Nieuws van

Nummer

25

Extra uitgave

Dit is de nieuwsbrief van de Doctors for Mozambique Stichting. Wilt u deze nieuwsbrief niet ontvangen, laat het ons dan weten: info@doctorsformozambique.org
Nieuwsbrief nummer 25 is de tweede extra uitgave vanwege de orkaan Idai die Mozambique ernstig getroffen heeft.

1000 EURO VOOR EEN DAK BOVEN HUN HOOFD
In onze extra Nieuwsbrief (nummer 24) over de orkaan Idai hebben we u al kort kunnen
informeren over de ernstige gevolgen van deze orkaan. Gevolgen voor het land, voor
de volksgezondheid (er is inmiddels cholera uitgebroken) en voor onze studenten. Als
betrokkene bij het wel en wee van onze stichting, houden we u graag op de hoogte,
ook als we slecht nieuws hebben, zoals nu.
Wat is de situatie op dit moment?
Er zijn uiteraard internationale hulporganisaties ingevlogen om de eerste hulp te
bieden gericht op de infrastructuur van het land, de nutsvoorzieningen als gezond
water en elektriciteit, en de volksgezondheid. Dat is bij die organisaties ook in goede
handen. Wij kijken natuurlijk met name naar onze studenten, omdat we voor hen een
grote verantwoordelijkheid voelen.
Wat hebben we al gedaan en wat moet nog gebeuren?
We hebben onze studenten inmiddels toegezegd dat we hen een extra maand-uitkering
geven om in hun levensonderhoud te kunnen blijven voorzien. Door de schaarste als gevolg van Idai is
alles veel duurder geworden. Maar ook hun woonomgeving is kapot. Er zit geen dak meer op hun huisje, want
dat waren maar simpele golfplaten. We hebben daarom het plan opgevat om die huisjes te gaan repareren,
want ze hebben nu geen plek om te studeren. Over niet al te lange tijd gaan Gitta en Harrie weer naar Beira en
willen dan ter plekke de reparatie van de huisjes gaan regelen. Bijna al onze studenten wonen met 2 personen in
zo’n huisje en we praten in totaal over zo’n 25 huisjes. Kosten van reparatie van het dak, deur en de ramen
schatten we op € 1.000,- per huisje, dus in totaal toch zo’n € 25.000,-. Veel van onze studenten zijn wees en
kunnen dus niet terugvallen op ouders.
Uiteraard hebben wij dit alles niet kunnen voorzien en dus ook niet gebudgetteerd. We verwachten dat ook
studenten van ons nu wellicht het studiejaar moeten overdoen vanwege de stressvolle situatie. Tot nu toe zijn
we altijd heel streng geweest hierin: moet je een jaar overdoen, dan vervalt voor dat jaar onze financiële
ondersteuning. Maar deze ramp is overmacht en dan moeten we de nodige souplesse betrachten. Maar een jaar
extra studiefinanciering kost wel zo’n drieduizend euro per student.
Daarom nemen we de vrijheid een dringend beroep op u te doen voor extra
financiële steun. Ons bankrekeningnummer is: NL 19 RABO 0126 8285 71 t.n.v.
Doctors for Mozambique Stichting o.v.v. hulp Idai. Voel u ook vrij om deze
Nieuwsbrief in uw eigen netwerk rond te sturen als daar behoefte aan is. En
ondernemingen die willen bijdragen sturen wij desgevraagd graag een factuur
of betalingsbewijs voor hun eigen administratie.
Bij voorbaat hartelijk dank en we zullen u zo goed mogelijk op de hoogte houden.
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