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Noodoproep!

TSUNAMI

het aantal verw
oeste huizen
is niet te telle
n ...

Stellen we ons voor dat wij het zijn ...
Alles begint nu dat de
camera’s weg zijn ...
Geven we hen de
middelen dat ze

opnieuw zin
in het leven krijgen
en met hun kinderen
verder het leven
aankunnen ...

NOODOPROEP TSUNAMI
We hebben het vandaag nogmaals over die
verschrikkelijke zeevloed die op zijn weg
alleen menselijk leed heeft achtergelaten,
ook in de zone van Kalutara van het zwaar
getroffen Sri-Lanka, waar onze vrienden
en vrijwilligers ter plaatse naartoe gesneld
zijn om te helpen daar waar het nog kon.
Ze getuigen hier van wat er gebeurd is.

Dit is wat onze vrienden ons vanuit SriLanka per fax lieten weten:
"Bijna al onze scholen zijn verwoest, bijna
al onze bootjes zijn vernield. We moeten
alles herbeginnen.
Onze vissers hebben geen werk meer, geen
boot en geen huis meer.

Het is erger dan wat de televisie u liet
zien. De schade is gewoon niet te
overzien. Alleen al hier aan de onderkant
van de westkust zijn er meer dan 10.000
doden (voor gans Sri-Lanka rekent men op
De overlevenden die hun dierbaarsten een 30.000 doden). Het juiste aantal
verloren hebben : hun ouders en doden is nog altijd niet gekend en zal
grootouders, hun broers en zusters, soms wellicht ook nooit geweten zijn.
ook hun kinderen. Maar wij denken vooral
aan de vele weeskinderen voor wie het Er is niets meer : alleen nog maar ellende,
leven nu alleen nog maar droefheid en overal. Ik doe mijn werk als verpleegster
pijn is en verder moeten leven in een met het weinige materiaal dat ik heb... Ik
wereld van onzekerheid voor de toekomst, kom in kampen waar mensen bijeen
zowel op moreel als op materieel gebied, in gevlucht zijn en in kleine verwoeste
de eenzaamheid en in de hulpeloosheid. dorpjes waar nog steeds geen hulp is
aangekomen (ER IS ÉEN ENKELE dokter in
de wijde omtrek) Op de vlucht voor het
water hebben veel mensen zich ook nog
gekwetst."
Zeker de materiële schade is groot, maar
het meest getroffen zijn de vele
slachtoffers en de vele verscheurde
families.

Duizenden daklozen, totaal verwoeste
streken en in vele dorpen alleen nog de
dood en de stilte.

kinderen opgen
omen in

een opvangcen
trum

Dit is het beeld van de ramp. En de eerste
fase van onmiddellijke hulp loopt stilaan
naar zijn einde. De fase van heropbouw op
middellange en op lange termijn moet nog
beginnen. Alles moet herbegonnen
worden en iedereen zal zijn leven moeten
reorganiseren.

IN KALUTARA (SRI-LANKA), ALLES BEGINT NU...

n
odgoederen aa
uitdeling van no ing
de bevolk

“ ... Als we kunnen inzien dat ze niet het slachtoffer werden van
een natuurramp maar wel van de armoede waarin ze leven, ja dan
hebben we een grote stap in de goede richting gezet ... ”
Pol Jacobs,
La Libre Belgique, 14/01/2005.

Nu de camera’s weg zijn, blijven de mensen
achter in hun miserie. Wij mogen deze
mensen nu niet achterlaten en vergeten.
Men heeft alles gedaan wat mogelijk was
om de slachtoffers te identificeren en de
lijken te begraven of te verbranden. De
overlevenden zijn ook buiten onmiddellijk
levensgevaar. Maar het is nu dat de
tweede fase begint. Deze fase is de fase
van het herstellen van de woningen en het
heropnemen van de alledaagse taken
zodanig dat het economisch en sociaal
leven terug op gang kan komen.
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het ergst getroffen zijn door de tsunami.
Het is hier en nu dat we willen bijspringen
(en zeker daar waar het gaat over kinderen
want dat is toch de bijzonderste reden van
ons bestaan). Het is dus hier en nu dat wij
beroep willen doen op uw hulp.
Hier in Kalutara aan de westkust van SriLanka hebben de autoriteiten beslist een
voorlopig kamp op te zetten voor kinderen
die hun beide ouders en hun ganse
familie verloren hebben en die dus wel

