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Aanleiding aanvraag

De gewelddadige annexatie door IS heeft in Syrië, Irak en Turkije destructieve gevolgen voor de
situatie van minderjarigen. Miljoenen Koerdische gezinnen ontvluchten het geweld en vluchten naar
andere gebieden en steden waar ze door hun vluchtsituatie terechtkomen in een zeer kwetsbare
situatie vooral gekenmerkt door armoede en haar gevolgen. Deze situatie bestond al ten dele als
gevolg van de massale gedwongen verplaatsingen in de jaren ’90, toen de Turkse militairen
ongeveer 3500 dorpen in het zuidoosten vernietigden in hun strijd tegen de PKK. We kunnen alleen
maar stellen dat deze crisissituatie door de recente ontwikkelingen voor wat betreft omvang is
vergroot en verergerd.
Deze gehele situatie heeft een enorme impact op de Koerdische kinderen. Het gebrek aan inkomen,
huisvesting, voeding, zorg, educatie en ontspanning en de gevolgen van kinderarbeid en vervolging
vormt een obstakel in de ontwikkeling en het welzijn van Koerdische kinderen. Veel meer ontstaat
er een cyclus van geweld naar vluchten; van vluchten naar armoede; van armoede naar onvoldoende
zelfredzaamheid, weerbaarheid en stagnatie van persoonlijke ontwikkeling. Hiermee worden de
toekomstperspectieven van deze kinderen ernstig gehinderd of verstoord. De stichting Hurmet wil
in deze kinderen investeren en een aantal basisvoorwaarden creëren die bijdragen aan een betere
persoonlijke ontwikkeling binnen verschillende leefdomeinen.
De doelgroep van Stichting Hurmet

Het gaat hierbij om ontheemde kinderen en kansarme kinderen, veelal hebben ze geen woonplaats,
onderdak of ouders meer, waardoor de kinderen moeten zwerven en gedwongen zijn om buiten te
leven. Als deze kinderen nog ouders hebben, dan zijn deze voornamelijk bezig met overleven. Zij
hebben hun eigen trauma's; ze zijn hun huis en grond kwijt en vaak zijn familieleden of kinderen
omgekomen bij het geweld of opgepakt en in de gevangenis verdwenen. De omstandigheden
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zorgen ervoor dat kinderen vaker de dupe worden van geweld. In het ergste geval worden de
kinderen voor relatief kleine vergrijpen opgepakt, berecht en gemarteld. Er zitten hierdoor ook veel
van dit soort, vaak erg jonge, kinderen in de gevangenis.
De kinderen die het wat beter getroffen hebben en naar school kunnen gaan, hebben vaak heel
weinig tot niets te eten omdat de armoede groot is. Als gevolg hiervan, zien de kinderen zich
gedwongen om op straat geld bij te verdienen (alleen al in Diyarbakir werken 30.000 kinderen op
straat). Dit straatleven verergert de problematiek aanzienlijk, omdat kinderen in aanraking komen
met criminaliteit en verdovende middelen en seksueel misbruik.
Stichting Hurmet en haar opgave

Stichting Hurmet is een humanitaire organisatie en richt zich op het geven van hulp aan de
kansarme kinderen in Turkije. Hurmet bestaat uit een groep vrijwilligers die zich al jaren
bezighoudt met de situatie van kinderen in Turkije en op deze wijze veel kennis en een groot
netwerk heeft opgebouwd.
De recente gegevens uit onderzoeken in Turkije laten duidelijk zien dat het Oosten van Turkije het
meeste achterstand ondervindt. De armoede en werkloosheid is hier het hoogst. Hierdoor worden
vrouwen en met name de kinderen getroffen en hebben weinig mogelijkheden tot ontwikkeling.
Veel kinderen leven dan ook als straatkinderen. Vaak moeten kinderen op zeer jonge leeftijd
werken om de familie te ondersteunen. Meisjes worden op zeer jonge leeftijd uitgehuwelijkt. En
kinderen komen vaker en sneller in de gevangenissen terecht.
Het woord ‘hurmet’ ligt het meest dicht bij het Nederlandse begrip ‘respect’. Stichting Hurmet is
opgericht vanuit de visie dat de ontwikkeling van kinderen voldoende gerespecteerd, beschermd en
gewaarborgd dient te worden.
De werkwijze van Stichting Hurmet

De Stichting Hurmet richt zich vooral op het bevorderen van ontwikkelingen in de directe
leefomgeving van kwetsbare groepen. Ideeën en projecten moeten van de mensen en organisaties
ter plekke komen. Alleen op deze manier is het mogelijk om de juiste noden aan te pakken en de
zelfwerkzaamheid te bevorderen en uit te bouwen. Stichting Hurmet streeft geen commerciële,
politieke of religieuze doelen na. Zij organiseert themabijeenkomsten, bevordert kennisuitwisseling
en motiveert de Nederlandse Turken en Koerden om zich in te zetten voor kwetsbare kinderen in
Turkije.
In de bijlage vindt u nog verdere informatie over de uitgangspunten die de Stichting Hurmet
hanteert in de samenwerking met partners in Turkije.

