
Goede Vrienden, 

Woensdagmorgen zijn we vanuit Zaventem weer teruggekeerd naar Beiroet. 

Omdat we met Middle East naar Beiroet vlogen, hadden we van de pilotenstaking 

van Brussels Airlines geen last. En dat het minder druk zou zijn, bleek helemaal niet. 

Een parkeertoren moet je van onder naar boven rijden totdat je uiteindelijk na de 7e 

verdieping op het dak nog een vrij plaatsje vindt. Uiteindelijk arriveerden we op de 

gestelde plaats en tijd, met een zon van ruim 30° en logeerden in ons huis in Zikrit. 

Vandaar hebben we nog twee dagen rond gereden om materiële en financiële 

regelingen te treffen in Libanon, die we vanuit Syrië niet kunnen realiseren. En de 

meeste  Libanezen schijnen tevreden te zijn met de recente  uitslag van de  

verkiezingen waardoor Hezbollah fors gewonnen heeft en de invloed van Saoedi-

Arabië wat is verminderd. Het westen blijft helaas verhinderen dat Libanezen hun 

eigen land besturen. 

Tijdens ons verblijf in België konden we helaas niet op alle uitnodigingen ingaan, 

maar we zijn toch meer dan tevreden om wat we mochten doen en vooral om zoveel 

goede wil, steun en meeleven. Heel hartelijk dank. De verschillende groepen van 

weduwen die me overvloedig van hun breigoed hadden voorzien en anderen, zullen 

niet alleen de hun verschuldigde vergoeding krijgen, maar veel meer. 

Ik geef nog enkele indrukken van onze laatste dagen in België. 

Ondertussen bezorgde br Jean me nog een verslag over Oost-Ghouta. Dat er tussen 

de hulpverleners een bijzonder goede geest heerst, heb ik zelf kunnen vaststellen 

(zie ons fotoverslag van XIII/15, 13 april 2018). Ondertussen zijn er belangrijke 

groepen “vluchtelingen” naar Oost-Ghouta teruggekeerd en we hopen dat de 

heropbouw van Syrië gestaag blijft verder gaan. Bovendien blijft het aantal 

”toeristen” die Syrië komen bezoeken ook stijgen. Welkom. Ondertussen gaan 

helaas de zelfverklaarde vrienden van Syrië ook verder met hun plannen om het 

land onder voorwendsels te ontwrichten. Als zij hun zin krijgen, zullen ze niet alleen 

Syrië maar de hele mensheid in hun zelfvernietigende Apocalyps meesleuren. Dat 

Syrië moge stand houden! 

Daarvoor willen we blijven bidden, werken, strijden en lijden. 

P. Daniel 
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Vrijdag 18 mei 2018 

Katholiek – wereldomvattend 

De laatste uitnodiging voor een conferentie kregen we vanuit Brugge. Eerst in de 

kring van een aantal sterk geëngageerde katholieken die hun mogelijkheden willen 

aanwenden om zowel in eigen midden als in de wereld het goede te bevorderen 

vanuit de dynamiek van ons christelijk geloof. Ondertussen zagen we dat Brugge al 

overspoeld wordt door toeristen, uit de hele wereld. In Sint Michiels mochten we 



vervolgens spreken voor goede bekenden en vrienden van “Tegenstroom”, “Comité 

Bezorgde Ouders”, “Stem en Tegenstem”. We hebben elkaar wederzijds kunnen 

aanmoedigen om verder te ijveren voor waarheid, waarachtigheid en waardigheid. 

Tijdens de laatste zondagsviering mocht ik op uitnodiging van onze confraters 

pastoors de preek houden in de kerk van Retie en de gulle omhaling in ontvangst 

nemen. We hebben vele mensen, organisaties en gemeenschappen mogen 

ontmoeten. Dikwijls ervaren we bij velen een diep verlangen om trouw te blijven aan 

onze christelijke wortels en de katholieke identiteit van ons land. Anderzijds is er het 

verlangen om daadwerkelijk te kunnen bijdragen aan de nood van mensen 

wereldwijd. Bij velen menen we een verlangen te merken  naar een meer radicale 

inzet zowel op gebied van ons katholiek geloof als op gebied van de inzet voor een 

meer  menswaardige wereld. Ziehier, wat ons kan inspireren: 

“Ons antwoord en het antwoord van de Hongaren op de verandering van de  wereld 

is dat wij in de plaats van een gekapseisde liberale democratie, de  bedoeling 

hebben te bouwen aan een christelijke democratie van de XXIe  eeuw, die garant 

staat voor de waardigheid, vrijheid, veiligheid van het individu, die de gelijkheid van 

man en vrouw beschermt, die het traditioneel gezinsmodel waardeert, een rem zet 

op het antisemitisme, onze christelijke cultuur beschermt en de bestendiging ervan 

verzekert en de ontwikkeling van het volk bevordert. Wij zijn christendemocraten en 

willen een  christelijke democratie” (Viktor Orban, herkozen als eerste minister in 

Hongarije, na de eedaflegging, 10 mei 2018).  

