
Sibling Family Project
      

The Rojava Charity, Solidarity Association, and Heyva Sor have partnered up to launch the 
Sibling Family Project. The main incentive of Sibling Family Project is to pair up sponsoring 
families around the world (Europe and now America) with either Internally Displaced Persons
(IDPs) or refugees to provide support. As of their
official launch in April 2016, the Sibling Family
Project has paired up 3,550 Kurdish families with
global sponsors. 

Families are receiving aid in the following war torn
areas: Farqin, Nusaybin, Varto, Cizre, Sur, Silopi,
Sirnak, and Gever.

The Rojava Charity and Solidarity Association are
especially attentive of families in need of
assistance. Families who are notably in need of
urgent help are reported to Heyva Sor, who later
on notify families willing to support them. The families that are receiving the assured 
support are confronted by Heyva Sor, who are in contact with the struggling family on 
whether or not they are receiving the promised support. If by any means the families cannot
receive the promised support, Heyva Sor will get in touch with the donor and see why there 
is a setback. If the sponsoring families are unable to provide aid, Heyva Sor will inform 
families who are able to and replace them.  

    
Heyva Sor has been successful in achieving to 
reach out assistance to the families in need of 
help. A generous contribution of a minimum of 
$150 a month for twelve months will allow these 
families to obtain the basic necessities for 
survival. In essence, the donor family has two 
options, they can make a payment of $150 
monthly or make a onetime contribution of $1800.
All donations are sent through Western Union and 
distributed directly to the family. In the process, 
the sponsoring family and the family receiving the 
aid can be in direct contact with one another. In 
order to secure and assure the sponsor, Rojava 

Charity and Solidarity Association will perform a background check on the family receiving 
the aid

If interested please contact:            
                                                                                     
akanewjersey@gmail.com (917-657-2230)
Lucy@ezidirelieffund.org (202-656-8307)

mailto:Lucy@ezidirelieffund.org
mailto:akanewjersey@gmail.com


 

American Kurdish Association 

Kardes aile projesi

Kardeş Aile Projemizin amacı; bakacak kimsesi
olmayan, yardıma muhtaç durumdaki ailelerle
yardım etmek isteyen aileler arasında ilişki
geliştirmek, birbirleriyle tanıştırmak ve kardeşlik
hukuku çerçevesinde yardım yapılmasını
sağlamaktır.

Bu proje ile Kürdistan´daki yoksul, hasta ve
savaş mağduru aileler ve yetim çocuklara destek
olmaktayız. Proje kapsamında yardım edecek
ailenin maddi desteğinin yanında insani ilişkiler
geliştirmesi hedeflenmektedir.

Heyva Sor a Kurdistanê kurulduğu 1993 yılından beri 
bu projesini yürütmektedir. Bu proje kapsamında 
bugüne kadar bir çok aileye destek sağlanmıştır.
Türk devletinin, 2015 yılı sonbaharından itibaren 
Gimgim ilçesinden başlayarak devamında Ferqîn, Lîce, 
Silopî, Sûr, Cîzre, Nisêbîn, Dêrik, Kerboran, Hezex, 
Gever ve Şirnex gibi Kuzey Kürdistan‘nin il ve ilçerinde 
sivil halka yönelik saldırılarında yüzlerce sivil insan 
devlet güçleri tarafından katledilmiş, yüzlerce insan 
yaralanmış ve halka ait binlerce ev tank ve top 
atışlarıyla yıkılmıştır. Yine, devlet güçleri aylarca süren 

sokağa çıkma yasakları ile halkın su, gıda, elektirik, sağlık gibi en temel yaşamsal 
ihtiyaçlarını gidermesini engellenmekte ve bu şehirleri halkı göçe zorlayarak tamamen 
insansızlaştırmaya çalışmaktadır. Bunun yanında yüzlerce çocuk yetim kalmış ve binlerce aile
de yardıma muhtaç hale getirilmiştir.
Siz de bu projemize katılarak Kürdistan’da muhtaç durumdaki bir aileyi kardeş edinebilir ve 
kendilerine sahip çıkabilirsiniz.

Bu Projenin Şartları:
• Maddi yardımın miktarı aylık en az 150 Euro olmalıdır. İmkanı olmayan aileler birleşip 

bu yardımı yapabilirler.
• En az 1 yıl süreyle devam etmelidir. Daha uzun süre yardım etmek sizin 

inisiyatifinizdedir.
• Yardımın doğrudan sizin tarafınızdan gönderilmesi gerekmektedir. Zaman vb 

nedenlerle imkanı olmayanlara Kurumumuz destek sunacaktır.
• Ayrıca yardıma muhtaç aile ile insani ilişki geliştirilmeli, kendileriyle görüşülmeli ve 

imkan varsa ziyaret edilmelidir.

If interested please contact:

akanewjersey@gmail.com (917)-657-2230      
Lucy@ezidirelieffund.org (202)-656-8307
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