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Noodhulp na de aardbeving in Turkije en Syrië  
AFSC's Bilal Olimat samen met een team van AFSC hebben onlangs ver-

schillende steden in Zuid-Turkije bezocht die zwaar zijn getroffen door de 

aardbeving. De afgelopen twee weken hebben velen in de AFSC-gemeen-

schap bijgedragen aan ons noodhulpfonds voor overlevenden van aardbevin-

gen in Turkije en Syrië. Vele vrijwilligers hebben ons geholpen geld in te 

Op de foto eén van de mensen van het AFSC team 

die in het zuiden van Turkije ter plekke is om hulp 

te bieden. Het uitdelen van brood en andere beno-

digdheden aan overlevenden van aardbevingen in 

Turkije. AFSC Midden-Oosten 
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zamelen om essentiële dingen zoals tenten, dekens, luiers en meer te leve-

ren, en om ons werk met ontheemden in de regio te ondersteunen. 

Vorige week reisde ons team uit het Midden-Oosten naar Zuid-Turkije om 

enkele van de meest verwoeste gebieden van het land te bezoeken. Ze spra-

ken met lokale partners over hoe ze ervoor kunnen zorgen dat onze hulp het 

meest nuttig is voor lokale gemeenschappen. 

Met lokale partners voorziet AFSC in dringende behoeften in minder be-

diende gebieden. We zullen vrijwilligers en kritieke voorraden en diensten 

leveren in Zuid-Turkije en Noordwest-Syrië, met name de steden Kahra-

manmaras, Adiyaman, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Sanliurfa, Hatay, Kilis, 

Antakya in Turkije en Aleppo en Idlib in Syrië. 

Onze inspanningen omvatten het verstrekken van: 

• Tenten in Noord-Syrië. 

• Mobiele keukens voor het serveren van warme maaltijden in Turkije. 

• Water, brood en andere etenswaren. 

• Kleding en dekens. 

• Hygiënekits en sanitaire kits voor dames. 

• Babyluiers en flesvoeding. 

Behoeften kunnen veranderen naarmate de situatie zich ontwikkelt en we 

staan in contact met lokale partners om ons te blijven aanpassen aan de be-

hoeften in de regio. 

 

Programmamanager Bilal Olimat van AFSC schrijft 21 februari 2023: 

"Ik ben diepbedroefd door wat we zagen. Ik heb geen woorden om de schaal 

van vernietiging en de pijn van de mensen die we ontmoetten te beschrijven. 

De aardbeving veroorzaakte meer vernietiging dan de Syrische oorlog in 

zijn 12 jaar heeft veroorzaakt - maar het gebeurde in slechts één of twee mi-

nuten. Tot op heden is het dodental van de aardbeving 44.000, en reddings-

teams vertellen ons dat het cijfer de 100.000 zou kunnen overschrijden. 

We bezochten de steden Adana, Osmaniye, Dörtyol, İskenderun, Belen, An-

takya en de dichtstbijzijnde stad bij de Syrische grens, Reyhanlı. Die gebie-

den zijn bijna vernietigd. Sommige van de zwaarst getroffen gebieden zijn 

groter dan hele landen in de regio - veel groter dan alle stedelijke gebieden 

van Jordanië en Libanon samen. In Antakya, dat ongeveer 1,7 miljoen inwo-

ners heeft, is bijna geen enkel gebouw veilig om in te wonen. Verschillende 

steden hebben ook geen water, elektriciteit en gas meer. 

We bezochten kampen die Turkse organisaties snel oprichtten na de aardbe-

ving. Veel mensen zijn verhuisd naar informele tentenkampen en anderen 

slapen in auto's en busjes. In deze steden lopen mensen rond, nog steeds op 

zoek naar hun familie. Een overlevende vertelde ons dat hij in 90 seconden 
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26 leden had verloren. 

In dit deel van Turkije en in het noordwesten van Syrië bieden zeer weinig 

internationale organisaties humanitaire hulp. Veel internationale organisaties 

concentreren hun hulpinspanningen in andere delen van Syrië, waar ze al 

werk hebben gevestigd als reactie op de aanhoudende oorlog. 

We zullen je de komende maanden op de hoogte houden van deze inspan-

ningen en meer.  

In de nasleep van deze verwoestende aardbeving kunnen we niet uitdrukken 

hoeveel jouw zorg en steun van belang zijn voor de bevolking van Turkije 

en Syrië terwijl ze beginnen te herstellen.  

Heel erg bedankt voor jouw gulle steun. " 

 

 

Steun onze noodrespons in Turkije en Syrië 
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Kijk op de website van AFSC voor het laatste nieuws en meer informatie. 
https://afsc.org/news/update-emergency-response-earthquake-turkey-and-syria 

 

 
Video met een gesproken rapportage van Bilal Olimat: ook op de website van AFSC 

https://afsc.org/news/update-emergency-response-earthquake-turkey-and-syria

