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Hulde en dank aan onze weldoeners. 

Vroeger hebben we reeds een voorlopig  verslag gegeven van de wijze waarop de 

financiële middelen, die ons gul geschonken zijn besteed werden. Het ging onder meer 

om groot en zeer kostbaar materiaal zoals de twee mobiele hospitalen. Nu gaat het 

over de hulp aan afzonderlijke families en personen. Vanuit België en Nederland zijn 

vele containers verzonden die meestal niet tot bij ons konden komen.  Vrijwilligers over 

heel het land verspreid, hebben gezorgd dat hetgeen specifiek voor ons klooster is, in 

bewaring wordt gehouden terwijl  de noodhulp verdeeld wordt. Ondertussen kwamen 

hier wel trucks toe vanuit Rusland met hulpgoederen, die verzameld zijn door de 

Russiche orthodoxe kerk in samenwerking met het Rode Kruis en de Arabische 

tegenhanger, de Rode Halve Maan. Alles wordt deskundig en centraal  geregeld door 

moeder Agnes-Mariam en zr. Carmel. Dag en nacht spannen zij zich in om het lijden 

van de Syrische bevolking zoveel mogelijk te verlichten. Ziehier enige 

achtergrondinformatie en  een kort verslag met enkele beelden. Dit is uiteindelijk enkel 

maar mogelijk dank zij jullie inzet, geldelijke en materiele hulp. Sommigen hebben zich, 

ook in België, dag en nacht ingespannen voor Syrië. Anderen hebben door geldelijke 

bijdragen geholpen. Aan hen allen is deze hulde en dank gericht.  

Daadwerkelijke humanitarie hulp 

In het begin van 2011 ontstonden er plots grote beroeringen in Syrië. Onze Libanese 

zusters hadden meteen de intuitie dat buitenlandse machten nu hier chaos wilden 

brengen zoals ze in Libanon hadden bewerkt. Deze zusters hadden namelijk de oorlog 

in Libanon meegemaakt en de vader van moeder Agnes-Mariam was een Palestijnse 

christen, afkomstig uit Nazareth  en slachtoffer van de etnische zuivering door de 

zionisten. Het overwegend en zeer christelijke Libanon werd plots slachtoffer van 

massamoorden en verwoestingen. Land en volk werden in  stukken verbrokkeld, de 

soenitische moslims waren nu in de meerderheid en het geweld kon overal en altijd 

uitbarsten. De zionisten hadden hun slag thuis gehaald en konden verder met hun 

militaire supermacht willekeurig het land blijven aanvallen en verzwakken wanneer ze 

maar wilden... tot nu toe. 

De allereerste intuitie omtrent de opstanden in Syrië, door het buitenland opgezet, werd 

door de gebeurtenissen steeds meer bevestigd. De manipulatie van de media was 

echter zo grondig voorbereid dat de waarheid voor  de openbare opinie verborgen bleef. 

In  deze omstrandigheden waren visie en moed van het allergrootste belang. Moeder 

Agnes-Mariam nodigde  midden november 2011 een groep van 16 internationale 

onafhankelijke journalisten uit, om de toestand hier gedurende een week te komen 



waarnemen om dan van de waarheid te kunnen getuigen. De meesten hebben dit ook  

gedaan. Deze journalisten kwamen ’s avonds terug in ons klooster en deelden met 

elkaar en ons de ervaringen die ze op verschillende plaatsen in het land hadden 

opgedaan. Voor onszelf was dit een uiterst rijke journalistieke leerschool. De week 

eindigde met een druk bijgewoonde persconferentie in  Libanon. Dit was een begin van 

een ommekeer in de bewustwording. 

Ondertussen stond moeder Agnes-Mariam al op de zwarte lijst zodat zij voor alle 

rebellengroepen een prioriteit werd, wat haar uitschakeling moest verzekeren. Samen 

met zr. Carmel is ze echter  in een waanzinnige rit, net op tijd, onze gemeenschap Mar 

Yakub  kunnen ontvluchten. Dit is inmiddels al meer dan twee jaar geleden (juni 2012). 

