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Haïti:
Zes maanden na Matthew
—
Lesbos: 
Vrijwilliger in vluchtelingenkamp
—
Syrië: 
Dialoog en verzoening
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Zuid-Soedan: 
samen de honger 
afwenden
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Yei is één van de vrucht-
baarste regio’s in 
Zuid-Soedan. Sinds 4 

jaar ondersteunt Caritas er de 
lokale boerenbevolking. Door 
de jaren zag ik hen groeien: van 
overlevingsboertjes tot boeren 
die geregeld een vrachtwa-
gen vol groenten en granen in 
de hoofdstad gaan verkopen. 
Tijdens mijn laatste bezoek in 
juni 2016 waren ze optimisti-
scher dan ooit. De regen was 
goed geweest en de vraag naar 
voedsel was enorm. 2016 zou 
‘het jaar van Yei’ worden … Het 
lot besliste echter anders. 

Twee weken na mijn bezoek barst-
te de oorlog ook in Yei uit. Het 
rebellenleger trok door de regio 
en de regeringssoldaten die hen 
achtervolgden, richtten een spoor 
van vernieling aan. Ze plunderden 
elke graanschuur die ze op hun 
weg tegen kwamen. De gewassen 
bleven op het veld staan en de 
boeren vluchtten naar Oeganda. 
Ze kwamen hier aan met een 
matras, een fiets en wat pannen. 
Al de rest raakten ze kwijt. 
Het is moeilijk te aanvaarden dat 
zoveel potentieel, zo meedogen-

loos kapot gemaakt wordt. Deze 
boeren hadden rekeningen bij 
de lokale bank, vee, huizen, … nu 
hebben ze helemaal niks meer. 
Caritas helpt hen voorlopig met 
zaden en landbouwmateriaal, 
zodat ze zichzelf kunnen voe-
den. Later op het jaar starten 
honderden van hen opleidingen, 
zodat ze bij hun terugkeer naar 
Yei sterker zullen staan dan ooit. 
Vier jaar geleden trok Caritas zich 
het lot van deze boeren aan. We 
zullen dit blijven doen. In goed en 
kwade dagen. De achterblijvers in 
Yei-stad die niet konden vluchten, 
lijden honger, net als miljoenen 
andere Zuid-Soedanezen op de 
voorpagina in de media. Caritas 
helpt hen met voedsel en groente-
zaad voor stadstuintjes. 

We hadden ons 2017 wel anders 
voorgesteld. Maar gedane zaken 
nemen geen keer. Vandaag is het 
een kwestie van overleven, maar 
vroeg of laat zullen ze de draad 
weer oppikken en er alsnog ‘het 
jaar van Yei’ van maken.

Ward Tanghe, 
Onze programmaverantwoordelijke 
Zuid-Soedan, vanuit Oeganda.
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Het jaar van Yei
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Focus Zuid-Soedan

Massale voedselhulp 
is nodig voor 5 miljoen 
met honger bedreigde 
Zuid-Soedanezen. Caritas 
International verhoogt 
haar inspanningen in het 
bisdom Yei en vergeet 
ook de vluchtelingen niet.

JOHANNA VANRAES

Burgeroorlog
In de loop van juli-augustus 2016 
gebeurde het ondenkbare: Yei, 
Zuid-Soedans meest vreedzame 
regio en de graanschuur van 
de hoofdstad Juba veranderde 
op een paar weken tijd van een 
economische groeiregio tot een 
oorlogszone. Begin juli kwam het 
tot gevechten in de hoofdstad en 
de rebellenleider vluchtte met zijn 
legertje via Yei naar Congo. Het 
regeringsleger dat hem achter-
volgde, liet een spoor van vernie-
ling na en tegen midden-augustus 
was de hele regio Yei een oorlogs-
zone. 

