JAARVERSLAG 2017 VAN STICHTING SOZFONDS.
BESTUURSVERSLAG over het jaar 2016.
Het jaar 2016 was opnieuw een jaar waarin we vanwege de politieke situatie in Koerdistan en
de sociale gevolgen daarvan, minder hebben kunnen doen we van plan waren. Maar de
AWATschool en in mindere mate ook de RUNAKI- en HIWAschool in Sulamaya en de
AWATschool in Erbil hebben steun ontvangen van het Soz Fonds. Ondanks sluiting van de
scholen, niet doorbetalen van de docenten werd onderwijs aan de kinderen voortgezet.
Het bestuur bestond uit:
Soza Gaffaf, voorzitter
Majorie Leurdijk, secretaris
Hans Schwarte, penningmeester,
Lottie Schenk/Agink Berwary, algemeen bestuurslid,
Angeline Joordens, algemeen bestuurslid.
Lottie Schenk is eind 2016 afgetreden als algemeen bestuurslid vanwege haar gevorderde
leeftijd maar wil het bestuur blijven ondersteunen. Zij wordt in het bestuur vervangen door
Agink Berwary, juriste van Koerdische afkomst, die al enkele jaren het bestuur ondersteunt.
De veranderingen zijn doorgegeven aan de Kamer van Koophandel.
Dorien Kres, orthopaedagoge en Raouf Najmeddin ondersteunen ook in 2016 het bestuur.
In Koerdistan is de geregistreerde Stichting Soz voor Kinderen actief, die ressorteert onder
Stichting Soz Fonds Nederland.
DE POLITIEK
In Koerdistan heerst oorlog, de slechte berichten stapelen zich op. Economische problemen
zijn er volop. Docenten zijn in 2015 vier maanden niet uitbetaald, dat leidde tot stakingen.
Scholen waren gesloten, toen de scholen weer openden en de docenten hun lessen weer
opnamen, kregen ze weer betaald maar de salarisachterstand over deze vier maanden werd
niet gecompenseerd. Door dalende inkomsten van de regering, was deze niet meer in staat bij
te dragen aan de kosten van onderwijs. Er was geen geld voor benzine voor de busjes, geen
geld voor verwarming van de klaslokalen.
INVENTARISATIE VAN NODEN VAN DE VERSCHILLENDE SCHOLEN.
Gülsar, een oudere docente van de HIWAschool voor dove en slechthorende kinderen,
inventariseerde de behoefte van haar school (180 kinderen): 2.000 euro voor transportkosten
en verwarming van alle klassen tot en met mei.
De Awatschool (80) leerlingen heeft 1500 euro nodig.
De Runakisschool (22 leerlingen, 1 bus) heeft circa 500 euro nodig.
Het is van het grootste belang dat deze drie scholen in Sulamanya hun werk kunnen
voortzetten.
Het Soz Fonds heeft deze kosten betaald. Als eis werd gesteld dat een commissie van 3
personen, twee docenten en een directeur, de uitgaven moesten verantwoorden en rekeningen
en bonnetjes overleggen.
PROJECTEN. AWATschool in Sulamanya.
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Ondersteuning van de AWAT school voor kinderen met een verstandelijk beperking in
Sulamanya is ons belangrijkste doel van 2016, sinds 2013 zijn we hier actief bij betrokken.
Het onderwijssysteem voor deze doelgroep is naar Brits voorbeeld door het MEDS (Middle
East Development Services) geschikt gemaakt voor de omstandigheden in Koerdistan/ NoordIrak en toegepast aan de AWAT-school in Erbil. Het lesmateriaal is in het Koerdisch vertaald.
Bekostigd door het Soz Fonds zijn er docenten vanuit Erbil naar Sulamanya gekomen voor
workshops en zijn docenten vanuit Sulamanya naar Erbil gegaan om kennis te nemen van het
in de praktijk functionneren van dit systeem. (zie eerdere jaarverslagen)
De docenten van de AWATschool in Sulamanya zijn erg blij met het systeem. De kinderen
gaan graag naar school en de docenten werken ook door zonder salaris!