Sindsdien hebben beide zusters niet opgehouwden zich dag en nacht af te sloven om al 

het mogelijke te doen om het Syrische volk en land mee te helpen redden van de 

ondergang. Zonder vrees ging moeder Agnes-Mariam in op alle uitndogingen om te 

getuigen van wat er in Syrië werkelijk bezig was: in Rome, Brussel, Parijs, Genève, 

Londen, Ierland, Australië, Maleisië. Zij nam deel aan de pelgrimstocht van vrede, door 

enkele nobelprijswinnaars georganiseerd met een bezoek o.a. aan Syrië en Iran. Een 

zware opdracht werd een reeks conferenties doorheen de Verenigde Staten van 

Amerika, waar zij achtervolgd werd door een groep die haar conferenties trachtte te 

verstoren en haar persoon te belasteren. Onverschrokken ging zij openlijk de 

confrontatie aan, die meestal eindigde in een ontmaskering van haar belagers en een 

enthousiast applaus van het publiek. Tegelijk aanvaardde zij de uitnodigingen van 

allerlei tv-stations om in een uitgebreid interview de werkelijke toestand toe te lichten en 

op te roepen tot hulp aan Syrië. En geheel anders dan onze zelfverklaarde “Midden-

Oosten specialisten”, die vanuit hun luie zetel “de ontwikkelingen in Syrië op de voet 

volgen”, om dan onze media verder te vergiftigen en gewoon de westerse 

oorlogspropaganda na te praten, was zij telkens, geheel onverwacht met een 

blizbezoek aanwezig op de  plaatsen waar terroristen een aanslag of een 

massalachting hadden gepleegd. Zij was er om de werkelijkheid te zien, rechtstreeks 

contact te nemen met de slachtoffers  en de  hulp te coordineren. Is het te verwonderen 

dat er lastercampagnes tegen haar werden opgezet, waarvan sommigen  met 

medewerking van buitenlandse regeringen en hun geheime diensten? In onze 

gemeenschap hebben wij al haar initiatieven gevolgd en telkens intens gebeden opdat 

zij de nodige kracht en bescherming zou krijgen om haar taak onvermoeibaar verder te 

zetten. Het ging er soms bijzonder gespannen aan toe. In Homs heeft zij een 

verzoening willen bewerken tussen rebellen en leger. Daarvoor wilde zij persoonlijk de 

hoogste rebellenleider zelf spreken. De wagen waarin zij zat werd tweemaal beschoten, 

toen zij er naartoe reed en toen zij terugkeerde. Zij bleef evenwel ongedeerd. Ook in 

Maadamyye (Damascus) was de bevolking er zeer erg aan toe. Het was  door rebellen 

gegijzeld terwijl het leger hen trachtte te omsingelen. Ook daar nam zij het initiatief om 

een verzoening te bewerken. Zr. Carmel was zeer ongerust en uiteindelijk erg kwaad 



omdat de toestand daar levensgevaarlijk was. Moeder Agnes-Mariam keek zr. Carmel 

aan en zei: “Vertrouw op de heilige Geest” en zij stapte met een witte vlag door de 

vechtende linies, recht naar het hoofdkwartier  van de rebellen, terwijl twaalf 

scherpschutters hun geweer op haar hadden gericht. Zij sprak met de leider van de 

rebellen en tenslotte werden duizenden mensen bevrijd. Ongelooflijk maar waar. 

Moeder Agnes-Mariam heeft twee verenigingen opgericht, een voor een  nationale 

verzoening waarin tevens alle stamhoofden van Syrië vertegenwoordigd zijn en een 

voor humanitaire hulp. Alleen over de laatste geven  we hier een kort verslag. Al 

hebben we geen enkel gezag om voor het wereldforum een voorstel te formuleren, toch 

doen we het. Wie de werkelijke inzet overschouwt van moeder Agnes-Mariam, 

gesteund door zr. Carmel en heel de gemeenschap van Mar  Yakub gedurende gans 

deze oorlog,  moet besluiten dat zij de Nobelprijs voor de vrede meer dan waard is, al 

zal dit wel het allerlaatste zijn dat  de Amerikaans-zionistische wereldheersers zullen 

toelaten. 

