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Onder embargo tot 7 maart 2023 – 17.00 uur 

Actie “Syrië-Turkije 12-12” 

1,8 miljoen euro opgehaald dankzij de grote solidariteitsdag 

 

BRUSSEL, 7 maart 2023 – De grote solidariteitsdag gisteren, 6 maart, ten 

voordele van de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië, heeft 

1,8 miljoen euro opgebracht. Dit bedrag alleen al vertegenwoordigt 15% van 

het totaal dat tot nu toe voor deze oproep is ingezameld. Deze donaties 

maken het mogelijk om de humanitaire hulp van de zeven lidorganisaties van 

het Consortium 12-12 mee te financieren. 

“Het resultaat van de solidariteitsdag is indrukwekkend. Dit is drie keer meer 

dan het bedrag dat gemiddeld per dag wordt ingezameld sinds de lancering 

van onze oproep. We zijn enorm dankbaar voor deze enorme solidariteit en 

de steun van alle media in het land”, zegt Gilles Van Moortel, coördinator van 

het Consortium 12-12. “Met dit geld kunnen onze organisaties het verschil 

maken voor de slachtoffers van de aardbeving in Syrië en Turkije. » 

De solidariteitsdag van 6 maart stond volledig in het teken van de slachtoffers 

van de aardbevingen, een maand na de ramp. Zowel aan Nederlandstalige 

als aan Franstalige kant hebben alle radiozenders, televisiereportages en -

programma's, onlinemedia en printmedia aandacht besteed aan de 

noodsituatie in Syrië en Turkije, en de mogelijkheid om een gift te doen 

(onder meer via SMS). Rapporten uit het veld en interviews met humanitaire 

hulpverleners stelden het publiek in staat meer te weten te komen over de 

situatie ter plaatse en de behoeften van de getroffen bevolkingsgroepen. Het 

iconische nummer “People help the People” (van Birdy) werd gelijktijdig 

uitgezonden op alle radiostations, als teken van solidariteit. En voor de 

gelegenheid werd de RTBF-VRT-toren in Brussel in de 12-12 kleuren verlicht. 

“Zo'n dag van solidariteit was mogelijk dankzij de steun en deelname van alle 

media, over de taalgrenzen heen. We willen dan ook de media, de bv’'s en al 

onze partners hartelijk bedanken voor dit initiatief, hun steun en hun 

aandacht. Zij maakten de golf van saamhorigheid tastbaar”, zegt de 

Consortiumcoördinator. 
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De door het Consortium gelanceerde oproep tot aardbevingen tussen Syrië 

en Turkije heeft tot nu toe 11,6 miljoen euro opgebracht. “We zijn dankbaar 

voor de enorme vrijgevigheid van het publiek, individuen, bedrijven en 

overheden. Deze vrijgevigheid is essentieel. Want het leed veroorzaakt door 

de aardbevingen is onbeschrijfelijk. Miljoenen mensen hebben alles nodig: 

onderdak, drinkwater, gezondheidszorg, voedsel, dekens, kleding, maar ook 

psychosociale hulp, onderwijs en bescherming. » 

De zeven lidorganisaties van Consortium 12-12 (Caritas International, Dokters 

van de Wereld, Handicap International, Oxfam-België, Plan International 

België, Rode Kruis-Vlaanderen en UNICEF België) zijn complementair actief in 

de getroffen regio’s. 

Met de opbrengst van de actiedag kunnen de lijdorganisaties hun acties 

voortzetten en opschalen, zodat we niet alleen vandaag, maar ook in de 

komende weken en maanden kunnen helpen. 

Een eerste rapport met de acties van de verschillende leden van het 

Consortium sinds de lancering van de 12-12-oproep – evenals een 

bijgewerkte rekeningstand – zal volgende week worden vrijgegeven. 

Een gedetailleerd overzicht van de acties van de verschillende consortium-

leden kunt u terugvinden op de website www.1212.be 

De oproep van 12-12 startte op 12 februari en loopt tot 31 juli 2023. Elke gift die 

tijdens deze periode wordt gedaan voor een minimumbedrag van 40 euro, 

geeft u recht op een fiscaal attest volgend jaar, in 2024. 

Giften blijven welkom via het 12-12 bankrekeningnummer BE 19 0000 0000 

1212 en online via www.1212.be 

De oproep “Aardbeving Syrïe-Turkije” kan rekenen op de steun van 

volgende media en regies: VRT, DPG, SBS, RTL, RTBF, LN24, LN-Radio, N-

Group, Groupe Rossel, Sud Media, AB3, La Première, Musiq3, VivaCité, 

Viva+, Tipik, Classic 21, Tarmac, JAM, Radio Contact, Nostalgie, NRJ, 

Nostalgie+, NRJ+, Chérie, Fun radio, Roularta, JC Decaux, Clear Channel 

enTransfer   

 

OVER HET CONSORTIUM 12-12 

http://www.1212.be/
http://www.1212.be/
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Het Belgisch Consortium voor Noodhulp (Consortium 12-12 vzw/asbl) lanceert 

nationale inzamelacties in geval van uitzonderlijke rampen om maximale 

bijstand te garanderen tegen minimale kosten. De 7 leden van het Consortium 

12-12 zijn Caritas International, Dokters van de Wereld, Handicap International, 

Oxfam-België, Plan International Belgium, Rode Kruis-Vlaanderen/ Croix-

Rouge de Belgique en UNICEF België. De giften op de rekening van Consortium 

12-12 worden volgens de jaarlijkse verdeelsleutel verdeeld onder deze zeven 

lidorganisaties van Consortium 12-12. 

Perscontact – Consortium 12-12 vzw 

Philippe Henon – Nederlandstalig woordvoerder - + 32 477 555 023 – 

press@1212.be 

 

Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties, Liefdadigheidsstraat 43-B, 1210 

Brussel - T.: +32 2 223 34 39 
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