Honger
De burgeroorlog heeft grote 
gevolgen voor het hele land. De 
economische situatie is precair. 
Zuid-Soedan, dat erg afhankelijk 
is van zijn olie-inkomsten, lijdt 
onder de gekelderde olieprij-
zen. De regering maakte bekend 
dat de inflatie in 2016 met meer 
dan zeshonderd procent steeg. 
In de conflictgebieden liggen de 
landbouwactiviteiten zo goed als 
stil. Mensen kunnen niet op hun 
land werken of ze hebben voor de 
vlucht gekozen. Dure voedselprij-
zen, weinig of geen inkomsten en 
geen mogelijkheid om op het veld 
te werken leiden tot honger. Over 
het hele land worden 5 miljoen 
mensen met een dreigend tekort 
aan voedsel geconfronteerd, aldus 
de Verenigde Naties. Meer dan 
250.000 kinderen zijn ernstig on-
dervoed. Dat wil zeggen dat zij het 
risico lopen om een hongerdood te 
sterven.

Voedselhulp 
tot nieuwe oogst
Caritas steunt sinds vier jaar 
kwetsbare families in de bisdom-
men Maridi en Yei: 6.720 boeren 

We kunnen  
de honger  
nog afwenden

waaronder 3.024 vrouwen. In vele 
dorpen is Caritas de enige overge-
bleven steun voor de boeren. Toen 
in juli  2016 het geweld uitbrak in 
Yei, werden de duurzame activi- 
teiten daar, vervangen door nood-
hulp. 90.000 inwoners in de stad 
Yei zaten als ratten in de val en 
sinds december voorziet Caritas 
hen van voedsel en zaden voor 
een groentetuintje. Elke maand 
krijgen 1.200 kwetsbare gezinnen 
een voedselpakket van 36 kilo 
maïsbloem, 6 kilo bonen en 1 liter 
olie. Dit zal nog zo doorgaan tot 
mei. In juni wordt de eerste oogst 
van 2017 verwacht en zullen ze 
hopelijk opnieuw voor hun eigen 
voedsel kunnen instaan. 

“Nu is het zeker niet 
het moment voor 
de internationale 
gemeenschap om zich 
af te keren van Zuid-
Soedan. Samen moeten 
we al het mogelijke doen 
om levens te redden”.  

Gabriel Yai,   
Caritas Zuid-Soedan
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Tabu Ruth brengt water naar haar vader 
Justin Malis die uitblaast van zijn werk 
op het veld aan de ingang van hun hut in 
Bidi Bidi vluchtelingenkamp, Oeganda. 
Justin (30 jaar) vluchtte uit zijn dorp 
Gimono in Zuid-Soedan nadat rege-
ringstroepen zijn huis in brand staken en 
drie mensen vermoordden in augustus 
verleden jaar. 

In oktober verdeelde Caritas zaden en 
landbouwgereedschap aan Justin en zijn 
lotgenoten. Ondertussen heeft hij zijn 
eerste oogst van cowpeas gebruikt om 
zijn voedselpakket van maïs en bonen 
aan te vullen. Met het geld dat hij ver-
diende met het verkopen van okra, kon 
hij sandalen en wat vis kopen voor zijn 
kinderen.
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Justin Malis toont ons zelf geoogste 
cowpeas (bonen) en een okraplant 

(peulvrucht) uit zijn groetetuintje.

s
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Focus Zuid-Soedan

Vluchteling in Oeganda
Van augustus tot december 
vluchtten zo’n 500.000 inwo-
ners van de regio Yei (60 % van 
de bevolking) richting Oeganda. 
300.000 van hen kwamen on-
dertussen terecht in een onher-
bergzame buurt die op 7 augus-
tus 2016 omgedoopt werd tot het 
‘Bidi Bidi vluchtelingenkamp’. 