In 2012 richtte moeder Agnes-

Mariam het “Humanitarian 

Assistance Team” op met een 

grote groep vrijwilligers. Het zijn 

christenen en moslims die de 

mensen in de grootste nood, 

onafhankelijk van hun 

geloofsovertuiging trachten te 

helpen. Vele mensen die vroeger 

erg welstellend waren en nu in de 

diepste ellende verkeren, hebben de neiging zich 

eerder te verbergen dan zich te manifesteren. Het 

gebied van de hulpverlening is vooral de streek 

tussen Homs en Damascus.  Het is een belangrijk 

maar ook beperkt gebied. Wij zijn  ook maar  

beperkt. Wel is er nog een aparte groep die vanuit 

Tartous werkt. Er werd een poster gemaakt voor 

de vereniging met de naam van moeder Agnes-

Mariam (Fadia al Laham), om duidelijk de verantwoordelijkheid voor  de 

betrouwbaarheid van deze hulpverlening te garanderen. Dit vergemakkelijkt het werk 



van de vrijwilligers en geeft hen vertrouwen. Een gezin dat tot onze gemeenschap 

behoort en afkomstig is uit Damascus zorgt dag en nacht voor een goede coordinatie. 

In 2014 hebben ze 11.550 pakketten met voedsel en medische hulp kunnen verdelen in 

Damascus en de voorsteden, in Homs en Dar’aa.  Bovendien hebben ze overvloedig 

lakens, matrassen, kleding en speelgoed kunnen uitdelen. Soms wordt ook geldelijke 

hulp gegeven. De kerngroep van deze vrijwilligers hebben we vroeger al eens “de 

twaalf apostelen” genoemd en worden nu ook officiëel erkend en gewaardeerd om hun 

deskundige en onbaatzuchtige inzet. 

 

Een van onze vrijwilligers overhandigt een truck voedsel en hygiënisch materiaal aan 

een vertegenwoordiger van  de Syrische Vereniging voor sociale zaken, bestemd voor 

Adra, in de buitenwijken van Damascus, waar zwaar gevochten is. 

 

 

Vrijwilligers met 

hulpgoederen op 

weg naar 

Damascus. 

 



De burgemeester van 

Maadamiyye en zijn staf 

krijgen een truck met voedsel, 

hygiënisch materiaal, melk en 

chocolade. Eind 2013 werd 

dank zij de inzet van moeder 

Agnes-Mariam het beleg en de 

gijzeling van de bevolking 

gebroken en verlieten de 

rebellen de stad. In alle huizen 

was er ingebroken en vele 

huizen waren verwoest.  

 

 

 

 

Het team brengt voedsel en medische hulp, melk en chocolade naar Dar’aa, aan de 

grens met Jordanië (buiten het aangeduide vierkant op de kaart). Hier is de oorlog 

tegen Syrië eigenlijk begonnen. 



 

 

In de lente van 2014  werden de families van Ma’aloula geholpen, (mogelijk de oudste 

christelijke stad na Jeruzalem) waar nog de taal van Jezus, het Aramees gesproken 

wordt: voedsel, medische hulp, kleding, matrassen, lakens, verwarmingstoestellen,  

zeep, hygënisch materiaal (samen 2, 5 ton). De terroristen hebben de stad en kloosters 

grondig verwoest. Antoon, een jonge christen kreeg een revolver tegen zijn hoofd en 

moest moslim worden. “Ik ben christen en zal als christen sterven” was zijn  antwoord. 

Hij werd vermoord en wordt nu als martelaar vereerd. De bevolking kan nog lang niet 

terug naar hun huizen. De verwoesting van Ma’aloula en zijn kloosters is een dolksteek 

in het hart van de gehele christenheid.   

 

In Abasyeen (Damascus) konden 100 families geholpen worden met voedsel en 

hygienisch materiaal, melk en kleding 



 

In 2014 werden in Damascus 15 auto’s met kleding uitgedeel, door Moeder Angès en 

zr. Carmel overgebracht vanuit Libanon. 