Aanvraag subsidie, sponsoring
Opvanghuis voor kwetsbare meisjes in Diyarbakir
Aanleiding aanvraag
Eind december 2015 hebben de secretaris en de voorzitter een werkbezoek gebracht aan Zuidoost
Turkije. Met dit werkbezoek wilde de Stichting Hurmet zich verder verdiepen in aanwezige
projecten of nieuwe initiatieven die zich richten op de hulp aan vluchtelingenkinderen. Dit met doel
om mogelijk deze projecten in de toekomst door de Stichting Hurmet financieel of anderszins te
ondersteunen. Dit werkbezoek is afgestemd en voorbereid met lokale coördinatiepunten
vluchtelingenwerk in de regio Kobani en Diyarbakir.
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In de regio Kobani zijn door het plaatselijk coördinatiepunt bezoeken georganiseerd naar
verschillende vluchtelingenkampen, opvangkampen om een scherper beeld te krijgen van vragen en
noden bij deze vluchtelingen. Uit de vele vragen en behoeften hebben wij in deze regio Kobani
gekozen om een prothesewerkplaats te gaan ondersteunen.
In Diyarbakir hebben wij uitgebreid contact gehad met de coördinator van het Intergemeentelijk
Coördinatiepunt Vluchtelingenwerk (A.Menap Şeker
Yerel Ekonomiyi Geliştirme Daire Başkanlığı. In deze regio is de omvang van vluchtelingen zodanig
groot dat de gemeenten in deze regio hebben besloten de opvang en de hulp in deze gehele regio
gezamenlijk te coördineren en te organiseren. Steeds meer bleek dat er veel hulp werd geboden
maar er nog te weinig juiste antwoorden werden georganiseerd. Te veel hulp of goederen op
bepaalde locaties en juist weer te weinig hulp en goederen op andere locaties. Duidelijk werd ook
dat een aantal projecten en startende projecten financiële ondersteuning nodig hadden waarin nog
niet was voorzien.
Stichting Hurmet heeft voor wat betref de regio Diyarbakir besloten aan te sluiten bij dit
coördinatiepunt en dit coördinatiepunt te laten aangeven wat relevant en nodig is. Wij zien dit
coördinatiepunt als regisseur en willen op basis van hun signalen en vragen de noodzakelijk hulp
gaan regelen. Hierdoor ontstaat helderheid over wat nodig is en dat deze hulp bij de juiste
organisaties en personen terecht komt.
Dit verzoek voor samenwerking met dit coördinatiepunt vluchtelingenwerk is in de gemeenteraad
van Diyarbakir besproken en als voorstel unaniem aangenomen, zowel het gemeentebestuur als de
co-burgemeesters vonden het een eer om met Stichting Hurmet rondom een project samen te
werken. Tijdens ons werkbezoek werd er melding gemaakt om in Diyarbakir een opvanghuis voor
kwetsbare meisjes starten. Dit initiatief sluit naadloos aan bij de doelstelling van Hurmet om zich in
te zetten voor vluchtelingenkinderen en met name aandacht te geven aan de positie van meisjes.
Meisjes komen vaker door de gangbare cultuur, waarden en normen in een achterstandspositie
terecht (denk aan uithuwelijken, gelijke kansen van onderwijs, opvatting over economische
zelfstandigheid en zelfontplooiing voor meisjes en vrouwen etc.)

Zuster Aloysa (10 juni 1930-25 januari 2014)

Zuster Aloysa behoorde tot de congregatie van de Zusters van Liefde van Schijndel. Vanaf de jaren
80 tot haar dood in 2014 zette zij zich zeer actief in voor de Koerden. Zo was ze in 1990 nauw
betrokken bij de hongerstaking van Koerden in de Catharina kerk in Eindhoven. In 1993 heeft
Zuster Aloysa de stichting Cizira Botan opgericht, die zich inzet voor de positie van vrouwen en
kinderen die slachtoffer zijn van de omstandigheden in Oost-Turkije www.cibonederland.nl). Aloysa
had een scherpe analyse en een goede kijk op actuele ontwikkelingen. Door haar openlijke steun
aan de Koerden, ook in een tijd waarin de Koerden alleen stonden, dwong ze veel respect af. Het
gebruik van de naam van zuster Aloysa was voor de gemeente Diyarbakir een prachtig initiatief om
in Diyarbakir door te laten klinken als symbool voor vrede tussen alle godsdiensten die naast elkaar
leven. Dat vonden zij juist heel sterk en omdat Zuster Aloysa ook een bekend persoon is in
Diyarbakir. De naam van Zuster Aloysa zal op meerdere manieren voortleven in Oost-Turkije.