Ward Tanghe, onze verantwoor-
delijke voor Zuid-Soedan is ter 
plaatse: “Bidi Bidi is ongeveer 
400 km² groot en voor de komst 
van de vluchtelingen woonden er 
zo’n 20.000 mensen. In 5 maand 
tijd veranderde één van Oeganda’s 

minst bevolkte regio’s tot een ag-
glomeratie van meer dan 300.000 
inwoners. Ondertussen heeft Bidi 
Bidi een 10-tal tijdelijke scholen, 
een hospitaal en ontelbare water-
putten. 300.000 mensen langdurig 
van voedsel voorzien, is een on-
mogelijke opgave en tegen midden 
2017 moeten de vluchtelingen in 
staat zijn om hun eigen voedsel te 
produceren”. 

Zelf in eigen voedsel
voorzien
Het kamp werd onderverdeeld 
in 5 zones en Caritas kreeg van 
de VN de opdracht om ervoor te 
zorgen dat de inwoners van zone 

“Nu meer dan ooit 
moeten er door iedereen 
harde toezeggingen 
worden gedaan 
om daadwerkelijk 
bij te dragen tot de 
voedselhulp en opdat 
die de noodlijdende 
bevolking ook effectief 
bereikt”.  

Paus Franciscus,    
22 februari 2017

Een Zuid-Soedanese vluchteling werkt aan zijn nieuwe hut in Bidi Bidi kamp.s
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“Caritas wil haar steun uitbreiden tot 8.400 vluchtelingengezinnen in Bidi 
Bidi maar het ontbreekt ons aan de nodige fondsen. We willen in 2017 126 
ton zaaigoed en 4.800 gereedschapskits extra aankopen zodat alle men-
sen in zone twee genoeg te eten hebben. We willen ook meer slachtoffers 
van de honger helpen in Zuid-Soedan zelf. De tijd dringt. 
Alle steun is welkom.”  Ward Tanghe vanuit Oeganda

Dringend meer hulp nodig

2 in hun eigen levensonderhoud 
kunnen voorzien. Met de steun 
van de Zwitserse ambassade in 
Zuid-Soedan, verdeelde Caritas 
er in oktober 8 ton zaaigoed en 
12.000 stuks landbouwgereed-
schap. 3.600 vluchtelingenfami-
lies konden zo een klein geïrri-
geerd groentetuintje aanleggen. 
Bidi Bidi heeft een kort regensei-
zoen in maart-april en een lang 
regenseizoen in juli-oktober. “De 
komende maanden zullen dan ook 
cruciaal zijn voor de voedselpro-
ductie in het kamp”, weet Ward. �
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Terugblik

De Haïtianen laten  
Matthew achter zich
6 maanden geleden 
raasde orkaan Matthew 
over Haïti. De storm 
is geluwd, de doden 
begraven. Dankzij uw 
steun kunnen 20.000 
slachtoffers in de 
bisdommen Jacmel, 
Cayes en Jérémie weer 
stilaan verder met hun 
leven. Luister en kijk met 
ons mee.

“Ja, het is momenteel erg warm. We 
hebben heel wat problemen want 
de cycloon heeft alles wat op mijn 
land stond vernield. Dankzij de 
dieren, de zaden en de planten die 
ik van Caritas kreeg, hoop ik genoeg 
te kunnen oogsten om mijn familie 
eten te geven. Alleen brandt de zon 

op dit moment erg hard. Ik kan geen erwten zaaien want die kunnen daar niet 
tegen. Ik wacht tot er wat regen valt om ze te zaaien.”

Dumezil Dilogène (Dumont-Cayes)

Dankzij u hebben 420 landbouwgezinnen en  
35 vissersgezinnen weer genoeg te eten

“Ik kan niet zo goed meer 
uit de voeten als vroeger. 
Daarom ook zal ik jullie 
blijvend dankbaar zijn 
voor het ruggensteuntje 
dat ik van jullie kreeg. 
Mijn dak ziet er prachtig 
uit. Alleen ik weet hoezeer 
ik heb afgezien toen de 

regen met bakken uit de lucht viel en ik geen droge plek meer 
vond in mijn huis.”

