Help Syrische vluchtelingen in nood
Alhoewel er in de landen rond Syrië een enorme toevloed
is aan vluchtelingen, komen er maar weinig Syrische
asielzoekers in Europa terecht. Zoals bij andere conflicten,
gaan de meeste vluchtelingen in eerste instantie naar de buurlanden. In dit
geval Irak, Jordanië, Libanon en Turkije. Daar zijn ondertussen al 350.000
mensen naartoe gevlucht. Dit komt ongeveer overeen met Antwerpen en
Gent samen! Tijdens de laatste 9 maanden zijn er 796 asielaanvragen van
Syriërs ingediend in België.

U kan helpen
U kan op onze website een gift doen aan UNHCR, met bestemming de
Syrische vluchtelingen: www.unhcr.be
Wat betekent uw gift?
•
•

De noden zijn groot
UNHCR schat dat er vóór Nieuwjaar, 710.000
mensen Syrië zullen hebben ontvlucht. Deze
mensen kiezen er niet voor om te vertrekken,
voor hen is het een kwestie van overleven. Ze
hebben onderdak nodig, moeten eten, moeten
drinken, moeten zich kunnen wassen.
Ze hopen hun kinderen een toekomst te
kunnen bieden. Een toekomst die hen plots werd ontnomen door oorlog.
UNHCR staat onder meer bekend voor haar opvang in tentenkampen.
Voor haar werk ten behoeve van de vluchtelingen ontving de organisatie
tot twee maal toe de Nobel Prijs voor de Vrede.
Met de winter voor de deur gaat UNHCR ook thermische dekens, kook- en
verwarmingskacheltjes uitdelen, en winter-sanitaire kits die er voor moeten
zorgen dat mensen een kans krijgen om te overleven.
UNHCR staat steeds paraat om in te
grijpen. We sturen experten, goederen,
tenten,
benodighdheden
om
te
overleven, water, bijkomend voedsel,
etc. Maar dat betekent niet dat we
ALLE noden kunnen verhelpen. Soms
hebben we gewoon niet genoeg. We
zijn actief in 125 landen en hebben te
maken met simultane noodsituaties in
Syrië, Mali, Soedan en Congo.

•
•

Met 15 Euro kan een keukenset
geven aan een vluchtelingenfamilie.
Met 40 Euro kan u dekens geven
aan vijf vluchtelingenfamilies
Met 75 Euro kan u keukensets
geven aan vijf vluchtelingenfamilies
Met 350 Euro kan u een onderdak
bieden door middel van een tent
voor een familie van vijf personen.

Moest u graag meer informatie willen ontvangen of indien u hulp zoekt voor
een eigen initiatief, neemt u dan gerust contact op met Olaf Tchongrack in
het UNHCR kantoor in Brussel op 02 627 59 42 of via tchongra@unhcr.org
Dank bij voorbaat voor uw solidariteit met de Syrische vluchtelingen.
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