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Syrië: 10-jarig meisje geëvacueerd uit belegerd gebied voor spoedoperatie
Een 10-jarig Syrisch meisje werd eergisteren geëvacueerd uit de belegerde stad
Madaya voor een spoedoperatie. Ze was ernstig gewond geraakt door sluipschutters
van de Syrische regeringstroepen toen ze medicijnen voor haar moeder wilde kopen.
Ghina Ahmad Wadi werd geraakt in haar linkerdij, waardoor ze een complexe
botbreuk opliep waarbij een zenuw werd beschadigd. In het veldhospitaal in Madaya
konden artsen haar niet opereren. Omdat de stad in handen is van Syrische
regeringstroepen, kunnen burgers de stad niet in of uit.
Ghina’s familie vroeg de Syrische autoriteiten om een evacuatie naar een ziekenhuis
in Damascus of Libanon. Twee wekenlang weigerde de autoriteiten. Pas nadat
Ghina’s tante, die in Groot-Brittannië woont, internationale aandacht vroeg werd het
10-jarige meisje samen met haar moeder eindelijk overgebracht naar Damascus,
blijkt uit berichten van het Syrische Rode Kruis.
Ghina Ahmad Wadi, zou iemand haar over 64 jaar nog kennen, zal er een pedje in
Madaya naar haar genoemd worden? Vast niet.
Net als Ghina was Stientje Jans in 16 oktober 1944 samen met haar familie op het
verkeerde moment op de verkeerde plaats. Engelse granaatscherven maakten geen
onderscheid tussen vriend en vijand of tussen groot en klein. Haar broertje Martien
werd dodelijk getroffen evenals 5 anderen. Stientje zwaargewond, werd door de
nonnen uit Oirlo meegenomen op een lange vlucht door Noord-Limburg en kwam
nooit meer thuis te wonen.
Heel af en toe met de goederentrein naar Maashees, geen school in Maashees,
géén vriendinnen om mee te spelen, géén Maas om in te zwemmen.
Hoe moeilijk moet het zijn geweest voor haar ouders om terug te keren in een dorp
waar iedereen zijn of haar eigen zorgen had en wellicht te weinig tijd voor een
luisterend oor. Ik denk in deze tijd wel eens: wat had ik gedaan als mij dit als vader
zou overkomen, zou ik het redden?
Er zijn helaas in al die jaren heel wat Ghina’s en Stientjes geweest en er zullen er
nog heel veel komen. Stientje heeft de oorlog overleefd en is volgens de verhalen
altijd een vrolijk en opgewekt meisje gebleven. Vrolijk en nooit klagend. Helaas is ze
maar 13 jaar oud mogen worden.
Het Stientje Janspedje, een pedje net langs de school, dicht bij een speelterrein en
vlakbij de Maas. De school waar het verhaal van Stientje en Antoon Schrader zoveel
indruk heeft gemaakt.

Met dit Pedje willen we Stientje herinneren maar vooral laten zien hoe blij wij mogen
zijn om in alle vrolijkheid hier naar school te kunnen gaan, te mogen spelen en wie
weet een duik in de Maas te kunnen nemen.
Ik denk dat Stientje er wel trots op zou zijn geweest.

