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T     ot 25 april leek 2015 een 
naar Caritasnormen 
‘rustig’ jaar te worden. 

Die dag beefde de aarde in Nepal: 
een schok van 7,9 op de Schaal 
van Richter. De chaos was groot, 
de ravage riep herinneringen op 
aan Haïti, zo’n vijf jaar eerder. 

Een paar dagen later stonden 
onze teams al tussen het puin. 
Geraakt door de waardigheid 
en de moed van de Nepalese 
bevolking. Dankbaar voor 
de vrijgevige steun van onze 
schenkers. Want u toonde zich 
weer erg gul. 

Intussen was de oorlog in 
Syrië zijn vijfde jaar ingegaan. 
Syrische vluchtelingen bleven 
Libanon, Jordanië en Turkije 
overspoelen. Die vangen nu al 
zo’n twee miljoen kinderen op. 
Een ‘verloren generatie’, klinkt 
het. Dat kan toch niet, dat mag 
toch niet? 

Het inspireerde Caritas 
International.be  tot een 
campagne om Syrische 
vluchtelingenkinderen terug 
op de schoolbanken te krijgen. 
Op 1 september deelden onze 
medewerkers folders uit aan 

de schoolpoorten. Maar zou 
dit ongewone thema aanslaan? 
Algauw bleek van wel: het 
werd onze meest succesvolle 
themacampagne ooit. Waarvoor 
nogmaals dank.

Rond die tijd leek het alsof 
in het Midden-Oosten de 
beker overliep. Een ongeziene 
mensenstroom trok richting 
Europa. Dat zorgde voor onrust 
en verwarring. Tegelijk bracht 
het een golf van solidariteit op 
gang. Honderden vrijwilligers, 
solidaire eigenaars en schenkers 
boden zich spontaan aan. Op 
korte tijd groeiden ze uit tot een 
onmisbare hulp bij de opvang van 
de vluchtelingen die Fedasil ons 
toevertrouwt. Hartverwarmend!

Zo loopt een bewogen jaar stilaan 
op zijn einde. Straks vieren we 
samen Kerstmis, het Feest van 
het Licht. En daarna stappen we 
hoopvol het nieuwe jaar in. 

In naam van heel Caritas wens ik 
u alvast een Zalig Kerstfeest en 
een Gelukkig Nieuwjaar!

François Cornet
Directeur Caritas International.be

Afscheid van 
een bewogen jaar
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Beyene, Tsega en Letemeskel uit 
Oost-Tigray, Ethiopië, hebben 
vandaag niet genoeg te eten. Ze 
maken zich grote zorgen.

Beyene Baraki, 50 jaar en vader 
van 6 kinderen. “Er is een tekort 
aan water, eten en veevoeder. 
Watervoorraden zijn dramatisch 
geslonken en we moeten grote 
afstanden afleggen om water te 
vinden voor onszelf en onze dieren. 
Mijn oogst is volledig mislukt. De 
verdorde stengels heb ik aan de 
dieren gevoerd. Ik krijg gelukkig wat 
voedselhulp van de overheid en kan 
af en toe helpen bij waterwerken. 
Met het geld dat ik hiervoor 
krijg kan ik eten kopen voor mijn 
vrouw en kinderen. Mijn dieren 
zijn er slecht aan toe. Ze zijn nog 
nauwelijks iets waard. De huidige 
droogte is de ergste die ik ooit in 
mijn leven gezien heb. Zelfs erger 
dan in 1984.”

Tsega Aregawi is gezinshoofd en 
moeder van 8 kinderen. “Ik heb het 
nog nooit zo droog gezien. Alles wat 
we gezaaid hebben, is in de grond 
blijven steken. Tot dusver overleven 
we zelf op cactusvruchten, terwijl we 
onze dieren cactusbladeren geven. 
Er blijft nog weinig te eten over. We 
hebben dringend voedselhulp nodig 
en voer voor de dieren. Ik maak me 
zorgen over wat er zal gebeuren als 
de overheid en de hulporganisaties 
niet gauw in actie schieten.”

Letemeskel Baraki is een moeder 
van 7 kinderen. “Onze waterputten 
staan droog en dit is zo in de wijde 
omgeving. We zijn afhankelijk van 
water dat met vrachtwagens tot bij 
ons wordt gebracht. Wat we gezaaid 
hebben is verdroogd. Vroeger aten we 
drie keer per dag. Nu is dat nog twee 
keer, en maar half zoveel als vroeger.”