Wie zoekt mee naar een  Vlaams (of Waals) christelijk dorp en een dito  

burgemeester die de moed en originaliteit bezitten om te bepalen dat alle openbare 

gebouwen bij de inkom een kruisbeeld moeten hebben als uitdrukking van de 

waarden waarop onze samenleving gebouwd is? 

Humanitaire hulp in Oost-Ghouta – Klooster Mar Yakub 

Oost-Ghouta is een grote streek rond Damascus – de belangrijkste stad is Douma. 

Gedurende jaren was het een verstrekte basis waar duizenden terroristen de sharia 

wet met geweld oplegden aan de gegijzelde bevolking. Het wemelt er van de 

onderaardse gangen die vaak door onschuldige burgers onder dwang werden 

gegraven. In het klooster van Mar Yakub hebben we gedurende enkele weken een 

moeder met kind opgevangen die gedurende twee jaar in een ondergrondse 

gevangenis in Oost-Goutha waren opgesloten. Gedurende de oorlog schoten de 

terroristen vanuit die streek bijna dagelijks blinde bommen af op het bewoonde en 

vrije gedeelte van Damascus. In het begin van 2018 werd die activiteit gruwelijk 

uitgebreid zodat het bijna constant bommen regende op de Syrische hoofdstad. Op 

dat moment heeft het Syrische leger een beslissing genomen die het einde inluidde 

van het terroristengeweld. Op een kleine maand tijd hebben ze Oost-Ghouta bevrijd. 

De terroristen werden gedood of in escorte-bussen afgevoerd naar Idlib en 

Jarablous aan de Turkse grens. Onmiddellijk na de bevrijding op 13 maart 2018 is 

het klooster van Mar Yakub begonnen met de hulpverlening in Oost-Ghouta. Het 

volgende is een beknopt overzicht van de humanitaire hulp die het klooster van Mar 

Yakub  levert aan de bevolking daar. 



Ons klooster, in samenwerking met Preemptive Love Coalition1, levert hulp aan tien 

vluchtelingenkampen rond Damascus waar vandaag zowat 52000 vluchtelingen uit 

Oost-Ghouta worden opgevangen (in begin maart 2018 waren dat ongeveer 90000 

mensen). Oost-Ghouta zelf is bijna volledig kapotgeschoten na 7 jaar terreur en na 

de bevrijding van het Syrische leger die genoodzaakt was met luchtaanvallen de 

situatie op te lossen (ongeveer 95% van de gebouwen ligt op de grond). Er zijn geen 

ISIS-terroristen meer. Toch zijn er nog huizen of appartementen die min of meer 

bewoonbaar zijn. Er zijn mensen die gekozen hebben om daar te blijven wonen in 

plaats van naar de vluchtelingenkampen te gaan.  Ons klooster helpt hen ook. De 

hulpverlening kent verschillende niveaus: 

1. Medisch: We hebben twee hospitainers2 en drie ambulances die van kamp 

naar kamp gaan om de mensen te helpen. We hebben dokters 

gespecialiseerd in algemene geneeskunde, genologie en operaties. Nu is er 

vraag naar tandartsen en kinderartsen. De dokters worden bijgestaan door 

verplegers. Per maand verzorgen ze een slordige 40 000 mensen. Een dokter 

werd in het begin van de bevrijding van Oost-Ghouta soms genoodzaakt om 

tot 700 patiënten per dag te verzorgen (een dag die kon oplopen tot 16 

werkuren)! Vandaag, nu dat de organisatie wat meer op poten staat 

verzorgen de dokters 200 tot 300 patiënten per dag. Het merendeel van de 

dokters is gedurende de oorlog naar het buitenland gevlucht. We zijn dus 

genoodzaakt om de nog beschikbare Syrische dokters een hoog maandloon 

te geven om zich dagelijks, onder het nog steeds reëel gevaar, naar Oost-

Ghouta te verplaatsen. Het dient gezegd te worden dat ons klooster de enige 

organisatie is die dokters heeft ter plaatse. De Rode Halve Maan en andere 

organisaties hebben verplegers en medicatie voor handen maar geen 

dokters. Mar Yakub geeft eveneens medicatie aan de vluchtelingen, vooral 

tegen diabetes, hoge bloeddruk en hartaandoeningen (het gaat hier vooral om 

medicatie die elke dag moet genomen worden).  

2. Voedsel: In Dweir (een vluchtelingenkamp) geven we dagelijks eten aan 

10500 mensen. In Douma (de hoofdstad van Oost-Ghuta) krijgen 4000 

personen elke dag een warme maaltijd. In ons klooster hebben we een 

kaasfabriek waar elke dag honderden kilo’s yoghurt (600 kg) wordt bereid 

voor de keukens in Damascus. Die keukens worden nu uitgebreid en 

binnenkort zal één ton yoghurt per dag niet meer voldoende zijn (Syriërs eten 

bijna bij elke maaltijd yoghurt zonder suiker). 

3.  Dispatching: We hebben voor 3000 babies pampers en baby-melk 

uitgedeeld. Daarnaast hebben 10000 mensen een health-kit3 ontvangen. We 

hebben kleren uitgedeeld voor vrouwen, mannen en kinderen, en ook 

matrassen en kussens. 

