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Persbericht 

Oproep “Aardbeving Syrië-Turkije 12-12:” Solidariteit maakt het verschil! 

Brussel 15 maart 2023 – Na de oproepen van de voorbije weken en de grote nationale 

actiedag van vorige week, staat de teller van de actie Syrië Turkije 12-12 op 13,5 miljoen 

Euro. Deze giften laten de 7 organisaties van 12-12 toe om hun humanitaire hulp voor 

de slachtoffers van de aardbevingen te financieren.  

Dankzij deze hartverwarmende actieopbrengst kunnen de organisaties van het 12-12 Consortium 

hun hulp in Syrië en Turkije verderzetten. Niet alleen vandaag en morgen, maar ook de komende 

weken en maanden. Er wordt voedsel uitgedeeld, gezorgd voor zuiver water, geneesmiddelen, 

dekens en beschuttingsmateriaal.  Daarnaast zorgen we ook voor psychosociale hulp voor families, 

cash assistance en bescherming voor kinderen en andere kwetsbare personen.  

“We zijn de voorbije weken getuige geweest van een enorme golf van solidariteit van het publiek, 

bedrijven, verenigingen, scholen en overheden”, zegt Gilles van Moortel, Coördinator van 

Consortium 12-12. “De uitzonderlijke media-en regiesteun - in het bijzonder voor de grote 

solidariteitsdag op 6 maart (*) - maakte hierbij een wereld van verschil. Dankzij zoveel 

vrijgevigheid, kunnen onze lidorganisaties een groot aantal mensen te hulp komen.” 

Iets meer dan een maand na de aardbevingen geven de leden van het 12-12 Consortium (Caritas 

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

België, Rode Kruis-Vlaanderen/Croix-Rouge de Belgique en UNICEF België) in een rapport een 

eerste stand van zaken van de besteding van die middelen. 

“Deze rapportering is heel belangrijk”, zegt Gilles Van Moortel. “We willen alle donateurs zo goed 

mogelijk informeren over wat er met hun geld gebeurt, waar dat terechtkomt en wat de impact is 

van die donaties.”  

De giften aan het 12-12 Consortium maken wel degelijk een verschil. De 7 lidorganisaties van het 

12-12 consortium waren vaak al actief ter plaatse vóór de ramp zich voordeed en konden dus via 

hun lokale partners en internationaal netwerk heel snel reageren met noodhulp voor de mensen 

die door de aardbeving getroffen werden.  

Naast de dringende noodhulp is er ook werk voor rehabilitatie, psychosociale bijstand en de 

heropbouw van de infrastructuur.   

Het eerste overzicht van het gebruik van de ontvangen middelen sinds de lancering van de 12-12 

actie op 12 februari ll., is beschikbaar via https://www.1212.be/nl/appels/syrie-turkije-12-12/ 
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Ondertussen werd er al een bedrag van 13 miljoen euro van de 12-12 rekening doorgestort naar de 

lidorganisaties op basis van de verdeelsleutel.   

De oproep loopt nog 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. 

De noden blijven hoog: giften blijven welkom via het 12-12 bankrekeningnummer BE 19 0000 0000 

1212 en online via www.1212.be 

(*) De oproep “Aardbeving Syrië-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 

Het Belgisch Consortium voor Noodhulp (Consortium 12-12 vzw/asbl) lanceert nationale 

inzamelacties in geval van uitzonderlijke rampen. De giften op de rekening van Consortium 12-12 

worden volgens een jaarlijkse verdeelsleutel verdeeld onder de zeven organisaties: Caritas 

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

Belgium, Rode Kruis-Vlaanderen/ Croix-Rouge de Belgique en UNICEF België.  
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