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Beste lezer, 
 
Voor u ligt het jaarverslag van 2020 van Stichting Schlomo. Het eerste jaar dat Schlomo 
officieel werkzaam is geweest. We hebben al jaren als ondersteuners van Syriac Cross 
Organisation for Relief en Development te Syrie ons steentje bijgedragen aan de verlichting 
van de nood van Suroye in de thuislanden, maar met de start van Schlomo zouden we ons 
meer op de in Nederland wonende Suroye kunnen richten. 
 
Zouden……..want 2020 werd het jaar van de Coronamaatregelen. Plannen die we als 
Schlomo hadden om presentaties te geven, om projecten binnen Nederland op te zetten, 
om de Suroye in de thuislanden bij alle Nederlanders op de kaart te zetten, die plannen 
moesten al snel terug op de plank gezet worden. We konden nauwelijks de deur uit, scholen 
werden gesloten waardoor veel ideeën voor schoolprojecten niet uitgevoerd konden 
worden en een presentatie over onze projecten voor een volle zaal bleek ook niet haalbaar. 
 
Desondanks hebben we dit jaar niet stilgezeten. We hebben 6 bestuursvergaderingen 
gehouden, en konden gelijk wennen aan het fenomeen digitaal vergaderen. Of dit een 
blijvertje is, dat zal nog moeten blijken. We hebben een website opgestart met zelfs de 
mogelijkheid om digitaal via iDeal te doneren (www.schlomo.nl , van harte aanbevolen!) en 
in juli kregen we van de belastingdienst het verheugende bericht dat we met terugwerkende 
kracht vanaf 1 januari 2020 officieel te boek staan als een ANBI erkende organisatie. Ook de 
Facebookpagina en het Twitteraccount zijn aangemaakt. Het wachten is op een expert op 
het gebied van Instagram. 
 
Verder zijn we in actie gekomen bij de bos- en landbouwgrondbranden in Zuid Turkije, 
hebben we meegewerkt aan de broodnodige inzamelingsactie ten behoeve van de 
slachtoffers van de bizarre explosie in Libanon en hebben we onze duit in het zakje gedaan 
tijdens de Heart-to-Heart campagne. Daarnaast zijn we ook druk geweest met veel ‘gesloten 
beursprojecten’.  
 
In dit jaarverslag leest u meer over onze inzet het afgelopen jaar. Voor 2021 hopen we dat 
de situatie weer zodanig wordt dat we de ideeën die we al hadden, kunnen gaan uitvoeren. 
Mocht u interesse hebben ons te steunen, of heeft u een (klein) project nodig voor uw 
school, bedrijf of vereniging, neem dan gerust contact met ons op. Wij gaan het gesprek 
graag met u aan, onder het genot van een fysiek dan wel digitaal kopje koffie! 
 
Help ons Helpen! 
 
 
 
Sandra Korteweg-Vermeer 
Voorzitter Stichting Schlomo 

http://www.schlomo.nl/
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Projecten Nederland 
 
Hoewel we door de Coronamaatregelen weinig acties binnen Nederland konden opzetten, 
hebben we niet stil gezeten. Met veel inzet, vallen en opstaan hebben we een website online 
gekregen (www.schlomo.nl), waar we ook de mogelijkheid tot direct doneren middels een 
iDealbox hebben kunnen verwerken. De website verdient nog aandacht en is nog niet 
helemaal naar ons welbevinden, maar we zijn trots en blij dat we nu ook via de digitale weg 
te vinden zijn en onze projecten aan iedereen kunnen laten zien! 
 

 
 
 

Ook op Facebook en Twitter hebben we onze opwachting gemaakt. De regelmaat van 
berichten plaatsen zit er helaas nog niet echt in. We zijn druk op zoek naar iemand die deze 
taak op zich kan nemen, zodat u allen ook via social media op de hoogte blijft van onze 
bezigheden. Volgt u ons al? 
 
 

                              
 
 
 
 

http://www.schlomo.nl/
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In juli kregen we van de Belastingdienst het verheugende bericht dat met terugwerkende 
kracht vanaf 1 januari 2020, Stichting Schlomo wordt beschouwd als een Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI).  Dit betekent voor u als donateur dat u giften aan Schlomo kunt 
meenemen in uw belastingaangifte.  
 
Omdat in de thuislanden veel kinderen wees zijn geworden, hebben wij ons als Schlomo dit 
jaar aangesloten bij het Godparenthood (het Peetouder) project van Syriac Cross. Hierbij 
adopteert men vanuit de diaspora financieel een weeskind in één van de thuislanden. Door 
die financiële bijdrage kan het gezin dat de fysieke zorg over het weeskind op zich heeft 
genomen de toekomst van het kind ook waarborgen. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe 
peetouders, schroomt u niet zich aan te melden!  
 