Guillaume Dorminier (Dumont-Cayes)

Dankzij u hebben 232 huizen een nieuw dak

“We hebben 154 kisten Aquatab (waterzuiverings-
tabletten) verdeeld om onder meer cholerabesmet-
ting tegen te gaan. Dat zou voldoende moeten zijn 

om het drinkwater van 2.772 
familes tijdens 3 maanden 
te zuiveren (een familie 
telt gemiddeld 6 personen, 
we rekenen 2 liter water 
per persoon per dag). Die 
tabletten zullen echter heel 
wat meer mensen kunnen 

helpen want de mensen drinken geen 2 liter per 
dag. We leveren ook aan ziekenhuizen, de noden 
zijn erg groot.” 

Martine Haentjens  
Programmaverantwoordelijke vanuit Haïti

Dankzij u hebben meer dan  
2.772 families proper drinkwater

† Meer info: www.caritasinternational.be
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Bezoek 

Op uitnodiging van de subcom-
missie voor mensenrechten was 
Mgr Audo, bisschop van het 
bisdom Aleppo en voorzitter van 
Caritas Syrië, op 26 januari 2017 
in ons land. Op de agenda van de 
publieke hoorzitting in het Euro-
pees Parlement: de crisis in Syrië 
en de mensenrechten. 

Bevoorrechte getuige
Mgr Audo is een bevoorrech-
te getuige. Hij woont en werkt 
in Aleppo en is dat ook na het 
uitbreken van het conflict blijven 
doen. Samen met een tweehon-
derdtal Caritasmedewerkers en 
vrijwilligers, verspreid over het 
grondgebied Syrië, zet hij zich in 
voor de zwaarbeproefde bevol-
king en de vluchtelingen. Waar 
mogelijk verdeelt Caritas voedsel, 
kleren en brandstof, zorgt zij voor 
onderdak en medische zorg. 
Namen ook het woord tijdens de 
hoorzitting: een vertegenwoordi-
ger van het Syrische middenveld, 
de coördinator van het Hoog 
Commissariaat voor de Mensen-
rechten van de Verenigde Naties, 
professor Joshua Landis, hoofd 
van het Centrum van Studies over 
het midden Oosten aan de uni-
versiteit van Oklahoma en de di-

recteur van Human Rights Watch 
Midden-Oosten en Noord-Afrika. 

Waardigheid van
de mens, solidariteit 
en algemeen belang
Het uitgangspunt voor Mgr Audo 
is de sociale leer van de Kerk. “De 
waardigheid van de medemens, 
solidariteit en het algemeen belang: 
dat zijn onze kernwaarden. Wij 
Christenen zijn niet beter dan de 
anderen omwille van onze afkomst of 
onze godsdienst. Wij zouden moeten 
streven naar dialoog en verzoening 
vanuit respect voor het anders-zijn 
van medeburgers. De schendingen 
van de universele rechten van de mens 
in Syrië mogen we niet negeren maar 
we moeten boven het niveau van oor-
delen, veroordelen en sanctioneren 
uitstijgen.” Waarmee hij niet gezegd 
wil hebben dat we de wreedheden, 
begaan door alle strijdende partij-
en, moeten vergeten.
Monseigneur Audo is echter 
formeel: “Caritas steunt binnen de 
grenzen van haar beperkte mogelijk-
heden alle Syrische noodlijdenden, 

JOHANNA VANRAES

Monseigneur Audo had 
het in een emotionele 
toespraak over het 
belang van dialoog en 
verzoening. Alleen dan is 
duurzame vrede mogelijk.

ook niet-christenen, Caritas werkt in 
volle vertrouwen samen met de Rode 
Halve Maan, de islamitische zuster-
organisatie van het Rode Kruis.”

