
 

 

Wie zijn wij ? 

Caritas International helpt slachtoffers van geweld, natuurrampen en armoede, in hun eigen land of op de 

vlucht, in samenwerking met haar lokale, nationale en internationale netwerken. We werken in Indonesië sinds 

de tsunami van 2004. Meer informatie op www.caritasinternational.be. 
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Noodhulp Indonesië. Caritas maakt 40.000€ vrij 

en roept op tot giften 

Het dodental blijft oplopen in Sulawesi, een van de grootste eilanden van 

Indonesië. De vier aardbevingen en daaropvolgende tsunami van vrijdag 

maakten intussen al meer dan 800 dodelijke slachtoffers. Vele anderen zijn 

gewond of vermist. Tienduizenden mensen moesten hun huis ontvluchten. 

Caritas zet alles in het werk om zo snel mogelijk te helpen. 

“In Palu alleen al moesten 17.000 mensen geëvacueerd worden”, zegt Sébastien Dechamps, 

noodhulpcoördinator bij Caritas International. “De getroffen zones zijn moeilijk te bereiken. 

Het aantal slachtoffers dreigt dus nog toe te nemen naargelang de hulpteams beter ter plaatse 

geraken. We doen wat we kunnen om de slachtoffers zo snel mogelijk te bereiken met onze 

hulp.” 

Moeilijke hulpverlening 

Caritas heeft een sterk lokaal verankerd netwerk, met partners in de bisdommen Makassar en 

Manado, die dicht bij de getroffen gebieden liggen. Zij hebben vrijwilligers gemobiliseerd en 

zijn op weg om de slachtoffers hulp te bieden. De wegen en infrastructuur –waaronder de 

luchthaven- zijn echter zwaar beschadigd. Het is dus enorm moeilijk om de zwaar getroffen 

gebieden Palu en Donggala te bereiken. Aangezien de weg op bepaalde plaatsen versperd is 

door grondverschuivingen, duurt het lang voor we de getroffen zones kunnen bereiken. 

Grote noden 

De noden zijn groot. De inwoners wachten o.a. op tenten, drinkwater, toiletten, voedsel, 

hygiëneproducten, gezondheidskits en medicatie. Wat ook nodig is: brandstof en generators 

om een minimum aan elektriciteit te produceren. In de nabije toekomst zullen ook 

psychosociale steun en heropbouwprojecten nodig zijn. 

Deze nieuwe ramp is een tweede slag voor Indonesië, na de aardbeving in Lombok afgelopen 

augustus.  

Oproep 

Vandaag heeft Caritas € 40.000 vrijgemaakt voor de eerste hulp en noden ter plaatse. De 

organisatie roept ook op om te schenken.  

Alle giften zijn welkom op het rekeningnummer BE88 0000 0000 4141 met de 

vermelding “5986 Noodhulp Indonesië”. 

http://www.caritasinternational.be/

