NOODHULP NEPAL 2019
terugblik
Enkele districten in Nepal werden midden 2019 zwaar getroffen door onophoudelijke regenval en overstromingen met doden en gewonden tot gevolg, enorm veel schade aan huizen en duizenden ontheemden.
Tussen juli en oktober 2019 heeft GZB-partner Asal Chhimekee Nepal / Pokhara Christian Community (ACN/
PCC) mede dankzij financiële bijdragen uit Nederland noodhulp kunnen verlenen aan getroffen dorpen in de
naast elkaar gelegen districten Bara, Parsa en Rautahat (Terai regio). Veel van de getroffenen waren Dalit
(laagste kaste) en moslims die al in zeer slechte omstandigheden leefden tot deze ramp hun situatie nog
verergerde. De hulpgroep van ACN/PCC was de eerste die hen met hulpgoederen bezocht.
Het werk is inmiddels afgerond, we willen u graag nog een korte terugblik geven.

Noodhulppakket

>>

Ondersteuning met voedsel en hulpmateriaal
ACN/PCC heeft uiteindelijk totaal 1.155 huishoudens (ongeveer 8.085 mensen) ondersteund met voedsel en
hulpmateriaal. Er zijn drie distributies geweest, de eerste met voornamelijk voedsel en primaire levensbehoeften. De tweede en derde naast voedsel ook kleding, bedden, klamboes, zeildoeken en zaklampen. Daarnaast kon ACN/PCC bijdragen aan het herstel van vijf beschadigde waterputten voor schoon drinkwater.
Distributiefases:
Fase I:

345 huishoudens
Birgunj Metropolitian, Parsa en Jeetpur, Simara Sub
Metropolitian, Bara

Fase II:

350 huishoudens
Pakha, Mainpur RM en Parsa

Fase III:

460 huishoudens
Rajdevi RM, Bramapuri-9 en Jingadwa-1, Rautahat

Dankbaar
We zijn dankbaar voor wat ACN/
PCC allemaal heeft kunnen doen!
Noodhulp verlenen is intensief.
Ook hier was het in meerdere opzichten uitdagend voor het team.
De taal was een barrière. Mensen
in Bara, Parsa en Rautahat spreken alleen hun eigen lokale taal,
Bhojpuri. Er was steeds een tolk
nodig.
Tijdens noodsituaties krijgen hulpverleners vaak te maken met hoog
oplopende emoties, zo ook hier.
Verder was het vanwege het regenachtige en modderige seizoen
(moesson) moeilijk om de getroffen plekken te bereiken voor de
distributies.
Dank aan God die alles mogelijk
maakte!
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Totale besteding door ACN/PCC

€

80.000

Bijdrage GZB

€

10.000

Ontvangen van:
Particulieren
Kerken

€
€

665
9.044

Totaal

€

9.709

maart 2020
Project 10 27
De naam van het diaconale programma van de GZB is ontleend
aan Lukas 10 vers 27, waarin we worden opgeroepen God lief te
hebben boven alles en de naaste als onszelf.

