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DE GEVOLGEN VAN ORKAAN IDAI, EEN UPDATE UIT MOZAMBIQUE

nadat de verwoestende orkaan Idai over Mozambique heeft geraasd, hebben we u in diverse extra nieuwsbrieven
op de hoogte gebracht van de situatie van onze studenten in Beira. U hebt hier uitgebreid op gereageerd en uw 
gulle donaties maken het voor ons mogelijk, onze studenten weer op de rit te zetten. Gitta en Harrie zijn inmiddels 
afgereisd naar Mozambique om daar eigenhandig te helpen de huisjes weer bewoonbaar te maken en te zorgen 
voor goede maaltijden, zodat de gezondheid van onze studenten niet verder achteruitgaat.

Deze week heeft Gitta ons een e-mail gestuurd waarin ze verslag doet van wat Harrie en zij daar op dit moment 
meemaken. Wij willen u dit bericht niet onthouden, vandaar dat u het, integraal, in deze extra nieuwsbrief kunt 
lezen.

Beste allen,

Ik stuur jullie enkele foto’s van een super geslaagde voedselhulp aan onze studenten. 
Vandaag zijn ze allemaal bij ons thuis komen eten. Onze hulp heeft drie vriendinnen
 gevraagd om voor 41 studenten te koken. We gaan dit iedere week dat we hier zijn herhalen, 
tweemaal per week op woensdag en zaterdag. Een enorme klus maar wat genieten ze, 
niet alleen van het heerlijke eten maar ook van het gezelschap van elkaar. 
De laatste maanden zijn ze enkele kilo’s kwijtgeraakt en wij zullen proberen die er weer bij te 
krijgen. Ook zijn de voedingssupplementen, beschikbaar gesteld door
 New Care Supplement, uitgedeeld. Ze zijn allemaal vreselijk aangeslagen door de gevolgen 
van Idai. Je merkt dat ze heel blij zijn met onze komst, aandacht en hulp maar op hun 
gezichten is de last te zien. De ellende duurt nu al zolang! 

Hoewel we wisten hoe vreselijk de stad geraakt is door orkaan Idai, werden 
we bij aankomst overdonderd door de impact die deze ramp heeft. Alle 
huizen zijn beschadigd, daken verdwenen, muren ingestort en zelfs hele 
huizen verdwenen. Bomen zijn als luciferhoutjes afgeknakt en elektriciteits-
draden hangen los aan de palen als die al overeind zijn gebleven. Het valt 
ons zwaar tegen. Ons huis is relatief weinig beschadigd maar de gevolgen 
daarvan vallen tegen. Het regent binnen en we hebben de meubels aan de 
kant moeten schuiven om ze te sparen. Plafondplaten zijn totaal beschim-
meld, afijn niets vergeleken met wat anderen meemaken. We hebben deze 
week enorm hard gewerkt. Al 2 bijeenkomsten met alle studenten gehad en 
alle studenten hebben een lijst gemaakt met daarop maximaal 3 meest 
kritieke punten waarmee we ze hopen te kunnen helpen. Naast onze lessen, 
blijven we ons best doen om hen zoveel als mogelijk hulp te bieden. 

Gitta