Projecten Irak 
 

Voedselpakketten 
Op de Vlakte van Nineveh in Irak, waar vroeger meer dan 1,5 miljoen christenen woonden 
maar nu nog slechts 120 000, ligt de economie aan diggelen.  
Huizen, winkels, kantoren en fabrieken zijn door ISIS vernietigd en voor regeringen en veel 
internationale hulpprogramma’s zijn de overgebleven christenen een niet in het oog 
springende groep. Velen hebben het financieel zo zwaar dat zij nauwelijks in hun dagelijks 
onderhoud kunnen voorzien. 
 
In het kader van de Heart-to-Heart actie deden de Europese Syriac Cross en Schlomo 
organisaties een oproep aan de Suryoye in de diaspora. Daar werd met gulle hand gehoor 
aan gegeven en dankzij de noeste arbeid van vele inpak- en uitdeelvrijwilligers konden de 
nodige voedselpakketten uitgedeeld worden.  
 
 
 

In juni mochten we de vertegenwoordigster van de 
Duitse ProWin Stiftung verwelkomen in ons 
kantoor te Hengelo.  
 
Zij overhandigde ons een cheque ten behoeve van 
het verschepen van medicijnen naar Qamishli in 
Noord Oost Syrie. 
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We beseffen dat dit slechts een druppel op een gloeiende plaat is en blijven ons inzetten om 
ook meer duurzame oplossingen voor de situatie te faciliteren. 
 

Kerst voor de kinderen 
Rond de Kerstperiode denken we ieder jaar aan de kinderen in de thuislanden, die vaak 
maar zo weinig hebben om naar uit te zien. Ook dit jaar hebben we dankzij vele giften weer 
mee kunnen werken aan een feestdag voor de kinderen, waar zij voor even hun nijpende 
thuissituatie konden vergeten. En uiteraard hoort bij feest ook een klein presentje. 
 
 

                   
 
 
 
 
 

Gesloten beurs projecten 
Gesloten beurs projecten zijn die projecten waaraan Schlomo wel meewerkt, maar niet 
financieel bijdraagt. Leden van het bestuur van Schlomo staan onze partnerorganisaties in 
de thuislanden bij met kennis en kunde.  
 
Het afgelopen jaar heeft Schlomo in Irak onder andere een bijdrage geleverd aan de 
volgende projecten: 
Trainingcente for Women: in de rollen van Programma Manager en trainer/mentor heeft 
Schlomo bijgedragen aan het slagen van het door USAID gefinancierde project 
“Trainingcentre for Women” in Baghdede.  
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Door Beth Nahrain Organisation for Women (BNOW) werd in Baghdede aan 20 vrouwen een 
training ‘haarstyliste’ gegeven. In een trimester werd de dames de fijne kneepjes van het vak 
geleerd. Alle 20 deelneemsters zijn geslaagd voor hun praktijkopdracht.  
 
 
 

              

 
 

 
 
Als tweede tak van het project “Trainingscentre for Women”, in partnerschap met USAID 
hebben 12 vrijwilligers van BNOW een serie van 6 workshoptrainingen gevolgd waarin zij 
dieper ingegaan zijn op het schrijven en uitwerken van een projectvoorstel. Vanuit Schlomo 
hebben wij de trainingsmanual voor deze workshops geschreven en hebben we de 
workshops en ook de trainers digitaal begeleid.  
Als afsluitende opdracht hebben de vrijwilligers een projectvoorstel voor de bouw van een 
ziekenhuis op Nineveh Plains geschreven. Wie weet waar dat nog toe kan leiden! 
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Computertraining: in de rol van fondsenwerver heeft Schlomo deel uitgemaakt van een team 
dat voor een Duitse sponsor een project voor computertraining voor 80 vrouwen tussen de 
17-25 jaar uitgewerkt heeft. Genoemd project is door BNOW in december gestart in het 
trainingscentrum in Baghdede. De eerste groep cursisten heeft ondertussen hun 
eindopdracht afgerond en de cursus is niet alleen positief ervaren, maar ook geroemd 
wegens de diepgang die geboden werd. Schlomo is vereerd haar steentje hieraan bij te 
hebben mogen dragen. 
 

        
 
 
 

Projecten Libanon 
 
Waar in het eerste kwartaal van 2020 in het kader van de Heart-to-Heart campagne in 
Beiroet al de broodnodige voedselpakketten zijn uitgedeeld, werden we in augustus 
opgeschrikt door het nieuws dat een alles verwoestende explosie in de haven van Beiroet 
had plaatsgevonden.  
Na de eerste schrik en totale verbijstering, kwam er al snel een oproep van onze Libanese 
collega’s tot hulp. Met de hulp van Suroyo TV werd in een recordtijd een programma 
opgetuigd waarin mensen werd gevraagd mee te helpen om voedselpakketten te 
verspreiden onder de hardst getroffenen.  
Dankzij uw donatie kon Schlomo 2000,- bijdragen, waarvoor onze hartelijke dank! 
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Projecten Turkije 
 
Waar het in de droge zomermaanden niet ongewoon is dat er branden uitbreken op de 
landbouwgronden van Midyat/Mardin, namen de branden van 2020 grote vormen aan door 
het uitblijven van het beschikbaar stellen van voldoende blusmateriaal door de Turkse 
authoriteiten.  
 