Johanna Vanraes

De uitdaging

Eten voor 6.348 
Ethiopische families
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Verstoorde regenval
Ethiopië wordt nog maar eens 
geteisterd door droogte. Een van 
de boosdoeners is het regelmatig 
terugkerende natuurfenomeen 
El Niño, de opwarming van de 
Stille Oceaan die leidt tot zware 
regenval en aardverschuivingen 
maar evenzeer grote droogte in 
verschillende regio’s. Volgens 
FEWS (hongeralarmsysteem van 
Amerika) ziet het ernaar uit dat 
de verstoorde regenval in Ethiopië 
nog kan aanhouden tot midden 
2016. Ook de klimaatverandering 
speelt hier ongetwijfeld een rol.

Mislukte oogst
Een van de getroffen gebieden is 
Oost-Tigray in het noorden van 
Ethiopië. Meer dan 85% van de 
bevolking leeft er van een com-
binatie van landbouw en vee-
teelt. De opbrengst is in normale 
omstandigheden al onvoldoende 
om een gezin het hele jaar door te 
voeden. Oorzaken: terugkerende 
droogte, verouderde landbouw-
technieken, bodemuitputting, 
erosie,  kleine stukken vruchtbare 
grond voor een groeiende bevol-
king,… In 19 van de zwaarst ge-
troffen districten zal meer dan de 
helft van de oogst mislukken. Dat 
betekent slechts enkele maanden 
te eten voor de families.

Krachten bundelen
Sinds 2003 hebben we in de regio 
met uw solidaire steun al heel wat 
gedaan om de mensen te wapenen 
tegen die steeds terugkerende 
droogte die vaak uitmondt in hon-
ger. De afgelopen jaren hebben 
we hard ingezet om het (schaarse) 
water zo optimaal mogelijk te 
bewaren en zo efficiënt als kan te 
gebruiken. Dat werk heeft zeker 

vruchten afgeworpen. Dankzij 
maatregelen van de overheid en 
voedselzekerheidsprojecten van 
organisaties als de onze zullen 
er minder mensen sterven dan 
tijdens de grote hongersnood 
van 1984. Tenminste als we onze 
krachten bundelen en samen 
extra inspanningen leveren nu het 
nog kan.  

Keuzes maken
In Ethiopië hebben volgens offici-
ele bronnen meer dan 8,2 miljoen 
mensen nood aan voedselhulp. 
Verwacht wordt dat dit aantal 

volgende maanden oploopt tot 
15 miljoen. Hoezeer we het ook 
zouden willen, we kunnen niet 
iedereen helpen maar gelukkig 
zijn er naast het Caritasnetwerk 
ook overheidsinstanties en andere 
humanitaire organisaties die hulp 
bieden. Caritas International.be  
wil zich concentreren op 6.348 
kwetsbare families in twee zwaar 
getroffen districten in Oost-Ti-
gray, Ganta Afeshum en Gulome-
kada, waar we met onze lokale 
Caritaspartner (ECC-SDCOA) al 
jarenlang samenwerken.  
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Terrassen zorgen ervoor dat water beter in de grond doordringt.s
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«In de kosmos is alles 
met elkaar verbonden 
en onderling 
afhankelijk. We maken 
integraal deel uit van 
die natuur. We moeten 
de klimaatverandering 
bestrijden, de natuur 
beschermen en 
mensen in nood op 
een respectvolle en 
waardige manier 
geven wat ze nodig 
hebben.» 

Kardinaal Berhaneyesus, 
aartsbisschop van Addis Abeba

De uitdaging

Eten op tafel
De meeste boeren hebben weinig 
financiële reserves. Hun dieren 
vormen als het ware een spaar-
potje. Wanneer de oogst mislukt, 
hebben ze geen geld om eten te 
kopen, te meer omdat bij schaar-
ste de prijzen stijgen. Sommigen 
verkopen hun dieren tegen een 
belachelijk lage prijs om toch 
maar geld in handen te krijgen, 
wat hun toekomst hypothekeert. 
Voedselpakketten zijn soms een 
noodzaak maar waar mogelijk 
verkiezen we een andere aanpak.
Met de boeren werken we samen 
in gemeenschapsprojecten. In ruil 
voor hun werk krijgen ze geld om 
eten te kopen. Het aanleggen van 
terrassen en dammen verhindert 
het wegspoelen van vruchtbare 
grond en zorgt ervoor dat het wa-
ter beter in de grond doordringt. 
De aanleg en het herstel van 
verbindingswegen tussen steden 
en afgelegen gebieden maakt 
crisisinterventies makkelijker en 
geeft boeren meer mogelijkheden 
om hun producten te vermarkten 
in betere tijden. Samen met de be-
trokkenen en onze lokale partner 
werken we op die manier vandaag 
al aan een betere toekomst.