Opvoeden tot
burgerschap
Nu de rebellen uit het oosten van 
Aleppo zijn verdreven, is er in de 
stad een relatieve rust terugge-
keerd. De mensen durven opnieuw 
op vrede hopen. Caritas heeft een 
centrum geopend voor moeders en 
baby’s en bejaarden, in het ooste-
lijke gedeelte van Aleppo. De Rode 
Halve Maan heeft Caritas gevraagd 
om de zorg voor vijfhonderd fami-
lies op zich te nemen.
“De wapens moeten zwijgen. Er moet 
voedsel komen, water, elektriciteit, 
gas en geneeskundige zorg. En zo vlug 
mogelijk onderwijs en werkgelegen-
heid”, aldus Mgr. Audo. “Een van de 
belangrijke pijlers van de heropbouw 
is het opvoeden van jongeren en 
volwassen tot een actief burgerschap, 
het nemen van initiatieven rond ver-
zoening en burgerschap. Alleen dan 
kan de vrede duurzaam zijn.” �

Voorzitter Caritas Syrië getuigt 
voor Europees Parlement
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Bedankt 
voor jullie 
inzet

R Cupcakes voor Caritas
Valentijn ging niet onopgemerkt 
voorbij aan de Karel de  
Grote-Hogeschool in Antwerpen. 

Meedoen? Mail naar j.carnel@caritasint.be 

Jubilarissen, parochies, 
jonge ouders, studenten, 
vrijwilligers, verenigingen, 
solidaire eigenaars, bedrijven, 
muzikanten, feestvierders : we 
kunnen jammer genoeg niet 
iedereen bij naam noemen. 
Van harte dank voor de acties 
die jullie ten voordele van onze 
projecten organiseren.

JOLIEN CARNEL

Met hun heerlijke cupcakes waren 
vier studentes International 
Business Management de cu-
pido’s van dienst. Op drie uur tijd 
verkochten ze maar liefst 100 van 
hun zelfgebakken taartjes in de 
inkomhal van de school. 
“Er kroop veel tijd en werk in het 
bakken en decoreren van alle cup-
cakes”,  vertelt initiatiefneemster 
Monique, “maar we vonden het heel 
leuk om te doen en zijn nu echte 

Vragen over  
uw testament?

Gonzalo Dopchie, voormalig  
directeur en vrijwilliger legaten,  

kan u discreet en geheel  
vrijblijvend meer informatie  

geven.

U kunt hem telefonisch  
contacteren op 0475 76 10 00 

 of via e-mail:  
g.dopchie@caritasint.be

experts geworden. Andere studenten 
en het personeel hebben ons goed 
gesteund en waren onder de indruk 
van de smaak en de decoratie.” 
De opbrengst van de verkoop gaat 
naar het noodfonds, waardoor 
Caritas heel snel kan ingrijpen bij 
een humanitaire ramp. Bedankt 
en bravo voor de prachtige cup-
cakes! y

R Duo-legaat
“Over mijn dood heen kan ik nog 
iets betekenen”, vertelt Maurits 
Durie uit het West-Vlaamse 
dorpje Westouter. Daarom beslis-
te de priester op rust om Caritas 
International in zijn testament 
op te nemen. “Een deel van mijn 
erfenis is voor de mensen die in 
miserie leven.”
Al toen hij een eigen huis kocht, 
was de West-Vlaamse priester van 
plan om zijn woonst na te laten 
aan het goede doel. “Later zag 
ik in dat mijn familie ook iets wil. 
En Caritas kwam met een zinvolle 
oplossing”,  legt hij uit. 
De vertrouwenspersoon en 
raadgever legaten zocht mijnheer 
Durie thuis op en stelde hem het 
duo-legaat voor. “Ik vond het goed 
dat er een vrijwilliger langskwam, 

iemand die zelf met pensioen is. Hij 
heeft alles goed uitgelegd.” 
Mijnheer Durie heeft Caritas  
intussen in zijn testament opge-
nomen, en heeft zo rust gevonden. 
“En ik heb zelfs mijn zus overtuigd 
om hetzelfde te doen.” y

I am Caritas
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Opvang van asielzoeksters 

Wat hebben deze  
vrouwen meegemaakt? 
Sinds 2010 biedt het 
Caritascentrum van 
Louvranges opvang aan 
142 getraumatiseerde 
vrouwen samen met 226 
kinderen. Ons doel? Hen 
ondersteunen in hun 
herstelproces naar een 
beter leven. 

