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VIERDE DRUK ‘WOORDEN VAN HOOP’
In het vorige Syria’s Request Bulletin berichtten we over
het optreden van Yasmin Khalaf-Haidar bij de landelijke
dag van Vrouwen voor Vrede. Dat optreden bleef niet
zonder gevolgen, want uit het hele land kwamen
bestellingen voor de gedichtenbundel ‘Woorden van
Hoop’ binnen, zodat half november al besloten moest
worden tot een vierde druk van het boekje, die inmiddels
mogelijk is gemaakt door een financiële bijdrage van
Soroptimist International Club Enschede. De groep van
Vrouwen voor Vrede in Ridderkerk heeft er enkele
tientallen besteld om als Kerstgeschenk te verspreiden.
Misschien een idee om na te volgen? De vierde druk is in
ieder geval vóór de Kerst gereed. Uw bestelling kunt u
plaatsen via syriasrequest@gmail.com.

BIJEENKOMST MET FEBRUNIYE AKYOL, CO-BURGEMEESTER VAN MARDIN
De nu al bijna vier jaar durende gewapende strijd in
Syrië heeft ook gevolgen voor de directe buurlanden.
Miljoenen vluchtelingen die opgevangen moeten
worden, maar ook spanningen tussen verschillende
etnische en religieuze groepen die overslaan. Het
afgelopen jaar heeft de Aramese Beweging voor
Mensenrechten hierover al bijeenkomsten georganiseerd met Arameeërs uit Libanon, Turkije en Irak. Op
zaterdagavond 29 november a.s. organiseert ze een
bijeenkomst met de Aramese co-burgemeester
Februniye Akyol van Mardin, de informele hoofdstad
van Tur Abdin, de regio in Zuidoost-Turkije die als
bakermat geldt van het Aramese christendom met
kloosters en kerken die teruggaan tot de vierde eeuw
van onze jaartelling. Veel Aramese christenen zijn in
de loop van de afgelopen eeuw uit het gebied verdreven of gevlucht; het laatste kwart van de vorige eeuw vooral
vanwege de oorlog tussen het Turkse leger en de Koerdische PKK waarbij de Arameeërs zich tussen hamer en
aambeeld bevonden. Enkele duizenden Arameeërs uit deze regio zijn in deze periode in Twente terechtgekomen.
De laatste jaren worden in de regio Mardin juist weer christelijke, Aramese vluchtelingen opgevangen uit het
aanpalende Syrië. De Aramese Februniy Akyol zal op 29 november ingaan op het doorwerken van de oorlog in
Syrië op Tur Abdin en Mardin, zoals de aanwezigheid van ISIS-cellen op Turks grondgebied en de sterk
toegenomen spanningen tussen de Turkse regering en de PKK door de weigering van de Turkse regering
Koerdische strijders uit Turkije hun volksgenoten bij Kobani te hulp te komen. Wat betekenen deze ontwikkelingen
voor de kleine Aramese gemeenschap die in Tur Abdin en Mardin is achtergebleven? De avond begint om 19.00
uur en vindt plaats in het gebouw van Platform Aram, Vlierstraat 93 in Enschede. U bent van harte welkom.

ONZE EN DUS OOK UW HULP IS NOG STEEDS HARD NODIG! HELP ONS HELPEN!
Na bijna vier jaar oorlogsellende in Syrië is het humanitaire leed dat daar geleden wordt geen nieuws meer. Maar
hoe langer het voortduurt hoe harder onze steun nodig is om groepen in Syrië andere Syriërs te helpen. Maak
daarom, juist nu met de winter voor de deur, uw gift over op IBAN NL40INGB0007667732 t.n.v. SDO, Enschede.

