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15
jaar

Tyfoon MOLAVE richt grote schade
aan in Centraal-Vietnam

De meest kwetsbare mensen
werden eerst geëvacueerd.

KON TUM, een bergachtige streek in het
centrum van Vietnam, werd niet gespaard.
Sinds oktober krijgt ze de ene na de andere
storm te verwerken.

moeders, kinderen en bejaarden. Sommigen
hadden nauwelijks tijd om te vluchten en
konden alleen het hoogstnoodzakelijke
meenemen.

Tyfoon MOLAVE staat nu al bekend als een
van de krachtigste en meest vernietigende
stormen die het land de laatste 20 jaar
hebben getroffen. De schade is dan ook
enorm.

De streek betaalt opnieuw een zware tol:
hele dorpen zijn overstroomd, daken
weggerukt, bomen ontworteld, … De
oogst is grotendeels vernietigd, het vee
verdronken. Ook de dodentol is aanzienlijk:
34 families zijn in diepe rouw gedompeld.

Modderstromen en aardverschuivingen
vernietigden wegen en bruggen en sleurden
hele huizen met zich mee. In de meeste
woningen stonden het water en de modder
metershoog. Bijna een miljoen mensen
moest dringend worden geëvacueerd. De
meeste slachtoffers worden geteld onder de

In deze moeilijk bereikbare en uiterst arme
regio voltrekt zich een humanitaire ramp.
De heropbouw zal veel tijd vragen, maar
voor de moed van deze gezinnen kunnen
wij alleen maar respect tonen.

“Buren konden mijn twee
dochtertjes uit de modd
er
bevrijden”, verklaarde
Ho Thi Ha, 28 jaar, aan
het persbureau AFP. Eén
van haar dochtertjes, de
4-jarige My, lag vlakbij te
huilen van de pijn door
een beenwonde. “Maar
mijn papa is dood en
ik heb niets meer. Alles
is bedolven onder de
modder.”
Fragment uit
Journal de Montréal.

De zeer barre
weersomstandigheden in de
streek sparen momenteel
niemand. Omdat het in de
bergen koud is en de hevige
regenval blijft aanhouden,
richten wij ons prioritair
op: de aankoop en
distributie van 500 jassen
en warme kleren, in de
eerste plaats voor de
kinderen.
Uw bijdrage is essentieel
om deze geïsoleerde
bevolkingsgroepen de
kracht te geven om er
weer bovenop te komen en
alles wat is weggespoeld
en vernietigd opnieuw op
te bouwen.

Nieuwe wettelijke bepalingen in 2020
Wegens de coronacrisis die wij doormaken, heeft de regering beslist dat in 2020 de
belastingaftrek voor elke gift van 40 euro of meer per kalenderjaar wordt verhoogd van 45%
naar 60%.
U ontvangt uw fiscaal attest vóór eind februari 2021.
Aarzel niet om gebruik te maken van deze nieuwe bepalingen en blijf ons werk steunen, ook
en vooral in deze zeer moeilijke periode. De toekomst van deze kinderen hangt af van uw
vrijgevigheid. Dank u in hun naam!
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