanismen  

❖ Schrijven van rapporten op basis van bevindingen uit deze missies om totale transparantie 

en vertrouwen te creëren tussen SHK en alle partners, zowel lokaal als internationaal. 
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Situatie in Werkgebied  
 
Het conflictregio waar wij de hulp bieden is een wir-war van verschillende groepen die daar de 
macht willen grijpen en waar ook gebieden wisselen van machthebbers. Tevens wonen in de 
regio een tal van verschillende groepen met diverse etniciteiten, religies, stamverbanden. 
Hieronder proberen we de huidige situatie weergeven 
 

 
Kaart met de huidige machthebbers anno 2020 

 
Bovenstaande kaart geeft weer welke machthebbers en nu over de verschillende regio’s de 
macht hebben, deze kaart is in de afgelopen jaren meerdere malen verandert waardoor wij als 
organisatie iedere keer opnieuw relaties moeten aanmaken om de zorgverlening op te zetten. 
Tevens is de regio een lappendeken van verschillende etniciteiten die over landsgrenzen 
heengaan waardoor het lastig is om een inclusieve hulpverlening op te zetten die niet enkel is 
gebaseerd op het voortrekken van een groep boven een andere groep. Hieronder is een kaart 
van de regio weergegeven 
 

 
Kaart met de verschillende etniciteiten 

Invloed COVID-
19 op 

hulpverlening

Wisseling van 
machthebbers

Opnieuw 
opzetten van 

relaties in regio

Lappendeken 
van religie en 
etniciteiten



 

6  

  

Naar de Toekomst 
 
In het aankomende jaar 2021 willen wij op basis van ons meerjarenbeleid 2020-2021 de 
hulpverlening weer opstarten in de regio. Wij zijn momenteel hard bezig om een project op 
te starten met een ambulance voor een vluchtelingenkamp in de regio.  
 
Wij hopen dat de situatie stabiel blijft zodat de hulpverlening er ook kan komen en de 
vluchtelingen gebruik kunnen maken van de ambulance voor spoedhulp. 
 
In de strategie zijn de korte termijn strategie, doelen en activiteiten uiteengezet, SHK is een 
relatief kleine organisatie en ondanks de grootte en het prille begin is er ook een midden en 
lange termijn visie en doelstellingen uitgeschreven; 
 
Midden termijn doelen (tot 2023)  

1. Een bekende organisatie in NL als het gaat om kwesties in het Midden-Oosten  

2. Minimaal 2 personeelsleden  

3. 2 lopende project  

4. Minimaal 2 internationale partners  

5. Minimaal inkomsten van 1 miljoen euro  

6. Overheidssubsidie binnenhalen  

 
Lange termijn doelen (tot 2025)  

1. SHK gemanifesteerd als informatiecentrum over rampsituaties in Midden-Oosten.  

2. Samenwerkingen met lokale organisaties om betrouwbare gegevens/statistieken over 

de lokale populatie te kunnen publiceren.  

3. Minimaal 5 personeelsleden en 2 stagiaires 
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Wij hebben jullie hulp nodig 
 
Stichting Help Kobane vertrouwt op u, van jullie, onze groep van vrijwilligers en donateurs, om 
successen te kunne boeken. Met uw hulp, kunnen wij doorgaan met het positief beïnvloeden 
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 financiële bijdrage hebben directe impact: Als u vandaag geeft wordt het leven morgen 
beter. Uw donaties helpen lokale 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 
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We willen al onze Donateurs bedanken 
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