                                                           
1
 Preemtive Love Coalition is een Amerikaanse hulporganisatie die vooral in Iraq en Syrië hulp biedt. 

2
 Dat is een container omgebouwd tot klein hospitaal met een wachtkamer en een kamer waar operaties 

uigevoerd kunnen worden.  
3
 Een health-kit bevat  dagelijkse benodigdheden zoals zeep, shampoo, tandenborstel, handdoekje, ... 



4. Accomodatie: In het Feiha vluchtelingenkamp heeft het klooster gezorgd voor 

mobiele toiletten, lavabo’s en douches. We hebben daar ook een hekken 

geplaatst om het vluchtelingenkamp te ommuren.  

5. Psychologische hulp: Onder leiding van een psychiater met twee 

medewerkers geeft het klooster eveneens psychologische hulp aan de 

getraumatiseerde vluchtelingen.  

Dit is enkel een beeld voor de situatie in Damascus. Over heel Syrië werken nu 

ongeveer 700 mensen als betaalde arbeiders in naam van het klooster. Elke dag 

krijgen 100 000 Syriërs dankzij het klooster een warme maaltijd. Enkele dagen 

geleden zei de gouverneur van de Damascus-provincie in een vergadering: “In Oost-

Ghouta heeft de Rode Halve Maan (de tegenhanger van het Rode Kruis) gefaald, 

maar het team van Mar Yakub heeft de beste resultaten geboekt”. Anderen hebben 

getuigd: “De mensen van Mar Yakub hebben een hart, je kunt zien dat ze met heel 

hun ziel werken”. Dat is het mooie van ons team. Al hebben we minder middelen dan 

grote organisaties, je kan zien dat ze zich allemaal zonder reserve inzetten. Christus 

zegt: “Geven is beter dan krijgen”. De overgrote meerderheid van ons team zijn 

moslims. Toch zijn de vestjes die ze dragen uitgedost met een groot kruis. Het is die 

vreugde van Christus die ze uitdragen naar de mensen in nood. Wij zijn Moeder 

Agnès Mariam van het Kruis eeuwig dankbaar voor haar onophoudelijk werk voor de 

Syrische bevolking. Het is zij die heel dit team heeft uitgezet. Internationale 

humanitaire organisaties zoals UNFPA, Partners, LDS-Charties, Preemtive Love 

Coalition en anderen hebben in haar een betrouwbare persoon gevonden om de 

Syriërs te helpen. Voor westerse organisaties is het erg belangrijk om een 

vertrouwenspersoon te hebben ter plaatse die de cultuur en de noden van de 

plaatselijke bevolking kent en die inzicht heeft om grote projecten op te zetten. Deze 

grote organisaties vertrouwen haar werk en daardoor heeft het klooster nu zo’n grote 

mogelijkheden om de Syriërs te helpen.  

Voor de nabije toekomst hopen we een centrum te openen om de gehandicapten 

(mensen die ledematen verloren hebben onder het bommengeweld) te verzorgen. 

We willen eveneens scholing organiseren voor de kinderen in de 

vluchtelingenkampen. Ten laatste hebben we nood aan tandartsen, een X-ray kamer 

en een laboratorium voor het verrichten van urine-en bloedtesten.  

Fr. Jean 

 

 

En dit nog 

 Onze 2 vorige, korte berichten met twee video’s over de abdij van Postel: 

http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-74/ 

 http://www.golfbrekers.be/uitbreiding-van-het-ottomaanse-rijk/; 

http://www.golfbrekers.be/assad-kreeg-scandinavische-steun/; 

http://www.golfbrekers.be/van-deze-hulp-verlos-ons-heer-3/; 

 9 video’s die tonen hoe Aleppo herleeft: http://www.golfbrekers.be/aleppo-herleeft-9/ 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.golfbrekers.be%2Feen-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-74%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF1ggD5G_tevxU6xfTBQltZpvbrQA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.golfbrekers.be%2Fuitbreiding-van-het-ottomaanse-rijk%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEmQry_IlykXr3RAX_UzDK2LXhT-A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.golfbrekers.be%2Fassad-kreeg-scandinavische-steun%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFgjzCa2RdFysVXGwWaAdV6l-9ZoA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.golfbrekers.be%2Fvan-deze-hulp-verlos-ons-heer-3%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEkHVQeyCp0yoEnC4gDLb5CMndwJA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.golfbrekers.be%2Faleppo-herleeft-9%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGMSkEnAVlcLRdEQ0FuoMyQAmfnCQ


 Hoe Hillary Clinton wapens  bezorgde aan Al Qaida in Syrië: 

https://mail.google.com/mail/u/0/h/177bmb8ys2nqh/?&th=1636f2e64c8a91a7

&v=c  

 Steeds weer dezelfde pogingen van zionisten om de werkelijkheid naar hun 

hand  te zetten: http://www.golfbrekers.be/papier-is-geduldig-geschiedenis-

ook/  

 

 
P. Daniel 
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