Opvanghuis voor kwetsbare meisjes Diyarbakir
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Medio 2016 wordt het opvanghuis voor meisjes geopend. De doelgroep van dit opvanghuis zijn
vluchtelingenmeisjes waarvan de ouders in een staat van armoede leven. Het opvanghuis biedt
plaats aan 272 meisjes die ook de gelegenheid hebben hier 24 uur per dag te verblijven.
Achtergrond of religie speelt geen rol voor toelating. In overleg met het Intergemeentelijke
Coördinatiepunt Vluchtelingenwerk is besloten om onze inzet en bijdrage te richten in deze regio
op dit opvanghuis Dit coördinatiepunt stelt het zeer op prijs als de Stichting Hurmet zich gaat
inspannen om de scholingsprojecten binnen dit opvanghuis voor deze meisjes zo veel mogelijk
financieel gaat (mede) ondersteunen.
Dit opvanghuis voor meisjes zal naast een locatie voor nachtelijk verblijf ook beschikken over
diverse andere ruimten of locaties. Er worden meerdere gezamenlijke leefruimtes gecreëerd en er
bevinden zich ook leslokalen en vergaderlokalen voor diverse lesprogramma’s en een naaiatelier.
Het opvanghuis zal ook beschikken over een computerpracticum en lokaal voor internetgebruik. In
een te starten kleine bibliotheek zal er extra aandacht geschonken worden aan meisjes- en
vrouwenliteratuur. Daarnaast beschikt dit opvanghuis over een wasserette, keuken, een restaurant
en een naaiatelier.
Dit opvanghuis heeft niet alleen de functie van opvang maar zeker ook van educatie en het
vergroten van competenties van deze meisjes naar meer zelfstandigheid, zelfredzaamheid en
welbevinden. Op dit moment wordt er een aantal scholingsprojecten vooraf aan de start ontwikkeld
zoals rijinstructeur met garantie op werk. Een ander scholingsproject betreft een opleiding tot
"telkari" (zilver- en goudsmid). De beschrijving van de scholingsprojecten worden binnenkort aan
de Stichting Hurmet ter informatie voorgelegd.
Begroting Opvanghuis voor kwetsbare meisjes in Diyarbakir
Projectonderdelen

De bouwkosten van dit

Kosten

Bijdrage gemeente

Vraag om aanvullende

Diyarbakir

middelen

€ 1.800.000.-

€ 1.800.000.-

365.000,-

110.000

255.000

50.000,-

15.000

35.000

36.000,-

11.000

25.000

80.000,-

24.000

56.000

2.331.000

1.960.000

371.000*

opvanghuis
Inrichting

Scholingstraject
rijinstructeur

met

baangarantie
Scholingstraject
Zijdebewerking
Scholingsproject
zilversmederij en zilverbewerking
Totaal

•

Stichting Hurmet gaat zich in het verwerven van financiële middelen richten op de
financiering van deze scholingstrajecten voor meisjes

Verzoek om bijdrage, sponsoring scholingstrajecten

Stichting Hurmet gaat de komende tijd zo veel mogelijk organisaties en bedrijven benaderen voor
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een financiële bijdrage (gift, sponsoring, projectsubsidie). De mogelijkheid bestaat natuurlijk ook
dat organisaties of bedrijven een van de scholingsprojecten gaat adopteren en op andere manieren
deze projecten gaat ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld door zelf gelden in te zamelen, materiaal in
te zamelen of hun expertise willen inbrengen om deze scholingstrajecten tot een succesvolle
inrichting te brengen. In overleg met het Bestuur van de Stichting Hurmet kan de vorm van bijdrage
of ondersteuning altijd besproken worden. De Stichting Hurmet zal steeds in overleg met het
coördinatiepunt zoeken naar de meest passende maar ook meest gewenste invulling vanuit de
optiek van het opvanghuis te komen.

Verantwoording giften subsidie

Stichting Hurmet gaat zeer transparant te werk voor wat betreft de besteding van middelen die zijn
verkregen. Vooraf wordt steeds duidelijk gemaakt (in afstemming met het Intergemeentelijk
Coördinatiepunt Vluchtelingenwerk Diyarbakir) voor welke activiteiten, materialen en kosten de
verworven gelden worden ingezet. De besteding van gelden worden achteraf overlegd door een
verklaring van het coördinatiepunt en een inzicht in de jaarrekening van de stichting Hurmet,
mogelijk aangevuld met een verslag, beeldverslag.

