
Door de crisis in Syrië, die nu al twaalf jaar duurt, is de meerderheid van de 
bevolking op de vlucht geslagen. Steden en dorpen zijn verwoest. Wie kent niet 
de hartverscheurende beelden uit het voorheen prachtige Aleppo?

Vluchtelingen die – aangemoedigd door de regering – terugkeren naar hun 
woonplaats, hebben vrijwel niets om een nieuw bestaan mee op te bouwen. Ze 
treffen meestal hun huis vernield aan; hun bezittingen zijn weg. De toegang tot 
bijvoorbeeld water en gezondheidszorg is minimaal, omdat de infrastructuur 
ernstig beschadigd is. Daarnaast is de situatie vaak onveilig.

De Syrische economie verkeert in een deplorabele staat, onder meer door 
droogte, covid, de instorting van de Libanese economie én de oorlog in 
Oekraïne, waardoor bloem, olie, suiker en brandstof zeer schaars zijn. De inflatie 
is enorm gestegen. Miljoenen mensen leven in diepe armoede. Volgens het 
Wereldvoedselprogramma hebben ruim 15 miljoen mensen – zo’n 70% van de 
bevolking – humanitaire hulp nodig.

Naast gebrek aan eerste levensbehoeften is er ook psychische nood. Crises 
blijven elkaar opvolgen. Veel mensen hebben last van trauma’s, omdat nog niets 
achter hen ligt en ze dus ook nog niets kunnen verwerken. Kinderen kampen 
naast trauma’s met grote leerachterstanden door gebrek aan onderwijs.

ZOA helpt mensen op de vlucht, maar ook Syriërs die hun leven weer proberen 
op te bouwen in gebieden waar het relatief rustig is. Wij staan naast hen en 
bieden hulp, die hard nodig is in een situatie waarin bijna alles – letterlijk en 
figuurlijk – kapot is.

We zijn er

De allesverwoestende crisis in Syrië 
duurt nu al meer dan twaalf jaar. Van de 
22 miljoen inwoners van dit land zijn 13,6 
miljoen mensen op de vlucht geslagen 
voor geweld: 6,9 miljoen in eigen land en 
6,8 miljoen naar elders. ZOA helpt hen.

• De crisis in Syrië heeft 
honderdduizenden levens geëist.

• Langzaam keren mensen weer terug 
naar hun verwoeste steden en huizen. 
Maar de infrastructuur is zwaar 
beschadigd, de basisvoorzieningen zijn 
minimaal.

• 15,3 miljoen mensen in Syrië leven in 
diepe armoede. Er is werkelijk gebrek 
aan alles.
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Niet zeker weten of je morgen voldoende te eten hebt: voor 12 miljoen mensen in Syrië is dit de realiteit. ZOA ondersteunt 
de meest kwetsbare huishoudens met levensreddende basisgoederen, zoals matrassen, dekens, winterkleding en 
brandstof voor de verwarming.

ZOA richt zich ook op het herstel van waterbronnen en schoon water om te drinken en te koken, voor persoonlijke en 
huishoudelijke hygiëne. Tevens is herstel van beschadigde rioolbuizen noodzakelijk om het lekken van rioolwater en 
infiltratie van grondwater te voorkomen. Daarnaast zetten we in op puin- en vuilnisverwijdering met het oog op het 
voorkomen van ziektes.

De voedselzekerheid voor veel Syriërs is de afgelopen vier jaar verslechterd. We verstrekken cash en vouchers om 
voedsel te kunnen kopen. Daarnaast helpen we landbouwgemeenschappen met toegang tot irrigatiewater, gereedschap, 
meststoffen, zaden, jonge boompjes en vee.

2 miljoen kinderen in Syrië hebben een grote leerachterstand, omdat ze door het conflict lange tijd niet naar school  
konden gaan. ZOA helpt kinderen aan een veilige en kindvriendelijke leeromgeving door klaslokalen op te knappen en  
schoolspullen beschikbaar te stellen. Ook zorgt ZOA voor deskundige psychosociale hulp voor kinderen en ouders om hun 
trauma’s te kunnen verwerken.

Hoe we helpen
De twee kanten van ons werk – noodhulp en wederopbouw – zijn in Syrië allebei ontzettend hard nodig. De langdurige 
crisis heeft immense schade veroorzaakt en de humanitaire nood is overweldigend. ZOA werkt momenteel in vijf 
provincies – Quneitra, omgeving van Damascus, Dara’a, Aleppo en Al Hasakeh - met onder meer onderdak, schoon 
(drink)water, sanitaire voorzieningen en onderwijs. Ook geven we boeren een steuntje in de rug om weer te beginnen 
met het verbouwen van hun land.

6 dorpen toegang bieden tot veilig water en 
sanitaire voorzieningen; helpen met beheer van 
afval en hygiënische artikelen.

7000 mensen ondersteunen met middelen 
van bestaan, denk aan voedselbonnen en 
landbouwmaterialen.

2000 mensen (of huishoudens) helpen aan 
onderdak en (winter)noodhulp.

1200 jongens en meisjes steunen bij het 
volgen van onderwijs door schoolpakketten, 
onderwijsmateriaal en psychosociale 
ondersteuning.

Help ZOA in Syrië dit jaar met het volgende:“De crisis was verwoestend 
en ik heb donkere dagen 
meegemaakt, maar ik heb mijn 
land nooit verlaten!”, zegt Nabil 
onverzettelijk. ZOA steunt zijn 
dappere pogingen om het hoofd 
boven water te houden en gaf 
de familie Hasan twee schapen 
en veevoer. Zo kunnen zij een 
redelijk inkomen verwerven door 
de verkoop van melk en kaas. “Wij 
zijn dankbaar voor ZOA’s enorme 
inzet!”

Nabil Hasan, Harasta (Syrië)
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