
Goede Vrienden, 
 
Deze week kwamen twee vrouwen uit Qâra smeken om hen te helpen emigreren met heel 
hun gezin. Ze willen weg, gelijk naar welk land. 
Hoewel het gevaar in onze streek al lang geweken is, zijn ze deze oorlog grondig beu. Ze zijn 
nagenoeg al hun bezittingen kwijt en hebben nog steeds geen werk. Hulpverleners zullen 
met hen nu contact opnemen, zien wat de noden en mogelijkheden zijn en hen helpen een 
zinvol werk te vinden om hier of elders in het land een waardig leven uit te bouwen. Wij 
zien het niet als onze taak om hen te helpen emigreren, integendeel. 
Een noodkreet zoals van deze mensen krijgen we niet dikwijls meer uit Qâra. Hier wordt 
ernstig geijverd voor het scheppen van werkgelegenheden. We zien evenwel dat er in heel 
het westen een crisisbeleid heerst omtrent de opvang van de niet aflatende stroom 
vluchtelingen uit ontwrichte landen. En de migranten zijn aanleiding van vele spanningen in 
verschillende landen. Nauwelijks is er echter aandacht voor de diepere oorzaak. Voor ons is 
het: de onrechtvaardige oorlog tegen Syrië door de Angelsaksische wereldoverheersing. Het 
westen oogst nu mee wat het zelf zaait. De diepere oorzaak is eigenlijk het neoliberale 
kapitalisme dat een nieuwe vorm van kolonialisme, expansionisme en uiteindelijk een 
overheersing is. Met onze liberale economie zit het vanaf het begin al fundamenteel fout, 
nl. wat betreft de zo driftig nagestreefde “concurrentiekracht”. 
Waarom moet je concurreren in plaats van samen te werken? Waarom moet je trachten 
steeds groter en rijker te worden, in plaats van anderen te helpen en door anderen 
geholpen te worden? En kunnen grootmachten met andere landen niet beter samenwerken 
dan hen militair te ontwrichten volgens de wet van de jungle? Is het niet veel 
menswaardiger te streven naar een bevredigende  levensstandaard voor allen? De 
egoïstische concurrentiestrijd van het neoliberale kapitalisme is onchristelijk en moet met 
wortel en al uitgeroeid worden. Jezus zegt het zo: “Geeft en u zal gegeven worden; een 
goede, gestampte, geschudde en overlopende maat zal men u in de schoot storten. De maat 
die gij gebruikt, zal men ook voor u gebruiken” 
(Lucas 6, 38). 
P. Daniel 
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Familiaal gemeenschapsleven 

Gedurende het schooljaar zijn de kinderen tot de vroege namiddag in de school en 

hebben daarna nog huiswerk te verrichten of lessen te leren. Hierbij krijgen ze hulp 

of aansporing van de gemeenschap. Regelmatig nemen ze deel aan de 

gebedstijden en krijgen ze catechese, hetzij in het dorp met andere kinderen, hetzij 

hier. Verder moeten ze af en toe meewerken en natuurlijk wordt voor hen ook spel 

en ontspanning voorzien. Voetbal en basket op het grote binnenplein zijn de vaste 

attracties. Tijdens het schooljaar is het leven vrij goed georganiseerd en moeten ze 

op tijd naar bed om ’s morgens om half acht met het minibusje mee te rijden naar de 

school. De zomervakantie is een tijd van grote vrijheid die voor hen niet lang genoeg 



kan duren. Voor de volwassenen is het af en toe een hele opdracht. Er zijn 2 (soms 

3) grotere meisjes en drie jongens. Zij zijn jaren geleden hier gekomen omdat ze in 

nood waren: zonder gezin of zonder opvoeding of zonder beide. In het begin was dat 

best moeilijk maar ondertussen zijn het gewone kinderen geworden. Tijdens de 

vakantie zijn er meestal nog twee moslimmeisjes  en een of twee moslimjongens van 

werknemers bij. Tussendoor komen er regelmatig andere kinderen bij. En als er 

groepen bezoekers komen is het uiteraard een hele overrompeling. In algemene 

regel zorgen de zusters voor de meisjes en wij voor de jongens. De afwas van de 

gezamenlijke maaltijden doen de meisjes ’s middags en de jongens ’s avonds. 