JULIE VANSTALLEN

Gender gerelateerd 
geweld
“Eerst en vooral vangen wij vrouwen 
op die slachtoffer zijn van gender 
gerelateerd geweld”, legt Nathalie 
Braun uit. Zij is coördinatrice van 
het opvangcentrum in Louvran-
ges. Ze zijn slachtoffer van geni-
tale verminking of ondergingen 
een gedwongen huwelijk. Soms 
zijn ze onderweg misbruikt: in 
vluchtelingenkampen, gemeng-

de sanitaire voorzieningen of 
door smokkelaars. “Alleenstaande 
vrouwen vormen het grootste risico. 
De trauma’s die zij met zich mee-
dragen zijn verschrikkelijk. Om deze 
vrouwen de juiste opvang te bieden, 
bouwen wij een netwerk uit met ge-
specialiseerde partners naargelang 
hun noden – zoals GAMS –maar 
ook met dokters en gespecialiseerde 
psychologen.”

Verschillende kinderen
Andere profielen: ( jonge) zwan-
gere vrouwen, vrouwen die net 
bevallen zijn of vrouwen met kin-
deren. “De problemen zijn complex”, 
gaat Nathalie verder. “Vrouwen 
met kinderen zijn vaak getraumati-
seerd. Na alles wat de familie heeft 
meegemaakt, beseffen de vrouwen 
dat ze eindelijk in veiligheid zijn en 
dat besef leidt vaak tot een mentale 
breakdown. Dat vraagt een specifie-
ke begeleiding zoals sensibilisering 
rond hygiëne, rond het klaarmaken 
van evenwichtige maaltijden…” 
Jonge mama’s hebben soms 
hechtingsstoornissen ontwikkeld 
tegenover hun kind (bijvoorbeeld, 

als het kind het gevolg is van een 
verkrachting) en moeten leren 
voor hun kind te zorgen. “Wij stel-
len alles in het werk om hen de juiste 
hulp te bieden en dit samen met 
onze kinderverzorgsters die dagelijks 
in Louvranges zijn.” 

Wat hebben deze vrouwen ge-
meen? Een reëel lijden en de nood 
aan een begeleiding die hen op 
weg helpt naar zelfstandigheid. 
“Heel wat vrouwen moeten (opnieuw) 
leren hoe zich alleen te redden. Ons 
opvangmodel biedt hen en een veili-
ge plek om te leven.”

Specifieke opvang
De opvang van Louvranges is 
specifiek voor vrouwen en moe-
ders die asiel aanvragen. Het doel 
van deze opvang? Gepaste opvang 
bieden aan deze vrouwen gedu-
rende hun asielprocedure. Maar 
er is meer dan een dak boven hun 
hoofd. Caritas zorgt eveneens 
voor toegang tot psychosociale en 
juridische ondersteuning, en dat 
met de hulp van een multidisci-
plinair team. �
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Vrijwilligerswerk
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Levensomstandigheden in 
kamp Moria zijn onmenselijk

Eind 2016, kwamen 
nog dagelijks 2.500 
vluchtelingen aan op het 
Griekse eiland Lesbos. 
Velen zitten en nog in 
afwachting van hun 
asielaanvraag. Anderen 
willen zo snel mogelijk 
hun tocht verderzetten 
naar het noorden. Collega 
Eveline Vandevelde 
ging in januari 2017 
naar Lesbos om er 
vrijwilligerswerk te doen. 
Interview. 

