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Allereerst wenst het bestuur van Soz Fonds iedereen een
gelukkig en vreedzaam 2015!
Het jaar 2014 was voor het Soz Fonds een veelbewogen
jaar. Het Sozfonds heeft zich in 2014 bezig gehouden met
het verbeteren van onderwijs aan verstandelijk
gehandicapte kinderen aan de Awatschool in Sulamanya.
Maar ook de opmars van IS in Koerdistan heeft Stichting
Soz Fonds het afgelopen half jaar in het hart geraakt. Het
bestuur van het Soz Fonds staat graag nog even stil bij alle
nabestaanden die door deze strijd in rouw zijn
gedompeld.
In deze nieuwsbrief stellen wij u graag op de hoogte over
de ontwikkelingen van ons project bij de Awatschool in Sulamanya, de ontwikkelingen in
Koerdistan sinds de opmars van IS en onze toekomstige plannen voor 2015.

AWAT SCHOOL
Het Soz Fonds heeft de afgelopen periode de AWAT-school voor verstandelijk gehandicapte
kinderen in Sulamanya geholpen een nieuw onderwijssysteem voor lezen en rekenen in te
voeren. Het nieuwe programma was al in gebruik op de AWAT-school in Erbil. De overdracht
van al het materiaal, de instructies en de begeleiding die hiervoor nodig waren heeft het Soz
Fonds gefaciliteerd. Het nieuwe systeem is nu volop en succesvol in gebruik. De nieuwe
hulp- en leermiddelen maken een verbeterd onderwijs daadwerkelijk mogelijk. Docenten,
ouders en kinderen zijn tevreden. Er zijn meer leerlingen dan voorheen en docenten
hebben het gevoel dat ze grip hebben op hun werk.
Via internet (https://www.facebook.com/AwatIMHCSuly/photos_stream) hebben we
meebeleefd hoeveel actiever en vrolijker de kinderen (en de leerkrachten) hierdoor zijn.
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ONTWIKKELINGEN KOERDISTAN SINDS DE OPMARS IS
Aan het begin van de zomer 2014 begint de Islamtische Staat aan haar opmars in Irak en
Syrië. Totaal onverwacht begint IS aan een etnische zuivering tegen de Yezidi’s. Yezidi’s
worden door IS aangezien voor ‘duivelaanbidders’. In augustus 2014 vluchten duizenden
Yezidi’s naar de Sinjar gebergte. Velen van hen zitten dagen vast zonder drinkwater en
voedsel. De angst om van de berg af te komen zit hoog. IS heeft namelijk vele vrouwen
gedwongen tot een huwelijk met een IS-lid, vrouwen verkracht en mannelijke familieleden
vermoord.
De Koerdische Regionale Regering besluit om de verdedingsstrategie van het Koerdisch
grondgebied om te zetten tot aanvalsstrategie. Na hevige gevechten tussen de peshmerga’s
en de IS terroristen lukt het de Koerden met behulp van internationale steun IS enigszins
terug te dringen. Het blijft echter niet tot Koerdisch grondgebied in Irak beperkt. IS besluit
ook Kobane (Koerdische stad in Syrië) aan te vallen. Inmiddels zijn duizenden Koerden op de
vlucht geslagen die momenteel momenteel in vluchtelingenkampen in Turkije of Noord-Irak
verblijven (Zuid-Koerdistan).
Het bestuur van het Soz Fonds heeft de ontwikkelingen in Koerdistan op de voet gevolgd.
Het Soz Fonds heeft besloten om niet direct over te gaan tot het verlenen van hulp aan de
vluchtelingen. Deze beslissing was genomen om de andere belangrijke hulporganisaties zoals
Het Rode Kruis en Unicef niet te storen in hun aanpak de vluchtelingen te helpen. Nu vele
vluchtelingen zijn geregistreerd en opgenomen zijn in vluchtelingenkampen, heeft Soz Fonds
besloten om in 2015 hulpmiddelen te sturen voor gevluchte gehandicapte kinderen.

PLANNEN 2015
In 2015 zal het Soz Fonds het project rond de Awatschool in
Sulamanya voortzetten. Wij gaan de school helpen met het
opzetten van een programma voor zelfredzaamheid. Om dit
project voort te kunnen zetten, zullen wij allereerst in
Nederland bij scholen kijken hoe zij met zelfredzaamheid
omgaan.
Zoals eerder is aangegeven, zullen wij in 2015 hulpmiddelen
sturen voor de voor IS gevluchte gehandicapte kinderen.
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HOE KUNT U ONS HELPEN?
Zoals uit deze nieuwsbrief blijkt hebben we dankzij uw
bijdragen veel kunnen doen. Voor onze verdere plannen
hebben we ook weer uw steun nodig. Naast bijdragen in
geld kunnen we uw deskundigheid goed gebruiken bij het
uitwerken van deze plannen. U kunt daarbij bijvoorbeeld
denken aan kennis over speciaal onderwijs of
leermiddelen voor gehandicapte kinderen.
Als u ons financieel wilt steunen, dan kunt u uw bijdrage
overmaken op onze rekening NL98INGB0004807904 ten
name van Stichting Soz Fonds in Amstelveen. Giften aan onze stichting zijn aftrekbaar voor
de inkomstenbelasting.
Voor nog meer informatie over onze stichting kunt u kijken op www.sozfonds.nl
Als u actief wilt helpen kunt u een e-mail sturen aan: info@sozfonds.nl

