Nieuws van

Nummer

26

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 26 is de derde extra uitgave vanwege de orkaan Idai die Mozambique ernstig getroffen heeft.

FANTASTISCHE REACTIES ONTVANGEN- MAAR EXTRA STEUN BLIJFT WELKOM
Op onze vorige nieuwsbrief en vraag om extra financiële hulp hebt u massaal gereageerd! Particulieren, zowel als
bedrijven, alsook stichtingen die een erfenis beheren. Het aanvankelijke streefbedrag van € 25.000,- om de huisjes
van de studenten weer enigszins bewoonbaar te maken, is gehaald! En dat maakt ons heel dankbaar en ook wel een
beetje sprakeloos. We hebben inmiddels een groot aantal bedankbrieven aan u de deur uit kunnen doen, maar dat
konden we natuurlijk alleen doen bij degenen die we al kennen en/of waar we het e-mailadres van kennen. Velen
hebben we dus niet per brief kunnen bedanken, maar onze dank aan hen is even groot!
Hoe nu verder?
Over enkele weken vertrekken Gitta en Harrie van der Meeren weer naar Beira. Vanaf dat moment gaan zij zelf ter
plekke de zaken regelen met betrekking tot de reparatie van de studentenhuisjes. Want nu het geld daarvoor naar
Beira sturen, is geen goede optie. Je moet dan maar afwachten of het inderdaad gebruikt gaat worden voor de
huisjes. Verder hebben zij het plan opgevat om 1 of 2 keer per week te gaan koken voor onze studenten en er zo
voor te zorgen dat ze een vitaminerijke maaltijd eten. Want er is een groot vitaminegebrek. Heel verheugend is het
dan ook dat het bedrijf New Care Supplements, na bemiddeling van de heer Coolen van DA Drogisterij Noordveld,
positief heeft gereageerd op onze vraag met betrekking tot sponsoring van vitaminepreparaten. Zij sponsoren
gedurende twee maanden voldoende vitaminesupplementen voor al onze studenten!
Zijn we er dan?
We vrezen van niet. We hebben een eerste inschatting gemaakt van de kosten om de huisjes te repareren. Maar als
straks Gitta en Harrie in Beira zijn, zal moeten blijken of die inschatting juist is geweest. Extra steun is nog altijd zeer
welkom! En dan vrezen we ook dat straks de nodige studenten een jaar zullen moeten overdoen. We spraken daar
ook al over in onze vorige Nieuwsbrief. Normaal gesproken mogen onze studenten niet doubleren, dan zijn ze voor
dat jaar hun sponsoring kwijt. Maar nood (en zeker deze grote nood) breekt wet. Natuurlijk laten we onze studenten
dan niet in de kou staan. Maar elk jaar extra studiefinanciering kost wel € 3000, -- en we hebben op dit moment geen
idee hoe ze er nu voor staan met hun studie.
MOZAMBIQUE OPNIEUW GETROFFEN DOOR ZWARE ORKAAN
Ruim een maand nadat de cycloon Idai over Mozambique raasde, is de
orkaan Kenneth aan land gekomen aan de Oost Afrikaanse kust. Windsnelheden tot 280 km per uur en heel veel regen. Op sommige plaatsen
is een meter regen gevallen. Dat is meer dan in Nederland in een heel
jaar valt. Dit keer werden de noordelijke provincies van Mozambique het
zwaarste getroffen. Of dit ook nieuwe schade met zich heeft meegebracht voor Beira, is op dit moment bij ons niet bekend. Verschillende
van onze studenten komen uit het noorden van Mozambique en zij maFoto NOS/AFP
ken zich natuurlijk ernstige zorgen over hun familie. We steunen hen
waar mogelijk.
We zullen u met extra Nieuwsbrieven zo goed mogelijk op de hoogte houden van alles. Zeker als over enkele weken
Gitta en Harrie zelf ter plaatse zijn, hebben we de informatie uit de eerste hand.
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