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Enkhuizen, 27 april 2015

Nood-hulp voor de mensen in Nepal....

Gisteren hebben we vergaderd over de volgende 'Voetprints voor Nepal'
sponsortocht in Mijnden, Loosdrecht, op 20 september a.s.
Samen met onze Voetprints partners van Veldwerk en Maha Mata volgen we het
voorbeeld van ICFON om een noodfonds te openen voor degenen die een
bijdrage willenen leveren aan directe hulp aan onze vrienden en bekenden in
Nepal, die onze steun nu zo hard nodig hebben.
Alleen al het feit dat er met ze wordt meegeleefd en geleden, zal helpen.
Daarom willen wij onze rekening openstellen voor dit doel.

Mensen leven dag en nacht op straat, ondanks het zeer slechte weer, wegens
instortingsgevaar......
Ook de zieken liggen buiten, zoals op onderstaande foto is te zien.
Zo zijn er vele tientallen foto's van mensonterende situaties op internet te
zien. Wij worden beroerd van het zien alleen al, zij moeten er mee zien te
overleven. We hebben zojuist vernomen dat de naschokken, die voor zoveel
angst zorgen, gelukkig zijn verminderd.
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Vandaag is het feest in het hele land. Koningsfeest!
In Nepal is voorlopig een groot drama gaande, waarvan de uitkomst tot nu toe
onvoorspelbaar is.
Hoeveel doden zullen er nog worden gevonden onder het puin?
Hoeveel mensen zullen blijvend invalide zijn?

Waarvoor en hoe willen wij het geld gaan gebruiken?

We zullen eerst overleggen met onze plaatselijke contactpersoon, dhr. Bimal Lal
Shrestha van de Selfhelp Group for Cerebral Palsy. Vanochtend kregen we een
e-mail bricht van hem. Het internet werkt weer.....
Het mobile telefoonnetwerk is nog steeds uit de lucht, maar de telefoons zijn
inmiddels ook leeg. Op veel plaatsen is geen stroom.
We kunnen geld naar de plaatselijke bank overmaken zodra het mogelijk en
veilig is
Bimal mag het geld naar eigen inzicht besteden aan bad, bed en brood, om het
zo maar eens te zeggen. Dus alles voor de 1e levensbehoeften.

Dit is het gebouw van de
gehandicapte weeskinderen van
Dididdai......

Zij waren toevallig met z'n allen even
buiten tijdens de beving toen het
gebouw begon af te brokkelen.

Zij hebben tenten nodig.
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De meeste mensen die wij kennen zijn veilig. Er is nog een chauffeur van ons
project niet getraceerd.
We weten ook nog niet hoeveel kinderen er de komende dagen weer naar school
zullen komen. Zijn ze allemaal ongedeerd?
We weten ook nog niet hoe het in de districten is. Maar de beelden die we
hebben gezien voorspellen niet veel goeds.
Het zou kunnen zijn, dat daar nog veel meer doden en gewonden zijn gevallen....
Hele dorpen zijn weggevaagd.
Onze districtsmedewerkers krijgen er voorlopig een hele zware taak bij.

Als u wilt kunt u uw bijdrage storten op rekeningnummer:
IBAN NL 11ABNA 0 82 54 92 963

Voor het buitenland:
BIC code: ABNA NL2A
Graag onder vermelding van: Noodhulp

Alvast zeer bedankt !
Bestuur S"HB"N

telefoon: 0228 314584


