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DRAMA IN ADDIS ABABA - vervolg
Het is inmiddels bijna een maand geleden, de vreselijke ramp in Addis Ababa, in de wijk Kore.
U heeft het kunnen lezen in Nieuwsbrief nr. 24, die wij naar aanleiding daarvan hebben verstuurd.
Via deze update willen wij u op de hoogte houden hoe de situatie is.
In één woord: dramatisch.
Volgens de laatste berichten
zijn nu ruim 120 stoffelijke
overschotten geborgen,
Er worden nog vele mensen
vermist. Hoeveel dat er zijn is
lastig te bepalen omdat juist in
een gebied als dit veel
mensen niet zijn geregistreerd.
We hebben grote bewondering
voor de mensen van Stichting
Embracing Hope (EH), waar
FFA nauw mee samenwerkt.
Zij zijn een enorme zegen voor
de overlevenden in de wijk.

We hoorden dat diverse stafleden, die ook in de wijk wonen, eveneens familieleden hebben verloren en
zich desondanks met veel energie inzetten voor de getroffenen in de wijk.
Jerry Shannon, de voorzitter van het bestuur van EH, schrijft in zijn verslag van vorige week het
volgende:
“Wij willen u hartelijk danken voor uw
betrokkenheid met de mensen in Kore na de
enorme tragedie. De mensen van Kore blijken
ongelofelijk veerkrachtig, ook doordat zij in het
verleden al zo vaak geconfronteerd zijn met
uitdagingen en grote zorgen. Maar deze keer is
het verlies wel erg groot en zo veelomvattend dat
de mensen nog steeds in shock zijn en in diepe
rouw.”
Verder vertelt Jerry dat EH ervoor heeft gekozen
om juist die getroffenen te helpen die geen enkele
hulp krijgen.
De hulp van EH betreft tot nu toe:
- het verzorgen van maaltijden en het verstrekken
van kleding en dekens,
- het langsgaan van de huizen om te zien wat
mensen aan hulp nodig hebben,
- moeders die bij de school of de dagopvang
aankloppen, krijgen een maaltijd en er wordt
gekeken wat zij nog meer nodig hebben.
- Maar ook (zeker zo belangrijk!) de troostende arm om de getroffenen heenslaan en er ZIJN voor hen.

Nog wat voorbeelden van de noodhulp die EH biedt:
- De staf heeft dagelijks contact
met vier jonge moeders met een
baby, die uit hun onderkomen zijn
verdreven omdat het op hun
woonplek te gevaarlijk is. Zij
hebben onderdak gekregen en
worden geholpen aan de eerste
levensbehoeften.
- Er is een paar dagen na de ramp
door de staf van EH voor 100
gezinnen een maaltijd verzorgd.
- Een meisje van 19 jaar, een
studente, klopte bij EH aan om
hulp te vragen voor haarzelf en
haar 9-jarig broertje. Zij hebben al
hun familie verloren en het meisje
was wanhopig. EH heeft
toegezegd de opvoeding voor de
jongen op zich nemen en het
meisje zal worden geholpen om
haar studie te kunnen vervolgen.
- Er zijn tien moeders extra in het project opgenomen. Moeders, die door de ramp alles en alles verloren
hadden. Zij worden geholpen met wat zij nodig hebben.
Kortom: Dit zijn maar een paar voorbeelden van wat EH doet.
Zij heeft een belangrijke, maar ook zeer zware taak in het gebied.
EH voorziet dus op dit moment in noodhulp, maar beraadt zich ook op wat zij kan betekenen op de
langere termijn.

Natuurlijk willen wij als FFA
doen wat wij kunnen om EH
daarin behulpzaam te zijn.
Wij zijn dan ook heel
dankbaar voor de giften die
wij tot nu toe voor dit doel
hebben gekregen!
Mocht u nog willen doneren
dan is uw gift natuurlijk nog
steeds zeer welkom.
Hieronder vindt u ons
banknummer. Wilt u bij uw
gift alstublieft “Noodhulp
Kore” vermelden?
Alvast hartelijk dank!
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