De eerste vijf maanden van het jaar heeft de AWAT-school redelijk gefunctionneerd. Door de
gedaalde olieprijs kon de overheid minder betalen. Het Soz Fonds sprong bij. Alles is betaald:
benzine voor de bussen, stookolie voor de verwarming. En er zijn schoolbenodigdheden
gekocht. De AWATschool, de RUNAKIschool voor visueel beperkte kinderen en de
HIWAschool voor dove en slechthorende kinderen hebben alle wat geld gekregen naar hun
behoefte. Er is materiaal gekocht voor de lessen handenarbeid, deze zeer waardevolle lessen
worden gegeven door een doof-blinde docente.
De schoolvakantie was van eind mei tot eind september. Binnen deze periode viel de
Ramadan. Na de Ramadan gingen de docenten weer aan het werk. De Hiwa-school heeft in
twee lokalen het tapijt vernieuwd, stoelen bijgekocht, geverfd, alle whiteboards vervangen en
feestelijke afscheidsjakjes gekocht.
De tweede helft van het schooljaar verloopt minder gunstig. In Sulamanya zijn alle scholen
gesloten, van kleuterschool tot universiteit. Docenten ontvangen een kwart van hun salaris en
worden slechts drie van de vier maanden betaald. (Particuliere scholen, betaald door Turkije
en Saoedi-Arabie zijn wel open, maar de Koerdische scholen niet!!)
OPLEIDINGEN
De HIWAschool voor dove en slechthorende kinderen wil in Erbil een beroepsopleiding
starten voor dove kinderen die de 9 leerjaren doorlopen hebben, het gaat om leerlingen van
15, 16 jaar. Zij hebben nu niets. Het grootste probleem is gebrek aan ruimte voor deze
kinderen. Het is wellicht mogelijk een container te kopen als school/werkruimte. Tanya,
inspecteur voor HIWAscholen en voormalig directeur van de HIWAschool in Erbil, heeft de
politiek weten te overtuigen dat die opleiding nodig is. De kosten zouden circa 2000 euro
bedragen. Dr. Bayan, de Koerdische psychiater die lange tijd in Nederland heeft gewoond en
het Soz Fonds in Koerdistan bijstaat, en Tanya willen een plan in het Engels indienen voor
deze opleiding en klaslokaal. We kunnen nog eenmaal subsidie aanvragen bij de Gemeente
Amstelveen tot 2500 euro.
Een Koerdische/Nederlandse vrouw Jwana Mirachor met een master speciaal onderwijs wil in
Koerdistan een opleiding voor docenten starten. Ook gaat zij onderzoeken wat de wettelijke
regelingen zijn voor het speciaal onderwijs en wat er op dit gebied bestaat in Koerdistan. Soza
bracht haar in contact met Gülsar in Bagdad die een dergelijk onderzoek heeft gedaan.
EERDERE PLANNEN
Dr. Bayan, de psychiater die regelmatig de vluchtelingenkampen bezoekt, laat weten dat onze
plannen om transport te regelen en bekostigen voor kinderen die speciaal onderwijs nodig
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hebben, vanuit de vluchtelingenkampen naar de nabij gelegen grote stad door de moeilijke
omstandigheden niet gerealiseerd kunnen worden..
PLANNEN VOOR 2017.
Zo goed mogelijk doorgaan met onze inspanningen voor de verbetering van de
omstandigheden aan de scholen en met name voor de verbetering van het onderwijs aan de
AWATschool in Sulamanya. Onze mogelijkheden worden bepaald door de politieke
omstandigheden die – naar verwachting – in 2017 niet opzienbarend verbeterd zullen zijn.
WEBSITE
Er komt een apart kopje: Jaarverslagen en jaarrekeningen.
DANK AAN GIFTGEVERS
Dank voor alle giften, groot en klein, financieel en in natura. Met name dank aan SYMPANY,
de Stichting ontstaan uit de fusie van KICI, die het Soz Fonds al jarenlang steunt, met
HUMANA. Zij zetten de steun aan het Soz Fonds voort met het AWAT bestemmingsfonds.
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