Stichting Hurmet
December 2015
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BIJLAGE
Stichting Hurmet, uitgangspunten en werkwijze
Uitgangspunt voor Stichting Hurmet

Om de zelfredzaamheid en weerbaarheid van vluchtelingenkinderen te vergroten kiezen we voor
het verbeteren van de situatie van deze kinderen in de meerdere leefdomeinen. Het richten op één
leefdomein is onvoldoende omdat problemen in andere leefdomeinen zo zwak of storend kunnen
zijn dat er in zijn geheel geen verbetering optreedt.
We kiezen als Stichting Hurmet ook bewust om plaatselijke initiatieven en ideeën te ondersteunen.
Zij hebben kennis van de werkelijke vragen en zijn door hun kennis, betrokkenheid in staat met de
juiste personen op lokaal niveau invulling te geven aan de werkbare en realistische initiatieven.
Faciliteren vormt veel meer de insteek van onze stichting dan het overnemen of het zelf organiseren
van een aanbod of activiteiten. We komen hiermee naar onze mening veel meer tegemoet aan het
versterken, empoweren van burgers en hun initiatieven.
Doel van het project

Om de situatie van vluchtelingenkinderen te verbeteren stellen we ons de volgende doelen:
o

Het verbeteren van hulp en ondersteuning aan kinderen in de leefdomeinen educatie,
welzijn, gezondheidszorg en werk.

o

De kwaliteit van deze hulp en ondersteuning te verbeteren door het kortstondig uitzenden
van

experts

die

de

benodigde

expertise

kunnen

overbrengen

aan

plaatselijke

initiatiefnemers of professionals.
o

Het inzamelen, aanschaffen en toezenden van de benodigde financiële middelen,
hulpmiddelen en (les)materiaal om deze hulp en ondersteuning te kunnen realiseren.

(We kunnen hierbij concreet denken aan het uitzenden van experts op het gebied van

opvoedingsondersteuning, empowerment bij seksuele intimidatie, bedreiging en uithuwelijking,
traumaverwerking,

dagbesteding

aan

kinderen

met

een

beperking,

huiswerkbegeleiding,

ontmoeting voor lotgenoten etc. Bij de uitzending worden experts zo veel mogelijk voorzien van
materiaal en hulpmiddelen die een dergelijke aanpak, hulp of begeleiding kunnen ondersteunen).
Aanpak

o

De stichting Hurmet heeft al samenwerking met plaatselijke organisaties in Istanbul, Mersin,
Diyarbakir, Konya, Adiyaman en Van. Op basis van deze contacten kunnen zeer snel
(nieuwe) initiatieven geïnventariseerd worden die tegemoetkomen aan bovenstaande
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doelstellingen. Een voorbeeld hiervan is de stichting Sarmasik met als doel duurzame
armoedebestrijding en ontwikkeling (www.sarmasik.org)
o

Op basis van de inventarisatie van ideeën, wensen en behoeften worden er in Nederland of
in Turkije experts of middelen materialen gezocht die een bijdrage kunnen leveren aan de
opzet en invulling van deze initiatieven.

o

Experts gaan in afstemming met de initiatiefnemers zelf aan de slag met opstellen van een
aanbod aan de hand van de vraag en stellen een lijst van benodigdheden op om dit aanbod,
initiatief verder vorm te geven.

o

Stichting Hurmet draagt zorg voor het inzamelen van de benodigde middelen en materiaal.

o

Stichting Hurmet draagt zorg voor het uitzenden van de expert en de toezenden van het
materiaal en hulpmiddelen.

o

Op basis van een evaluatie met de expert en initiatiefnemers wordt de kwaliteit van het
aanbod gemeten en eventueel een aanvullend of vervolgtraject vastgesteld.

Algemeen
o

Door de reeds bestaande contacten in deze steden in Turkije kan de Stichting Hurmet de
wensen, de status en het verloop van projecten en initiatieven goed volgen. Hierbij wordt zo
veel mogelijk samenwerking gezocht met de plaatselijke overheden.

o

Bestuursleden en sympathisanten van de Stichting Hurmet hebben contacten met vele
experts in Nederland. Instellingen, werkgevers van deze expert worden gevraagd een
bijdrage te leveren voor de uitzending van deze expert. Dit kan in de vorm van het ter
beschikking stellen en gebruik van methodieken, kennis en materiaal. Ook kan een bijdrage
geleverd worden doordat de instelling de reis- verblijdkosten of een onbetaald verlof
bekostigt.

o

De Stichting Hurmet draagt zorg voor een zeer transparante verantwoording van kosten.
Ook kan de stichting een begroting vooraf ter accordering overleggen.

o

De Stichting Hurmet draagt altijd zorg – indien gewenst- voor een vermelding van de
subsidient of donateur.
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