Water
Bij droogte moeten vooral 
vrouwen en kinderen soms uren 
wandelen om water te vinden, wa-
ter dat dan nog dikwijls vervuild 
is, met alle gevolgen van dien. 
We kunnen hier iets aan doen. 
Overheidsexperten en ervaren 
waterdeskundigen werken samen 
met de watercomités in verschil-
lende dorpen om het onderhoud 
en gebruik van bestaande bronnen 
te verbeteren. We boren nieuwe 
putten, zorgen voor nieuwe wa-
tertanks om water op te vangen 
en herstellen in onbruik geraakte 
waterpunten. Samen zorgen we 
voor minder tijdverlies en een 
betere gezondheid.

Werkgelegenheid
Het is van het allergrootste belang 
dat boeren opnieuw aan het werk 
kunnen als de regen komt. 969 
boeren geven we zaaigoed zodat 
ze voedsel kunnen produceren. 
450 families krijgen veevoeder om 
hun kleinvee te redden, hun bron 
van inkomsten. n

Dit is ons voorstel 

Alle steun is welkom op 
BE88 0000 0000 4141

Met dit plan kunnen 
we samen 6.348 
families eten geven. 
Lijkt het u wat? 
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Het is belangrijk dat de boeren terug aan het werk kunnen als de regen komt.s



Onze medewerker Luc Van Hoef ontmoette Lorita afgelopen 
zomer op de Filipijnen. Hij was er voor een tussentijdse 
evaluatie van ons heropbouwprogramma. 
Lorita en haar man zijn landbouwers. “We telen vooral 
rijst. We hebben een buffel om het land te bewerken. We 
verkopen abaca (vezels uit een bepaald soort bananenplant) 
en eigenhandig gevangen vis.” Hun huis aan de rivier Aklan 
werd zo goed als volledig vernield door de tyfoon. “Alleen 
de structuur van het dak was nog bruikbaar. We hebben er 
een tentzeil over getrokken en zo 15 maanden lang onder een 
“daktent” geslapen.”
Met uw fi nanciële hulp en de technische ondersteuning van 
Caritas hebben Lorita en haar man ondertussen een nieuw 
huis gebouwd met lokale materialen. “Er was weinig plaats 
in de tent en het was er zeer warm. Niet gemakkelijk leven. 
Daarom zijn we erg dankbaar dat we nu opnieuw ons vroegere 
leven kunnen opnemen.”
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Lorita, één van 
de 1,8 miljoen

Over cijfers en mensen
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250.000 mensen

650.000 mensen 

900.000 mensen 

INKOMSTEN ONDERDAK HYGIËNE

INKOMSTEN ONDERDAK HYGIËNE

INKOMSTEN ONDERDAK HYGIËNE

Geld voor voedsel, 
voedselpakketten, 
vissersboten, zaden

Zeildoek, 
bouwmateriaal, 
dekens, matrassen

Jerrycans, zeep, 
water, emmers, 
kookgerei

Vissersboten, 
landbouw, 
viskwekerijen

Permanente 
huizen

Waterleidingen, 
septische tanken, 
pompen

Steun aan boeren 
(krediet, productiema-
terieel, toegang tot de 
markt)

Huizen bestand 
tegen aardbevingen

Toegang tot 
openbaar 
watersysteem

Tyfoon Haiyan
Overzicht Caritas respons
Twee jaar later

Het Caritasnetwerk heeft 1,8 miljoen mensen geholpen.
De storm was een van de grootste ooit. Meer dan 6.300 mensen 

verloren het leven, meer dan 3.000.000 moesten hun huis verlaten.

Lorita met één van haar dochters.s



Terugblik
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Op 25 april werd 
Nepal getroffen door 
een van de zwaarste 
aardbevingen uit 
haar geschiedenis, 
gevolgd door heel wat 
naschokken. 8 miljoen 
Nepalezen bevonden 
zich plots in een 
rampzalige humanitaire 
situatie.

