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Dringende hulp voor de
slachtoffers van tyfoon MOLAVE
MOLAVE staat bekend als één van de meest
vernietigende en krachtigste tyfoons van de laatste
20 jaar in het land. In de regio Kontum richtte hij grote
verwoestingen aan.
Uw solidariteit heeft ons in staat gesteld om de
getroffen families te helpen en kledingpakketten uit
te delen. Met 500 jassen en 208 dekens kunnen zij de
koude en regen beter trotseren.
Omdat hun oogst vernietigd is en hun vee
meegesleurd door het water hadden tientallen families
ook geen eten meer. Hun woningen zijn overstroomd
en hun bezittingen zijn ze kwijt. Gelukkig is de
solidariteit tussen de gezinnen snel op gang gekomen.
Zakken met kleren en dekens
voor tientallen getroffen families

Kinderen schuiven aan voor hun dagelijkse warme maaltijd

Dispensarium van Ha Moong:
talrijke
stellingen

noodher

Het dispensarium werd zwaar
getroffen door verscheidene stormen.
Een groot gedeelte van het dak werd
weggeblazen, dakpannen en zelfs de
houten structuur werden afgerukt.
Wij hebben besloten om de houten
panlatten en kepers door een metalen
constructie te vervangen. Metaal is
duurzamer, want bestand tegen regen
en insecten. Een metalen constructie is
dus efficiënter.
Ondertussen zijn
de raadplegingen al
opnieuw begonnen, tot
grote opluchting van
ons medisch team. Het
Dispensarium is weer
volledig operationeel
en de gezinnen komen
naar de raadplegingen,
talrijker dan ooit.

De talrijke barsten werden hersteld en de muren kregen een nieuw verflaagje. Het houtwerk werd behandeld
tegen houtkevers en andere insecten.
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Dank u voor uw vrijgevigh
en uw trouwe steun.
Elke gift van 40 euro of meer op een jaar geeft u recht
op een belastingvermindering met 45% via uw fiscaal attest.
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