In samenwerking met de European Syriac Union (ESU) heeft Schlomo een bijdrage geleverd 
aan de aanschaf van brandblussers waarmee bewoners zelf de branden te lijf konden gaan.  
 
Op een centraal punt in TurAbdin zijn eind juli diverse brandblussers uitgedeeld aan 
vertegenwoordigers van de dorpen rond Midyat (Harabale, Miden, Bsorino, Sederi, 
Harabemiska) als ook aan het Zafaran klooster. Hoewel de branden de nodige stukken grond 
zwaar hebben beschadigd, kon door dit initiatief verdere schade worden voorkomen. 
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Projecten Syrie 
 
 
 

Gesloten beurs projecten 
Gesloten beurs projecten zijn die projecten waaraan Schlomo wel meewerkt, maar niet 
financieel bijdraagt. Leden van het bestuur van Schlomo staan onze partnerorganisaties in 
de thuislanden bij met kennis en kunde.  
 
Het afgelopen jaar heeft Schlomo in Syrie onder andere een bijdrage geleverd aan de 
volgende projecten: 
 
In de rol van fondsenwerver heeft Schlomo diverse projectvoorstellen geschreven voor zowel 
SWU als Syriac Cross. Er zijn nog verschillende projectvoorstellen in behandeling, hopelijk 
komen hier nog mooie projecten voor 2021 uit voort! 
 
Daarnaast heeft Schlomo in de rol van editor een bijdrage geleverd aan verschillende tussen- 
en eindrapportages voor projecten van Syriac Cross.  
 

 
 
Mede dankzij het goede teamwork tussen Syriac Cross en Schlomo heeft Samaritan’s Purse 
aangegeven onder de indruk te zijn van het niveau van professionalisme. Zeker met alle 
Corona maatregelen bleek de distributie op tijden een enorme uitdaging. Samaritan’s Purse 
overweegt voortzetting van de samenwerking met Syriac Cross. Schlomo heeft hiervoor haar 
medewerking uiteraard wederom toegezegt. 
  
Ook de rapportages over het Family Centre en het Beth Nahren Training Centre in Qamishli 
(o.a. cursussen in EHBO, kleding maken, computervaardigheden) en de Kindergartens vallen 
onder de rapportages die mede door Schlomo zijn opgesteld.  
 
 

Eén van die projecten is het voedseldistributieproject 
van Samaritan’s Purse, waar aan gezinnen in  
IDP kampen maandelijks voedselpakketten worden 
uitgedeeld. Dit vereist een nauwkeurige registratie 
van gezinnen die hiervoor in aanmerking komen en 
een uitgebreide administratie over de daadwerkelijke 
distributie.  
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Financiele Rapportage 
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BIJLAGE 

 
Algemene informatie: 
Stichting Schlomo 
Antillenstraat 24A 
7556 Av Hengelo 
Nederland 
Website: www.schlomo.nl (onder constructie) 
 
IBAN: NL05BUNQ204 253 377 05 
KvK inschrijving: 76158330  
RSIN: 860528157 
 
Bestuur: 
Sandra Korteweg-Vermeer (voorzitter) 
Musa Mutlu     (secretaris) 
Sen Cak Yacub    (penningmeester) 
 
 
Contactpersonen bestuur: 
Musa Mutlu  06 20 28 83 92   mutlu_musa@hotmail.com (financiën) 
Sandra Korteweg    06 10 15 00 02 sandra.syriacs@gmail.com (projecten) 
 
 
 
Europese steunpunten: 
 
SCHlomo for Relief and Development  L’Organisation de la Croix Syriaque  
Tobelwiesstrass 29     pour le Secours et le Développement 
8309 Nurendorf      OCSSD ASBL 
Switzerland      Avenue Louis de Brouckère 16/11 
IBAN: CH47 0900 0000 6138 5225 7  4040 Herstal 
https://www.schlomo.info      Belgique 

http://www.croixsyriaque.be 
 
Syriac Cross e. V.     Syriac Cross Sweden 
Rehrstieg 116     Viksängsvägen 15 
21147 Hamburg     Södertälje 152.57 
Deutschland      Sweden 
IBAN: DE69 2019 0003 0031 9458 05  IBAN:SE83 9500 0099 602607793078 
http://syriaccross.de 

http://www.schlomo.nl/
mailto:mutlu_musa@hotmail.com
mailto:sandra.syriacs@gmail.com
https://www.schlomo.info/
http://www.croixsyriaque.be/