Daarover is inmiddels geen discussie meer. In de voormiddag moeten ze wel een 

tijdje meewerken, hetzij met de zusters hetzij met ons. Afhankelijk van het werk 

(oogsten, dozen van de humanitaire hulp klaar zetten, zalen poetsen …), wordt dit 

min of meer met frisse (tegen)zin gedaan. De was opplooien doen ze  graag en ze 

zijn ook creatief in het maken van “nieuw samengestelde stellen”. Doorheen de loop 

van de jaren zijn er namelijk vele sokken als enkeling overgebleven. In de voorraad 

is er allicht een sok te vinden die er min of meer bij past. Bijzondere gelegenheden 

zijn het slapen in open lucht op het terras, samen met de fraters, zonder dat de 

kinderen ’s morgens gewekt moeten worden. Na ons morgengebed worden ze 

vanzelf wel wakker en nemen we samen op het terras het ontbijt. Het bezoek van 

familie of vrienden biedt de gelegenheid ’s avonds met allen een voetbalmatch te 

organiseren. En tijdens het WK voetbal in Rusland zijn we enkele keren samen op 

groot scherm spannende matchen gaan volgen in de “assoek achabie” (de markt 

van het volk) aan de  rand van Qâra, tegen de autosnelweg. En vandaag hebben we 

op de middag met allen nogmaals een uitstap naar de bergen gemaakt. Wanneer we 

bijna ter plaatste waren weigerde het minibusje nog verder te klimmen. We zaten er 

ook met 19 personen in. De meesten zijn uitgestapt en hebben de rest van de weg 

te voet afgelegd. Bij een van de kapot geschoten huizen hebben we ons 

middagmaal klaar gemaakt. Er werd een vuur met sprokkelhout aangelegd en 

daarop werden aardappelen in schijfjes gesneden gelegd, samen met enkele 

kippenbouten. Tomaten en paprika werden in stukjes gesneden en met een ketel op 

het vuur werd thee gemaakt. Rond het huis stonden vele bomen die nog vol met 

kersen hingen. De tijd van de kersen is eigenlijk al even voorbij en daarom waren de 

meeste kersen al wat verrimpeld maar ze smaakten nog heerlijk. We hebben er 

duchtig van gegeten en bovendien nog een voorraad geplukt. Het was een heerlijke 

middag voor groot en klein. Zo kunnen we tevens de kinderen een zinvolle vakantie 

bezorgen.  

Naar een naoorlogs Syrië. 

Er heerst nog oorlog in Syrië, er zijn nog terroristische groepen actief en de 

“internationale gemeenschap” blijft het land bedreigen zoveel als ze kan. Toch 

hebben terroristen en hun broodheren hun macht verloren, terwijl  het Syrische leger 

met zijn bondgenoten de ene  overwinning  na de andere behaalt. De Syrische 

Koerden beginnen constructieve onderhandelingen met Damascus. Na de  

bevrijding van Ghouta en het kamp van Yarmouk bleven er nog twee gevaarlijke 

gebieden over: Deraa in het zuiden en Idlib in noord-westen. In Daraa is de 

systematische zuivering ingezet. Steeds  meer plaatsen vallen in handen van de 



regeringstroepen, rebellen geven zich over en het leger maakt grote hoeveelheden 

wapens buit  terwijl de bevolking onverschrokken zijn  steun betuigt aan het leger. In 

Da’el (N. Daraa) zijn inmiddels zelfs al meer dan 30.000 mensen teruggekeerd naar 

hun woning. Bovendien is de eenheid en de harmonieuze samenleving in Syrië door 

de oorlog alleen maar sterker geworden. In tegenstelling tot wat de westerse media  

blijven herhalen, kent Syrië geen burgeroorlog. Het zijn niet de burgers die tegen 

hun land en tegen elkaar de wapens hebben opgenomen, het waren vanaf het begin 

huurlingen die opstanden uitlokten, het volk begonnen uit te moorden en het land 

verwoestten, zoals we het zelf hebben gezien. En er zijn inderdaad Syriërs die 

hebben meegedaan. Zij werden hierin gesteund door westerse grootmachten en hun 

bondgenoten van de golfstaten. Bij de veroveringen door het Syrische leger worden 