 

Vorige week vertrok een vol minibusje vanuit ons klooster naar Shel (in de buurt van 

Nebk), waar de terroristen weg zijn na vele huizen te hennen verwoest en geplunderd. 

 



Voedsel, hygienisch materiaal en 6oo 

dekens worden uitgedeeld in Jreijir 

(Damascus) 

 

 

 

Shel 

 

 

 Voedsel en hygiënisch materiaal wordt uitgedeeld in Ma’amoura 

 

 



 

Ons eigen dorp Qara heeft een rijke geschiedenis. In de Middeleeuwen waren er 

meerdere kerken en zelfs een bisschopszetel. De centrale moskee was aanvankelijk 

een heidense tempel, daarna de St. Nicolaaskerk, volgens de traditie gebouwd door de 

heilige Héléna in de 4e eeuw.  Het is voor deze centrale moskee dat wij met eigen ogen 

de opstand hebben zien onstaan. Wij wandelden met de pastoor vrolijk door het dorp, 

bezochten enkele zieken, baden voor hen  en deden inkopen om dan samen met 

enkele jongeren in de pastorie te eten. Op een vrijdagavond was een groepje vreemde 

mannen wild aan het schreeuwen en ze filmden hun eigen protest. Erg ongemakkelijk 

liepen we vlug door de groep heen. En in november 2013 was het dorp door duizenden 

terroristen ingenomen. Na anderhalve maand gevechten met het leger waren de 

terroristen weg. Inmiddels was ook heel  de bevolking gevlucht. Dank zij de hulp van 

onze groep konden de bewonders terugkeren. 5250 voedsel- en hygienische pakketten, 

17.000 dekens en 10.000 materassen werden uitgedeeld. Hier ligt een deel opgeslagen 

in de St. Michiels kerk van onze byzantijnse pastoor, Deze kerk werd door terroristen 

van binnen grondig vernield maar is inmiddels helemaal hersteld. De  rust is bijna 

teruggekeerd in het dorp en  de bewoners zijn nagenoeg allemaal terug. 



 

Dorpsbewoners vullen de nodige papieren in 

 

De grote kerk van de 

(niet voltooide) 

nieuwbouw van ons 

klooster Mar Yakub 

doet dienst als 

opslagplaats: dekens, 

voedsel- en  

hygiënische pakketten  

werden van hier uit  

verdeeld in Qâra, 

Jrejir en Yabroud. 



 

Op onze grote binnekoer kwamen trucks toe met hulpgoederen vanwege de Russisch 

orthodoxe kerk, die mede door dorpsbewoners van Qâra worden gelost. 

 

  



 

Terwijl de plaatselijke kliniek in Qâra aan de kinderen de nodige verzorging verleent 

krijgen ze speelgoed. Zo komen de kinderen, die meer geïntersseerd zijn  in het 

speelgoed dan in de medische zorg. 

 

Deze moeder bleef achter met vijf kinderen. Haar man is nog steeds vermist, de twee 

meisjes zijn ziek en de baby heeft kanker. Zij ontvingen matrassen, voedsel, hygiënisch 

materiaal, kleren, melk en geld voor de huur van twee kamertjes gedurende vier 

maanden. 



 

 

 

 

 

Dit zijn kinderen van de catechesegroep van de Zeitoun kerk van het Grieks Melchitisch 

patriarchaat in Damascus. Ze kregen voetballen. 



 

 

Dit is een arm druzengezin waarvan de vader gedeeltelijk verlamd is en een van de 

kinderen gehandicapt. De moeder kan als opdienster werken in een polykliniek  maar 

moet nog van het ene hulpcentrum naar het andere om rond te komen. Ze verdient  

8000 Syr. P. en heeft 30 000 S.P. maandelijkse kosten aan medicijnen.. Ons team kon 

hen de nodig hulp geven. 

 Twee kinderen van deze familie zijn ziek. We  konden hen 

medicijnen geven, geld en een rolstoel. 

Mar Yakub, Qara, Syria                                                                                          deirmaryakub@gmail.com
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