JULIE VANSTALLEN

Waar heb je gewerkt?
Samen met de Nederlandse orga-
nisatie Boat Refugee Foundation 
heb ik gewerkt in de kampen Mo-
ria en Karatepe. Het eerste kamp 
valt onder verantwoordelijk-
heid van de Griekse regering en 
wordt gefinancierd met Europese 
fondsen. Het tweede kamp wordt 
geleid door regionale overheden. 
Verder werkte ik ook regelmatig 
in Hotel Caritas, voorheen Silver 
Bay.  Het vangt elke nacht onge-
veer 230 mensen op. Mijn taak 
bestond uit het organiseren van 

activiteiten voor kinderen, adoles-
centen en families in de verschil-
lende kampen. Waarom? Opdat ze 
hun zorgen even konden vergeten.

Hoe is de situatie op het eiland? 
In Karatepe leven de mensen in 
containers. Daar vallen de leef-
omstandigheden best mee. Het 
kamp beschikt over speelvelden 
en de sanitaire voorzieningen 
zijn goed uitgerust. Hetzelfde 
geldt voor Hotel Caritas. In kamp 
Moria, een voormalige militai-
re basis, is de situatie helemaal 
anders. Daar moeten vluchtelin-
gen in tenten slapen. In januari 
kende het eiland winters weer en 
moesten heel wat vluchtelingen 
afgevoerd worden naar het zie-
kenhuis na het inademen van gif-
tige dampen van de gaskacheltjes 
in hun tenten. Sommigen stierven 
van de kou. Sanitaire voorzie-
ningen laten ook te wensen over! 
De situatie is onleefbaar, zelfs 
onmenselijk! Toen ik daar was, 
verbleven er bijna 5.000 mensen 
in Moria terwijl er eigenlijk maar 
plaats is voor 1.500. Een absurde 
situatie. 

Welke momenten zullen je nog 
lang bijblijven?
Heel moeilijke momenten, 
maar ook hele mooie. En vooral 
prachtige ontmoetingen. Op een 
dag nam ik bijvoorbeeld enkele 
vrouwen mee op excursie met de 
bedoeling hen hun dagelijkse zor-
gen wat te doen vergeten. Hoog in 
de bergen begonnen ze te zingen 
en te dansen. Op dat moment 
waren die vrouwen echt gelukkig. 
Dat was zo mooi om te zien. Of de 
kleine Amina, 12 jaar en afkom-
stig uit Syrië. Haar gezicht is ver-
minkt door een brandbom. Ze is 
getraumatiseerd maar dankzij de 
zorg en hulp van onze Caritascol-
lega’s, stelt ze zich langzaamaan 
open voor anderen. Ik heb enorm 
veel respect voor haar. 

De ellendige leefomstandigheden, 
het gebrek aan psychologische 
ondersteuning, de gebrekkige 
coördinatie tussen verschillende 
organisaties, de frustratie van vele 
wachtende vluchtelingen: daar zal 
hard aan gewerkt moeten worden 
willen we de opvang menswaardi-
ger maken. �

Vluchtelingen in Griekenland proberen zich te verwarmen.s



 

Samen wordt alles mogelijk
Lees wat we met uw gift kunnen doen

De Zuid-Soedanezen in Yei hebben dringend onze hulp nodig om te overleven.

Geef hen die levensnoodzakelijke steun.

Met een voedselpakket van 30 euro kan een familie een maand overleven. Elk pakket 
bevat maïs, bonen, zout en olie.

†  Met 30 euro geeft u een voedselpakket aan 1 familie

†  Met 60 euro geeft u een voedselpakket aan 2 families

†  Met 90 euro geeft u een voedselpakket aan 3 families

Hartelijk dank voor uw gift en uw solidariteit met de Zuid-Soedanezen

Onderaan de brief in bijlage vindt u een overschrijvingsformulier. U kunt ook overschrijven 
via pc-banking op de rekening van Caritas International: BE88 0000 0000 4141.

Als uw gift aan Caritas International dit jaar 40 euro of meer bedraagt, krijgt u begin volgend 
jaar een fi scaal attest opgestuurd. 

Samen de honger afwenden ©
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