
Irak, ofwel het oude Mesopotamië, heeft een zeer rijke geschiedenis en maakt 
zelfs deel uit van de Vruchtbare Sikkel. Helaas stonden de afgelopen decennia 
in het teken van geweld, onveiligheid en dictatuur. Nadat Saddam Hussein in 
2003 werd verjaagd, ontstond relatieve ruimte voor ontwikkeling in zowel Iraaks 
Koerdistan als de rest van het land. Maar de opkomst van IS in 2014 creëerde 
opnieuw een situatie van angst en geweld. Miljoenen mensen ontvluchtten hun 
huis. 

De strijd tegen IS is zeer ingrijpend geweest, de schade aan steden en 
infrastructuur is gigantisch. Ook het psychisch leed van mensen die hebben 
geleefd onder het terreurbewind van het kalifaat, is immens. Na het verdrijven 
van IS in 2017 zijn grote herstelwerkzaamheden gestart. 
Inmiddels zijn zo’n 4 miljoen mensen teruggekeerd naar huis. Hoewel huis soms 
een groot woord is als dat in puin ligt. Deze mensen hebben meestal geen werk 
en dus geen inkomen; daardoor hebben zij geen eten. Winkels en scholen zijn 
verwoest, waardoor kinderen geen onderwijs kunnen krijgen. Tegelijk is er een 
voortdurende dreiging van IS-gerelateerde en andere milities. Die proberen 
hun kans te grijpen in een chaotische situatie. De noodzaak van hulp aan deze 
teruggekeerde vluchtelingen is overduidelijk. 

ZOA is er. Maar de weg naar economisch en sociaal herstel is lang en complex. Er 
is vooral behoefte aan herstel van onderdak en basisvoorzieningen, als schoon 
drinkwater. ZOA zet zich daarnaast in voor vredesopbouw, waardoor onderlinge 
relaties en vertrouwen hersteld kunnen worden. 

Veilig zijn en je veilig voelen zijn twee verschillende dingen. Daarom creëren we 
child friendly spaces. Ruimtes waar kinderen met leeftijdgenootjes kunnen spelen 
en gewoon weer even kind kunnen zijn. Ook krijgen kinderen traumacounseling 
en ondersteunen we ouders in de begeleiding van hun kinderen. 

We zijn er

Wanhoop. Geen ander woord beschrijft 
beter wat Iraakse gezinnen ervoeren op 
hun vlucht voor IS. En nu ze terugkeren, 
is die wanhoop nog steeds in hun ogen 
te lezen wanneer ze de verwoesting 
in hun land zien. Samen met de 
Iraakse bevolking werken we aan de 
wederopbouw. We zijn er. 
 
• Sinds 2014 zijn miljoenen mensen op 

de vlucht door de opkomst van IS.
• Mannen, vrouwen én kinderen hebben 

ernstige trauma’s.
• Door schade aan infrastructuur 

en steden zijn er nauwelijks 
basisvoorzieningen.
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Zonder huis kun je niet veilig wonen. Onderdak heeft daarom onze aandacht. Daar hoort het herstel van watervoorzieningen 
en infrastructuur bij. We werken hierin samen met vrijwilligersgroepen. De vrijwilligers geven een prachtige impuls aan 
de wederopbouw van de samenleving. Ze helpen niet alleen de infrastructuur te verbeteren, maar organiseren ook leuke 
evenementen voor kinderen. Tegelijk zijn zij de ingang om met de bevolking in gesprek te gaan over samenwerking, 
traumaverwerking en het vreedzaam oplossen van conflicten. 

ZOA vindt het belangrijk dat gezinnen in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Onze focus in Irak ligt op het herstel 
van de landbouw en het ondersteunen van de middenstand. 
• In de landbouwsector voorzien we in materialen en trainingen. We richten ons op de voedselproductie en het 

ontwikkelen van de waardeketen. Zo ontstaat een sterkere lokale economie.
• Kleine zelfstandigen bieden we trainingen in ondernemerschap en technische vaardigheden.
Jongeren hebben hierbij onze speciale aandacht. Als tiener zijn ze meestal noodgedwongen met school gestopt. Ze zijn 
geconfronteerd met verlies, angst en afschuwelijk geweld. We zetten ons in om hen aan het werk te helpen.

De (oorlogs)trauma’s van mannen, vrouwen en kinderen zijn enorm. Psychosociale hulp is belangrijk. In al onze 
activiteiten gebruiken we een holistische, gezinsvriendelijke benadering. In zogeheten safe places (veilige ruimtes) geven 
gespecialiseerde medewerkers ouders en kinderen tijd, aandacht en hulp die kunnen helpen bij herstel. Speciale aandacht 
gaat uit naar kinderen met een beperking. ZOA heeft daarnaast een programma, waarbij leraren en ouders leren om 
trauma’s en negatieve coping te herkennen én te beantwoorden, op een manier die harmonie bevordert en mogelijk geweld 
voorkomt: Preventing Violent Extremism (PVE).

Hoe we helpen
ZOA werkt vanaf 2014 in Irak. Eerst vooral in het noorden waar mensen naartoe trokken, op de vlucht voor IS. Nu 
ondersteunen we teruggekeerde vluchtelingen met voedselzekerheid, onderdak, onderwijs en vredesopbouw. We richten 
ons op kwetsbare groepen als kinderen en jongeren, maar ook vrouwen en meisjes die slachtoffer zijn geworden van 
(seksueel) geweld. Ook helpen we gezinnen met basisvoorzieningen.

1.000 gevluchte families voorzien we van 
onderdak en basisvoorzieningen. 

Ruim 100 families krijgen hulp bij het  
(her)starten van een kleine onderneming. 

8.500 ouders, leraren, decanen en 
studenten worden voorgelicht in preventie 
van extremistisch gedachtengoed onder 
schoolgaande jeugd.

1.190 boeren worden getraind in innovatieve en 
klimaatslimme processen en technieken. 

400 boeren krijgen betere zaden en 
landbouwgereedschappen. 

Help ZOA Irak dit jaar mee met het volgende:“Er is oorlog in mijn land Syrië. We 
moesten vluchten voor bommen 
en vuur. Ik kon alleen mijn roze 
trui meenemen. We zijn alles 
kwijtgeraakt. Nu wonen we in 
een vluchtelingenkamp in Irak. Ik 
mis vooral mijn vrienden, en mijn 
speelgoed. Thuis had ik een Barbie 
en een poppenhuis. Wanneer ik 
‘s ochtends wakker word, eet ik 
eerst mijn ontbijt en dan ga ik 
mijn moeder helpen. Daarna ga ik 
tekenen.” 

Delma (11), Irak.
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