telkens weer (ook nu weer in Daraa en Homs) grote voorraden ontdekt van zware 

wapens (o.a. Amerikaanse TOW antitankraketten),  munitie, nieuwe 

oorlogsvoertuigen, chemische laboratoria, volledig ziekenhuismateriaal voor 

verpleging van terroristen, ingenieuze systemen van tunnels met groot materiaal. Dit 

alles is afkomstig van westerse landen, Israël en de golfstaten. Zij zijn het die de 

oorlog in dit land willen bestendigen om hun eigen belangen te dienen. Alles wijst er 

echter op dat Syrië en zijn bondgenoten vast besloten zijn de succesvolle strijd 

tegen de terroristen verder te zetten totdat gans het land bevrijd is, wat het westen 

tegen iedere prijs wil beletten. Daarom mogen we nu reeds de aandacht richten op 

de heropbouw van Syrië na de oorlog.   

We mogen niet vergeten dat de aanwezigheid en de vijandelijkheden in Syrië 

vanwege de VS, Turkije, Israël, Frankrijk, Engeland, de hele NAVO en de golfstaten 

totaal onwettig zijn. Anderzijds moeten zij goed beseffen dat de aanwezigheid en de 

activiteiten van Rusland, Iran, Hezbollah, (China) volkomen wettig zijn en het volk 

helpen op de weg naar zijn bevrijding. De VS en Israël schreeuwen luid hun eisen uit 

tegen Iran, maar hebben hiervoor geen enkele redelijke noch wettelijke grond. Iran 

helpt op wettige wijze de terroristen, door de VS en Israël gesteund, deskundig te 

bestrijden. Willen de VS en Israël een veiligere wereld en Midden-Oosten, dat  de 

VS beginnen met hun 40 militaire bases rond Iran te sluiten en dat Israël zijn 

buitensporige  voorraad atoombommen, chemische en biologische wapens 

ontmantelt. 

De kosten van de heropbouw van Syrië worden geschat op 400 miljard dollar. 

Europese firma’s hopen wellicht een graantje te mogen meepikken door hier 

investeringen te doen. Vroeger heeft de Syrische president al duidelijk gemaakt dat 

hij geen samenwerking duldt met landen die hun banden met het terrorisme niet 

radicaal en ondubbelzinnig hebben verbroken. Op  zondag 24 juni 2018 heeft hij in 

een interview met Itoqi Nedely (NTV) nogmaals duidelijk laten verstaan dat 

Europese bedrijven daar dus niet op moeten rekenen. Syrië zal zijn land zelf 

trachten herop te bouwen en daarbij, zo nodig, beroep doen op zijn trouwe 

bondgenoten. In hetzelfde interview heeft hij ook duidelijk gemaakt dat een 

eventuele nieuwe constitutie een zaak is waarover alleen het Syrische volk zal 

beslissen. De inspanningen van de “internationale gemeenschap” om zogenaamd 

het Syrische volk te helpen op de weg naar democratie, zijn pure huichelarij. In 2012 

heeft het volk al een nieuwe constitutie aanvaard met een meer partijen stelsel. Op 



grond hiervan werden in juni 2014 presidentsverkiezingen gehouden waarbij Bachar 

al-Assad met ongeveer 88 % van de stemmen voor de derde keer herkozen werd. 

Internationale waarnemers hebben het wettelijk verloop van deze verkiezingen 

bevestigd. Toch wilden de VS en de EU deze verkiezingen niet erkennen. Of hij zelf 

in 2021 nog kandidaat zal zijn, laat hij over aan de wil van het volk. Wanneer zou 

blijken dat het volk hem opnieuw als president wenst, zal hij zijn kandidatuur wel 

stellen. Dat de machtige westerse politici groen zien van jalousie om de ruime 

waardering die hij van zijn volk geniet, moge een aansporing zijn opdat ze zichzelf 

niet als terroristenleiders blijven gedragen maar als waardige staatslieden die niet 

streven naar de onderwerping van andere landen maar naar samenwerking tot heil 

van gans de wereldbevolking. 

En dit nog 

Vrienden zorgen al lange tijd voor het deskundig illustreren van onze berichten met 

overvloedige video’s. Welnu, ze zijn met vakantie. Als je video’s wil zien kun je altijd 

nog uw keuze maken uit het rijke materiaal dat we met voorgaande berichten 

stuurden. 

P. Daniel 


