HURMET
Stichting
3e Nieuwsbrief, april 2004

Hulpactie ‘6e drieling in Turkije’
Het is inmiddels alweer drie maanden geleden dat wij u informeerden over de resultaten van
ons bezoek aan de familie Saygi. Aan de hand van onze 2e nieuwsbrief kwam er een aantal
reacties, waaronder deze van de redactie van ‘De Gelderlander’, geplaatst op 24-01-2004 in
de rubriek Tussen de regels:
Drielingen
De nood van de Turkse familie Saygi is er weinig minder om, maar het beeld van
dit gezin met vijf drielingen, de zesde op komst, moet toch wat worden bijgesteld.
Een artikel van onze correspondente Fidan Ekiz in de Gelderlander (1 november
2003) en een aantal andere regionale kranten over de armoede en uitzichtloosheid
van deze familie bracht een spontane hulpactie op gang. Vertegenwoordigers van
de in Arnhem gevestigde Hurmet Stichting, die de donaties van
Gelderlanderlezers beheert, kregen echter ter plaatse te horen dat het gezin geen
vijftien kinderen telt, maar zeven. Vijf kinderen zijn na de geboorte overleden,
drie zijn als gevolg van een miskraam gestorven. De foto die het artikel
illustreerde, toonde behalve het gezin ook acht andere kinderen uit de buurt.
Aan de deplorabele toestand van het gezin Saygi en tientallen andere families in
het Oost-Turkse dorp Kahta doet die ongelukkige zet niets af. Deze landstreek is
er door het wegvallen van de tabaksteelt slecht aan toe. De Hurmet Stichting
probeert met de giften (totaal ruim 1750 euro) de nood wat te verlichten. Er is ter
plaatse een groot pakket levensmiddelen en huishoudelijke artikelen aangeschaft
waarmee een aantal gezinnen wat beter de wintermaanden kan doorkomen. Voor
de vader van het gezin Saygi is inmiddels werk geregeld.
Deze reactie is voor ons waardevol. Het maakt zichtbaar hoe belangrijk het is om wat meer
onderzoek te doen naar de achtergronden van een bepaalde situatie. Het nadeel van deze
grondige manier van werken is, dat wij meer tijd nodig hebben om een goed verslag op te
kunnen stellen. Dit is ook mede de aanleiding dat wij deze nieuwsbrief vrij laat konden
versturen.
Een bijkomend probleem zijn de natuurlijke omstandigheden. Deze
maakten de contacten met Kahta erg lastig. Eerst had de regio te
maken met hevige sneeuwval, waardoor veel wegen geblokkeerd
waren. Hierdoor had Tahsin, onze contactpersoon, niet de
mogelijkheid om naar Kahta te gaan.
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Eind februari volgde er een aardbeving met een kracht van 5,1 op de schaal van Richter,
waarvan het epicentrum lag in de stad Celikhan, gelegen op 45 km van Kahta.
Hierbij zijn zes mensen overleden en vielen er veel gewonden.
Bovendien zijn een groot aantal huizen niet meer bewoonbaar, waardoor
men elders moet zien te overleven. Hierbij zijn ook wintervoorraden
verloren gegaan, wat de narigheid voor de getroffen gezinnen nog eens
groter maakte.
Het hele gebied heeft te kampen met veel schade, onrust, stroomuitval en slechte
telefoonverbindingen. Na de hevige regenval en de aardbeving werd het gebied ook nog eens
getroffen door een plotselinge temperatuurstijging, met resultaat dat smeltwater grote
problemen veroorzaakte.
Al met al geeft dit een duidelijk beeld van de invloed van de natuurlijke grillen in een
omgeving waarin de familie Saygi en vele andere gezinnen leven. Onze contactpersoon uit dat
gebied is actief geweest om mensen daar te helpen. Mede hierdoor is de problematiek rond de
familie Saygi tijdelijk naar de achtergrond geplaatst.
Al een tijdje was ons bekend dat Fatma is bevallen. Wij hadden de
mogelijkheid om u hierover direct te informeren, maar hebben dit
uitgesteld omdat er nog veel (nieuwe) vragen open stonden die we eerst
beantwoord wilden hebben. De eerste vraag was natuurlijk of moeder en
zoon gezond zijn. Een andere vraag was of Fatma werkelijk opnieuw
van een drieling in verwachting was (en zo ja, wat er met de andere twee
gebeurd was). Hoe gaat het met Mehmet, de vader van het gezin? Wat is
de invloed van zijn nieuwe baan op zijn gezin? Wat zijn de gevolgen nu
hij waarschijnlijk zijn eigenwaarde weer terug heeft gekregen? Met deze
en andere vragen is Tahsin naar Kahta gegaan.
De vragen zijn inmiddels beantwoord en vertaald. Hiervan een verslag:
Fatma is bevallen van een zoon hij heet Hakan. Zij was zwanger van één kind, niet van een
drieling. Omdat Hakan ziek en zwak was, moest hij een week in het ziekenhuis blijven. Fatma
en haar zoontje maken het inmiddels goed. De familie Saygi ontvangt nu
maandelijks een bijdrage van 300 miljoen lira (ongeveer €.170,-) van de
GPD (Geassocieerde Pers Diensten). Dit bedrag is hoger dan wat
Mehmet verdiende met werken. De gevolgen hiervan zijn, dat Mehmet
de noodzaak van het werk niet meer inzag en nu weer thuis
zit. Helaas hebben wij hierdoor ook geen middelen meer
om Mehmet onder druk te houden om aan het werk te
blijven. Voor de familie kunnen we dan ook jammer
genoeg verder weinig betekenen. Een groot bijkomend
probleem van deze wijze van schenking ligt in het feit dat
de omgeving van de familie Saygi niet profiteert van de maandelijkse
bijdrage. Daardoor is de balans in Kahta erg scheef komen te liggen. De ene familie krijgt wel
veel geld uit Nederland en andere families moeten we proberen te motiveren om handwerkjes
te maken voor wat extra inkomsten. Erg vervelend is dat wij als Hurmet Stichting zo
geconfronteerd worden met de wijze waarop de GPD denkt de familie Saygi te moeten
ondersteunen. We gaan waarschijnlijk in juni naar Turkije en natuurlijk ook naar Kahta. We
zullen daar toch het een en ander moeten uitleggen, zodat we ons gezicht nog wel kunnen
laten zien. Ter plaatse zullen we bekijken en overleggen of het wel verstandig is om in die
omgeving wat te gaan opzetten. Wij zijn ons ervan bewust dat er veel meer plaatsen zijn die
onze hulp hard(er) nodig hebben.
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Uw hulp, waarbij we vooral denken aan de wintervoorraad die we daarmee konden inkopen in
een periode van schulden en dat er nog geen financiële middelen waren, is zeker van
levensbelang geweest voor de familie Saygi. Toch hadden we graag meer willen doen voor de
gehele armoedige omgeving. We denken dat zowel u als wij met een naar gevoel zitten over
de gehele situatie.
Na het bezoek aan Turkije willen we een informatiebijeenkomst houden waarvoor wij u graag
willen uitnodigen. We hopen met de bijeenkomst niet alleen duidelijkheid te kunnen geven
over de omstandigheden van familie Saygi en haar omgeving, maar ook over de algemene
problematiek waarvoor u en wij ons hebben ingezet en verder willen inzetten. Daarnaast
willen we samen met de donateurs overleggen hoe we het resterende bedrag van €.1189,90
het beste kunnen besteden.

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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