VÉRONIQUE CRANENBROUCK

Op 25 april werd Nepal getroffen 
door een van de zwaarste en 
dodelijkste aardbevingen uit 
haar geschiedenis. Nauwelijks 
twee weken later werd het 
land opnieuw getroffen door 
een aardbeving. De menselijke 
tol was bijzonder zwaar. 
Bijna 9.000 doden en 23.000 
zwaargewonden. Ook de 
materiële schade was groot. 8 
miljoen Nepalezen bevonden 
zich plots in een rampzalige 
humanitaire situatie.

De zwaarst getroffen
mensen en gebieden
bereiken 
Tijdens de uren die volgden op de 
ramp heeft het Caritasnetwerk 
een noodplan uitgetekend om 
de zwaarst getroffen mensen en 
gebieden te bereiken (in Gorkha, 
Okhaldunga, Sindhupalchok 
en de Kathmandu-vallei). Wat 
gezien de moeilijke toegang niet 
vanzelfsprekend was. Opdracht 
van de ploegen ter plaatse was 
in de eerste plaats hulp te bieden 
en tijdelijke opvangplaatsen te 
organiseren door middel van 
zeilen en dekens, maar ook te 
voorzien in eten en drinkwater. 
De Caritasfamilie heeft zo met 
de hulp van haar genereuze 
donateurs in totaal 70.000 
families kunnen helpen.  

Na de noodhulp…
de heropbouw
Na de fase van noodhulp zijn 
onze lokale partners begonnen 
aan de heropbouw. Op het 
programma staan de bouw 

van aardbevingsbestendige 
woningen, latrines en 
watertanks, de verbetering 
en diversifiëring van 
inkomstenbronnen, maar ook 
een vormingsluik rond mogelijke 
toekomstige natuurrampen, en 
rond hygiëne, om te voorkomen 
dat mensen ziek zouden worden 
door vervuild water. 

Caritas International.be zal nauw 
blijven samenwerken met Caritas 
Nepal, maar ook met Caritas 
Zwitserland. Bedoeling is om er 
34 scholen te bouwen die bestand 
zijn tegen aardbevingen. n

«Ik wil vanuit het 
diepst van mijn hart 
alle Caritaspartners 
bedanken. Samen 
kunnen we zo veel 
meer doen. Na 
de aardbeving in 
Nepal werden we 
overstelpt door 
steunbetuigingen. 
Zelfs vandaag krijgen 
we die nog. Vanuit de 
hele wereld.» 

Fr. Pius Perumana, 
directeur van Caritas Nepal
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De heropbouw van  
Nepal: 8 maanden later
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Terugblik

“Help ons 8.700 Syrische 
vluchtelingenkinderen 
weer op de 
schoolbanken krijgen.”  
Met deze oproep sprak 
Caritas International.be 
in september haar 
sympathisanten aan. 
Het werd onze beste 
campagne ooit. We 
blikken dankbaar terug 
en hoopvol vooruit. 

FRANK ANTHONI

Recordopbrengst 
Nari-campagne
Met dank aan 14.372 vrijgevige schenkers

«Dankzij u zullen 
meer kinderen dan 
verhoopt terug naar 
school kunnen. En 
dit meerdere jaren 
na elkaar, zoals het 
hoort.» 

‘Waarom mag ik niet naar school?’ Dat vroeg Nari, een Syrisch 
meisje dat met haar familie een schamel onderkomen vond 
in Jordanië. Haar stem werd gehoord. Tot nu toe haalden we 
1.413.005 euro op voor onze ‘terug naar school’-campagne. Een 
indrukwekkend aantal van 14.372 schenkers zorgde daarvoor. 
Soms met meer dan één gift, want ook onze oproep om steun aan 
vluchtelingen in Syrië zelf vond ruim weerklank.

Stap-voor-stapaanpak
Dankzij u zullen meer kinderen dan verhoopt terug naar school 
kunnen. En dit meerdere jaren na elkaar, zoals het hoort. In over-
leg met onze partners op het terrein worden de fondsen stap voor 
stap en gespreid in de tijd toegekend. Om te beginnen in Libanon 
en Jordanië. Maar niet alleen daar.

Ook in Syrië en Irak 
Voor kinderen in conflictgebieden is school zo mogelijk nog be-
langrijker. Uw steun geeft ons bijkomende armslag om school-
gerief aan te kopen voor naar de kuststreek van Syrië gevluchte 
kinderen. En meer in het algemeen: om aan onze noodhulppro-
gramma’s voor het Midden-Oosten een extra onderwijsluik toe 
te voegen. Zodat straks nog meer vluchtelingenkinderen trots en 
blij naar school kunnen gaan.

