
15 dagen later: einde van de reddingsacties, begin van de heropbouw…  
 

Op 06.02.2023 werden elf steden in het zuidoosten van Turkije getroffen door twee zware 

aardbevingen, die een ongeziene ravage hebben aangericht. Ook het noorden van Syrië werd 

getroffen. Daar zijn minstens 6.000 doden gevallen. Niet te spreken over mijn geboorteland 

Turkije, want daar liggen er misschien duizenden levensloze lichamen nog steeds onder het 

puin, naast de tienduizenden overledenen (minstens 42.000). 

Wat nu volgt is: ellende, wanhoop, onmacht en leed. Een ware tragedie.  

Deze aardbeving is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie de zwaarste en ergste ramp in de 

laatste 100 jaar in de Europese regio. De immense materiële en morele schade baart grote zorgen. 

In Turkije zijn meer dan 100.000 gebouwen gedeeltelijk of volledig ingestort. 

Er is nood aan humanitaire en financiële hulp, want minstens 13 miljoen mensen werden door 

de zware aardbevingen getroffen. Er is vooral ook nood aan hoop. Kinderen die als wees door 

het leven moeten. De trauma die levenslang zal worden meegedragen. Miljoenen mensen die 

hun warme nest kwijt zijn, ook hun allermooiste herinneringen; dood en vernieling zullen voor 

altijd gegrift blijven in hun gedachten.  

Mijn hart breekt en mijn ziel doet mij pijn. Duizenden kinderen die hun moeder, vader of beide 

ouders verloren zijn. Maar daarnaast zijn er ook baby’s aan wie, na uren of dagen toch het 

levenslicht werd geschonken; een Syrische moeder die onder het puin leven heeft gegeven aan 

‘Aya’, de mirakelbaby die haar ogen opende in een ingestort nest en tegelijkertijd haar moeder, 

vader en broers verloor. Ook zij moeten verder in het leven. 

 

 

 

 

 

 

 

Een Syrisch meisje van 6 jaar oud heeft haar jonger broertje dagenlang onder het puin 

beschermd tegen de dood. De onvergetelijke en smekende blik in de ogen van een kind…  

 



Een vader die rouwt om zijn overleden dochter en haar hand stevig vasthoudt, terwijl het meisje 

onder het puin bedolven ligt op haar bed. Ook hij moet verder in het leven. 

 

 

Dit alles terwijl de rest van de wereld meekijkt en tegelijkertijd meelijdt. Want leed kent geen 

ras, geslacht, religie, kleur, taal of etniciteit. Leed is universeel en deelbaar. Het verdriet is 

immens, maar kan toch worden verlicht door medeleven, opnieuw leven en een toekomst geven. 

En medeleven is elkaar steunen. 

 

Ik ben, ook namens de getroffen mensen, de hulpverleningsinstanties die ter plaatse zijn van 

overal ter wereld dankbaar omdat ze hun hart en schouders inzetten in de zoektocht naar een 

sprankeltje hoop in een nieuwe toekomst.  

 

 



 

 

Met deze brief wens ik als Turkse Gentenaar en advocaat aan te geven dat ook meer dan 94 

advocaten zijn omgekomen bij deze ramp zodat we als balie niet onverschillig kunnen toekijken. 

Als moeder denk ik niet alleen aan de honderden baby’s en kinderen die onder brokstukken, 

betonblokken en de vrieskou gingen inslapen; maar ook aan hen die nu als weeskind zonder 

middelen verder moeten.  

Via deze weg wil ik dan ook iedereen uitnodigen om, via een overschrijving op rekening met 

IBAN nummer BE26 3771 3830 1829 op naam van Nur DEMIRTAS, alle slachtoffers van deze ramp 

een hart onder de riem te steken. Al het geld dat ingezameld wordt, zal ten behoeve van de 

weeskinderen van de aardbevingen in Turkije en Syrië overgemaakt worden op de rekening van 

een erkende hulpverleningsorganisatie. 

 

Wie een steentje wenst bij te dragen, kan dit tot 23.03.2023 doen. De omvang van de verzamelde 

donaties zal naderhand eveneens gerapporteerd worden.   

 

Ik wil jullie alvast bedanken voor de tijd die jullie hebben genomen om mijn brief te lezen. 

 

 

Met mijn allerbeste en oprechte groeten 

 

 

Nur DEMIRTAS 