Er moeten dus financiële middelen
gevonden worden voor die kinderen :
onderdak, kledij, dekens, voeding,
gezondheid : medicamenten en medisch
materieel, onderwijs, en alles wat nodig is
voor de verdere ontwikkeling van die
kinderen. Dat alles in afwachting dat de
staat zich herstelt en terug op eigen
kracht een duurzame oplossing voor die
kinderen kan uitbouwen.

• Wenst U ons per testament een schenking te doen, kan U ons bureel contacteren of langs de Notaris van Uw keuze.
• Wenst U regelmatig hulp te verleren en handschriftelijke betalingen te vermijden, nodigen wij U uit om het onderstaand
formulier voor een permanente opdacht aan Uw bankmaatschappij af te leveren :

Wilt U maandelijks de som van 2,5€ - 7,5€ -12,5€ - 25€ of ...... € (naar keuze).
van mijn rekening n° ......-..................-......
overmaken ten voordele van S.O.S. Enfants Abandonnés (Verlaten Kinderen) rue de Tilleur n°54 à 4420 Saint-Nicolas, met rekening n° 0001422898-05.

Ik beschik over het recht om op eender welk moment deze opdracht te annuleren of te veranderen.
Mijn coördinaten :
Naam : ................................................................................

Voornaam : ...............................................................

Straat : ................................................................................ Nr : ......
Postnummer : ........................

Gemeente : ..........................................

Datum : ....................................

Handtekening :

Met alle middelen moeten nu ook
besmettelijke ziekten bestreden worden en
epidemieën vermeden worden.
Binnen uw mogelijkheden vragen wij u
vandaag mee te werken aan de
financiering van deze aktie.
Wat gaat er anders van die kinderen
geworden als ze volledig aan hun lot
overgelaten worden. En dit in een wereld
van vernieling en tot overmaat van ramp
van politieke instabiliteit ? Van hun
familieleden moeten ze geen hulp meer
verwachten want die werden allemaal
meegesleurd in de vloedgolf.
Het is nu dat we moeten reageren om te
vermijden dat het straks allemaal
straatkinderen worden en dat ze zich als
verdoemden en uitgestotenen gaan
opstellen.

#

Onze vrijwilligers ter plaatse proberen de
meest dringende nood te lenigen, ook in
de meest geïsoleerde dorpjes die nog
steeds zeer moeilijk bereikbaar zijn.
Voor hen, rekenen wij op uw medevoelen
en uw vrijgevigheid.
Wij kunnen u verzekeren dat uw giften in
eer en geweten zullen verdeeld worden
door onze plaatselijke medewerkers. Zij
werken met ons mee op een volledig
vrijwillige en onbezoldigde basis.

oproep :
dank u dat u ons verder de middelen geeft om de slachtoffers
van deze ramp verder te helpen.
P.C.R. 000-1422898-05 of Fortis 240-0010260-79
van de vzw S.O.S. ENFANTS ABANDONNÉS (Verlaten Kinderen)
54, rue de Tilleur
B-4420 Saint-Nicolas (België)
Tel/fax : 04 252 22 28
e-mail : sosenfantsabandonnes@swing.be
S.O.S. Verlaten Kinderen is officieel erkend door het Ministerie van Financiën.
Wij herinneren u er aan dat uw giften fiskaal aftrekbaar zijn vanaf 30 euro per jaar.

Verantw. uitgever : Ernest LEHAIRE, rue de Tilleur 54 - 4420 Saint-Nicolas
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