Zo ziet u wat allemaal mogelijk wordt als 14.372 mensen met een 
groot hart de handen in elkaar slaan. In naam van alle kinderen 
op de vlucht, nogmaals bedankt! n
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Mustafa, gevlucht 
uit Irak met vrouw 

en dochtertje

Vluchtelingenstroom 
bereikt België

10

Vluchtelingen in België

Wat doet Caritas International.be 
voor de vele vluchtelingen die elke 
dag aankomen in België?
Het blijft wennen: iedere ochtend 
opnieuw het beeld van zoveel 
mensen die moe en verward 
klaarstaan om in hartje Brussel 
hun asielaanvraag bij de Dienst 
Vreemdelingenzaken (DVZ) in 
te dienen. Moe van de maanden-
lange vlucht. De families met 
kinderen, niet-begeleide minder-
jarigen en mensen met medische 
problemen staan rechts in de 
rij. Alle anderen – voornamelijk 
alleenstaande mannen – staan 
links. We zien veel Syriërs, maar 
ook veel jonge Afghanen. Hier en 
daar mensen uit Somalië, Eritrea 
en Congo. 
De kleine deur van DVZ is niet 
voorzien op een toestroom van 
honderden mensen. We infor-
meren hen over hoe de rijen 
ingedeeld worden, over wat hier 
gebeurt en waarom het gebeurt. 
En vooral zien we erop toe dat 
alle kwetsbare personen zo snel 
mogelijk hun asielaanvraag 
kunnen registreren. We beant-
woorden hun vragen of proberen 

zelf het gesprek aan te gaan. Ook 
gaan we in overleg met de mensen 
van DVZ om de meest kwetsbare 
personen de dag zelf nog binnen 
te laten.

Waar verblijven de vluchtelingen 
en asielzoekers na hun registra-
tie? En hoe helpt Caritas Interna-
tional.be?
Meer registraties betekent dat de 
overheid de voorbije maanden ook 
meer slaapplaatsen moest vinden. 
Caritas International engageerde 
zich om honderden extra families 
noodopvang te bieden. In ons 
bestaand netwerk van wonin-
gen in heel België, maar ook op 
nieuwe locaties zoals campings 
en leegstaande gebouwen. Daar 
was dikwijls nog werk aan, maar 
onze technische ploegen zijn er 
met hun jarenlange ervaring in 
binnen- en buitenland in geslaagd 
om alles op tijd klaar te stomen. 
Vandaag kunnen we zo’n duizend 
asielzoekers een geruststellende 
en warme plek aanbieden tijdens 
hun asielprocedure. Een plek van 
rust en veiligheid waarnaar ze 
allemaal zo hard uitkeken.

Wat staat er de komende maanden 
te gebeuren? Waar moeten al die 
vluchtelingen naartoe?
Zolang de oorlog in Syrië en 
Irak blijft duren, zullen ook de 
vluchtelingen blijven zoeken naar 
veiliger plekken. België is net 
als alle andere landen wettelijk 
verplicht bescherming te bieden 
aan mensen die op de vlucht zijn 
voor oorlog. Dat betekent ook dat 
het aantal vluchtelingen stijgt 
dat snel erkend wordt. Het is op 
dat moment – wanneer mensen 
ook op papier erkend worden als 
vluchteling – dat zij hun leven 
opnieuw kunnen opbouwen. 
Caritas International.be helpt hen 
daarbij. En kan ook hierbij reke-
nen op vrijwilligers: om samen 
Nederlands te leren en te spreken, 
de weg te tonen in de nieuwe stad, 
het nieuwe dorp, mee te helpen 
zoeken naar een woning of werk, 
hun kinderen te laten samenspe-
len. Kleine gebaren met een grote 
betekenis voor hun integratie in 
België. n 

Tom Devriendt
www.caritasinternational.be

s
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I am Caritas

Met velen hebben jullie 
de afgelopen maanden 
jullie tijd, energie en 
vooral jullie warm 
hart ingezet voor de 
vluchtelingen. Weet 
dat jullie bijdrage van 
onschatbare waarde is 
want samen maken we 
het verschil.

JOHANNA VANRAES

Clémentine en Dimitri zijn 
in juni getrouwd. Ze hebben 
hun vrienden en familie voor-
gesteld  om ter gelegenheid van 
hun huwelijk een gift over te 
maken op rekening van Caritas 
International.be ten voordele 
van de Syrische vluchtelingen. 
Zij waren daarmee niet aan hun 
proefstuk toe. Vorig jaar hebben 

ze met vrienden een benefietcon-
cert georganiseerd waarvan de 
opbrengst eveneens bestemd was 
voor de opvang van vluchtelingen 
in Syrië en de omliggende landen. 
Clémentine en Dimitri, bedankt 
voor jullie initiatieven!

