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Hulpactie ‘6e drieling in Turkije’
In ‘De Gelderlander’ verscheen eind oktober ’03 een artikel over het Turkse echtpaar Saygi.
De 28 jarige Fatma en Mehmet verwachten in het begin van het nieuwe jaar hun zesde
drieling. Naar aanleiding van dit artikel hebben tientallen lezers contact opgenomen met de
redactie van dit Gelderse dagblad. Na bemiddeling door de redactie van ‘De Gelderlander’ is
de Hurmet Stichting bereid gevonden een dergelijke actie voor het gezin Saygi te gaan
coördineren.
Onze contactpersoon Tahsin in Turkije is begin december naar Kahta afgereisd, waar hij drie
dagen verbleef. De vragen van de Hurmet Stichting heeft hij voorgelegd aan de familie Saygi
en Haci Bozkurt. Haci regelt veel voor de familie Saygi en onderhoudt goede contacten met
de omgeving. De antwoorden die Tahsin heeft gekregen zijn bij Hurmet binnengekomen en
vertaald.
De situatie van de familie Saygi is als volgt:
Drie van de vijftien kinderen zijn ziek. Een heeft een interne infectie, de andere een probleem
in het hoofd en de derde een ziekte waardoor de botten dunner worden. De familie Saygi heeft
wel een Groene kaart (soort ziekenfondskaart) waarmee ze naar het ziekenhuis kunnen.
Hiermee krijgen ze geen medicijnen. Deze moeten ze echter zelf kopen. Vorig jaar ging een
aantal kinderen niet naar school omdat hier geen geld voor was. Nu dit gezin aandacht heeft
gekregen is er ook wat geld beschikbaar waardoor alle kinderen nu wel naar school kunnen.
Dit is vooral mogelijk gemaakt door de hulp van de buren en de omgeving. Ondanks het feit
dat er veel aandacht is geweest in de media, is er rond de bevalling nog steeds niets geregeld.
De Hurmet Stichting heeft besloten om dit ter plaatse te gaan regelen. Onze coördinator
Willem Wildschut is onderweg naar Turkije.
Wij kijken niet alleen naar de positie rond de bevalling, maar ook naar de vraag hoe het
verder moet in de toekomst. Om hier een antwoord op te krijgen, hebben Tahsin en Haci in
Kahta een bijeenkomst georganiseerd om de behoeften en mogelijkheden te polsen. De
vrouwen waren bereid daaraan deel te nemen. Zij toonden veel enthousiasme voor projecten,
gericht op sociaal-economische ontwikkeling. De zelfstandigheid van de vrouw wordt daarin
als belangrijk ervaren. De mannen staan hier ook positief tegenover.
Haci is positief over de brede aanpak van de Hurmet Stichting. Het ontbreekt hem daarvoor
eigenlijk alleen aan middelen om dat te doen. Hij ziet in deze actie van de Hurmet Stichting
een voorbeeld om vergelijkbare projecten op te zetten. In Kahta, maar ook elders in Turkije,
wonen veel meer mensen in armoedige omstandigheden, vergelijkbaar met die van de familie
Saygi.

Haci wil en kan zorgen voor het ontvangen van eventuele Nederlandse delegaties.
Als journalist voor een lokale krant wil hij graag een artikel over de Hurmet Stichting
schrijven. Dat is begrijpelijk en Hurmet wil dat niet in de weg staan. Wel willen we
voorkomen dat er teveel enthousiasme ontstaat; dit brengt het risico met zich mee dat er te
hoge verwachtingen worden gewekt die Hurmet niet kan waarmaken. Het is beter lage
verwachtingen te wekken dan dat we de mensen oneigenlijke hoop bieden.
De €. 825,- + $. 86,- die we aan donaties hebben ontvangen, is voldoende voor het inkopen
van de meest noodzakelijke spullen. De Hurmet Stichting heeft als regel dat zij maximaal
10% van een bedrag dat beschikbaar is gesteld, aftrekt voor de eigen kosten, zoals telefoonen reiskosten. U zult begrijpen dat wij van die €. 90,- dit niet allemaal kunnen bekostigen. Uit
eigen middelen vullen wij het tekort aan.

De volgende nieuwsbrief sturen we bij belangrijke nieuwe ontwikkelingen.
Namens de Hurmet Stichting een vriendelijke groet
Ayfer Orhan
(voorzitster)
Nu ook te lezen op de volgende site’s
http://www.goededoel.nl/
http://www.allegoededoelen.nl/

Bij de belastingdienst staat de Hurmet Stichting bekend als organisatie die het algemene nut dient (het goede
doel). Hierdoor is het mogelijk dat u uw giften kunt aftrekken van belasting .
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