
UPDATE EXPLOSIE BEIROET

O

kregen 391 kwetsbare

gezinnen met ruim 1000

kinderen,  elk een gift van

500 euro om hun huis weer

bewoonbaar te maken. De

families die werden

gesteund waren

eenoudergezinnen, gezinnen

waarvan de verzorger(s) op

leeftijd waren, chronisch ziek

waren of een beperking

hadden en gezinnen met

geen of een laag inkomen.

ontvingen 1000 huishoudens,

ongeveer 5000 mensen, een

voucher om levensmiddelen

te kopen voor een periode

van vijf maanden (oktober

2020 t/m februari 2021). Met

de voucher kunnen de

mensen de volgende items

kopen; brood, pasta, bulgur,

rijst, aardappelen, linzen,

kool, witte bonen. wortelen

kikkererwten, poedermelk,

zonnebloemolie, suiker,

eieren, appels, zout en thee.

e verwoestende klap ontnam

mensen hun huis en al hun

bezittingen. Met lege handen

kwamen ze op straat te staan.  

ADRA was een van de eerste

NGO's aanwezig in het

rampgebied. Van de donaties

die ADRA Libanon tot nu toe

ontving, waaronder ook uw

donatie, 

Geert Hendirks, directeur ADRA Nederland: 'Er  was een
grote behoefte aan voedsel, schoon drinkwater, sanitaire-
en hygiënische voorzieningen, medicijnen, en
noodopvang. Ik ben zo dankbaar dat  u massaal
reageerde op onze noodoproep.  U  gaf  direct en gul. Zo
konden we snel geld overmaken voor de eerste acute hulp
en kunnen we meehelpen aan het herstel van Beiroet. 

 p  4  augustus  explodeerde de

media met beelden over de

gigantische ontploffing in de

haven van Beiroet. Heel de

wereld was getuige van de

enorme vernietigingskracht van

2750  ton opgeslagen

ammoniumnitraat. De stad  lag

in puin, minstens 6500 mensen

raakten gewond en  bijna 200

slachtoffers overleefden 

de ramp niet.  

DE IMPACT VAN
UW DONATIE

lak na de ontploffing

kwam ADRA Libanon

in actie. Nog voordat

het Rode Kruis of een

collega NGO aanwezig

was, waren wij al ter

plekke.  Omdat de

hulpverleners van de

brandweer, het leger

en het ambulance-

personeel lange uren

maakten, crieërden we

een plek waar ze even

tot rust konden komen.
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Donateurs doneren ruim 27000 euro 
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Een blije stadsbewoner, die
dankbaar is dat al het puin
uit zijn huis is gehaald. Nu
kan hij beginnen met de 
 reparaties aan zijn woning. 

Het uitdelen van voedseldozen

Grote schoonmaakactie met
vrijwillgers en studenten van 
 het advent college, dat ook

beschadigd is geraakt 
door de explosie.

'Daar zat mijn deur,
hij is compleet
weggeblazen.'

Veel mensen zijn getraumatiseerd. Ze voelen zich
onveilig en zijn bang.  ADRA medewerkers en

vrijwilligers geven aandacht 
en luisteren naar hun verhalen. Indien nodig

verwijzen zij door zodat de mensen 
de juiste zorg ontvangen. 