Ook de studenten en medewer-
kers van de Karel de Grote- 
Hogeschool Antwerpen willen 
dat de Syrische vluchtelingenkin-
deren terug naar school kun-
nen. Binnen het kader van onze 
septembercampagne hebben zij 
verschillende acties op het getouw 
gezet. Bij het begin van het acade-
miejaar werden folders uitgedeeld 
met uitleg over ons onderwijspro-
ject en Caritasetiketten verkocht. 
Verder was er onder meer nog een 
‘croquecafé’ en  een verloting van 
drie kunstwerken van studenten 
van Sint-Lucas. Ook die opbrengst 
was bestemd voor Syrische vluch-
telingenkinderen. Mooie acties!

“Pensioen…dat betekent met je tijd 
doen wat je wil”, zegt André met 
een glimlach. Hij koos ervoor zijn 
tijd aan asielzoekers te geven. 
“Ik had Caritas laten weten dat 
ik beschikbaar was, en mijnheer 
Cornet, de directeur van Caritas 
International, heeft me daarop 
gecontacteerd met de boodschap: 
we openen noodcampings in de 
buurt van Theux en kunnen alle 
hulp gebruiken.” André was er bij 
vanaf het begin: materiaal uitde-
len, een verloren GSM opsnor-
ren, mensen begeleiden bij hun 
administratieve verplichtingen, 
vervoer regelen… Bedankt voor je 
engagement, André! n

Bedankt 
voor jullie 
inzet
Meedoen? Mail naar w.semey@caritasint.be. 



 

Laat dit jaar nog één keer uw hart spreken
en help de slachtoffers van de droogte in Ethiopië

Dieren sterven, mensen lijden honger,  
kinderen worden ziek. De afgelopen dertig jaar 
sloeg de droogte in Ethiopië nooit zo ongena-
dig toe als nu. En het lijkt zo goed als zeker dat 
de situatie tot midden 2016 zal aanhouden. 
Zeker in het noorden van land, waar de nood 
aan voedsel, veevoeder en water erg acuut is.

Nu al 8,5 miljoen, straks 15 miljoen. Zoveel 
Ethiopiërs hebben nood aan voedselhulp. Een 
ontmoedigend cijfer. Daarom concentreren 
we ons op kwetsbare families in twee zwaar 
getroffen districten. Dit op aansturen van 
onze lokale Caritaspartner, waarmee we al 
jaren in vertrouwen samenwerken.

U doet er méér mee dan de honger en de dorst stillen. U verhoogt de weerstand van de mensen 
en brengt ze weer op krachten, zodat ze opnieuw voor zichzelf en hun gezin kunnen zorgen. Wij 
doen u drie suggesties, maar u geeft natuurlijk wat u zelf wilt: 

Hoe u de inwoners van Ganta Afeshum en Gulomekada kunt helpen leest u in bijgevoegde brief. 
Die bevat ook een overschrijvingsformulier. Natuurlijk kunt u uw gift ook via  
pc-banking overmaken op rekening BE88 0000 0000 4141. 

Schenk een voedselpakket of breng water naar de families in de dorpen.

>  Schenk € 27 
een vitaminerijk 
voedselpakket voor  
3 maanden 

Met uw gift geeft u gezonde 
etenswaren vol vitaminen en 
mineralen aan een mama en haar 
kindje, voldoende om de volgende 
3 maanden door te komen.

>  Schenk € 48 
een vitaminerijk 
voedselpakket voor  
6 maanden 

U geeft een pakket gezonde 
voeding waarmee een mama en 
haar kindje 6 maanden toekomen. 
Tot midden 2016, wanneer het 
einde van de droogte voorspeld is.

>  Schenk  € 77 
drinkbaar water  
voedselpakket voor  
6 maanden 

U brengt het water uit de bergen 
tot in de dorpen. Caritas en de 
lokale bevolking bouwen aan de 
watervoorziening, u financiert de 
watertoevoer voor 2 gezinnen, die 
dankzij u elke dag drinkbaar water 
hebben. Een godsgeschenk!

Doet u dat nog voor het jaareinde? Dan krijgt u begin 2016 automatisch een fiscaal attest (geldig voor giften vanaf  
40 euro). Hartelijk dank voor uw steun.


