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DRAMA IN ADDIS ABABA
Zondag 12 maart, zijn we opgeschrikt door
het bericht dat een vreselijke ramp zich in
Addis Ababa in de wijk Kore heeft
afgespeeld. Een ramp die veel slachtoffers
heeft geëist.
De vuilnisbelt, die aan de rand van de wijk
ligt en waar veel mensen wonen, is gaan
schuiven en heeft een deel van de wijk
overspoeld. Tientallen mensen zijn
bedolven onder een dikke stroom vuilnis en
modder. Huizen, beter gezegd
onderkomens, die op en in de
nabijheid van de vuilnisbelt stonden, zijn
compleet vernietigd. Onder de slachtoffers
zijn geen moeders en kinderen van het
project dat FFA met de stichting Embracing
Hope (EH) in deze wijk uitvoert. Wel de
aspirant moeder met een gehandicapt zoontje, waar wij voor zouden gaan zorgen.
Zeer veel gezinnen van het project zijn materieel getroffen.
Officieel zijn er 60 mensen
omgekomen, maar er worden nog
tientallen mensen vermist. Het dodental
zal dus nog flink oplopen.

Het is goed te zien hoe de vuilnisberg is
afgekalfd.

Tijdens ons werkbezoek afgelopen
januari zijn wij op deze plek
geweest en waren toen diep onder
de indruk van de bijna
onmenselijke situatie zoals “onze”
moeders er woonden.

Grote verslagenheid bij de overlevenden.

Uiteraard willen wij als FFA hulp bieden.
We gunnen het de moeders die het overleefd hebben en die het weinige dat zij hadden nu kwijt zijn,
dat zij een nieuw bestaan op kunnen bouwen.
Als u zich aangesproken voelt en daarin mee wilt helpen is uw hulp uiteraard van harte welkom.
U kunt uw gift overmaken op ons banknummer:
NL 24 INGB 0004318998 t.n.v. St. “Food For All”
Wilt u er “Noodhulp Kore” bij vermelden?
Alvast hartelijk dank!
Mocht er aanleiding voor zijn dan houden wij u de komende weken verder op de hoogte
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