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Explosie in Beiroet – “Onze medische centra worden overspoeld. De 
ziekenhuizen hebben van alles tekort. Ook eten”  

Caritas heeft 50.000 EUR steun overgemaakt en vraagt de bevolking om financiële 
solidariteit.  
 
“Onze medische centra worden overspoeld”, getuigt Rita Rhayem, directrice van Caritas 
Libanon. Caritas is een van de grootste ngo’s in het land met bijna 900 werknemers en 
honderden vrijwilligers. Caritas is over het hele Libanese grondgebied operationeel, onder meer 
met medische centra en een tiental mobiele klinieken. “Ook de ziekenhuizen van de stad liggen 
overvol. Ze hebben van alles tekort! Ook eten.” 
 
“De situatie is zeer alarmerend, om niet te zeggen apocalyptisch”, voegt Rita Rhayem eraan 
toe. “We vrezen dat de toestand de komende uren nog zal verergeren als gevolg van de giftige 
stoffen die vrijgekomen zijn bij de explosie van het ammoniumnitraat en proberen ons zo goed 
mogelijk voor te bereiden maar onze medische centra zijn hiervoor niet uitgerust!”  
 
Caritas België heeft reeds 50.000 EUR overgemaakt om de eerste dringende hulpverlening te 
ondersteunen en roept de bevolking op tot solidariteit. Giften zijn welkom op BE88 0000 0000 
4141 met als mededeling: ‘3916 Libanon’. 
 
Mobilisatie van jonge vrijwilligers 
Sommige zones zijn volledig vernield en ook de kantoren van Caritas Libanon werden geraakt. 
Toch zijn meer dan 100 jongeren en het personeel van Caritas Libanon volop bezig de 
slachtoffers te helpen. Jonge vrijwilligers zijn in de buurt van de ziekenhuizen om de gewonden 
te helpen en voedsel en water uit te delen. Vanmorgen vroeg waren al heel wat vrijwilligers in 
de weer om maaltijden klaar te maken die ze in de loop van de dag aan de minstbedeelden 
zullen uitdelen.  
 
Oproep voor giften 
Om in deze dringende noodsituatie te kunnen helpen, doen we een beroep op de vrijgevigheid 
van de Belgen. Doe vandaag nog een gift. Help de overlevenden van de explosie via ons 
platform giften online of via rekening BE88 0000 0000 4141 met als mededeling: ‘3916 
Libanon’.  
 
 
 

Contactpersoon 

U wil iemand ter plaatse spreken? Heeft u extra beelden nodig?  
Contacteer Julie Vanstallen, persverantwoordelijke, 0497/14 08 29 of 
j.vanstallen@caritasint.be. 
Sébastien Dechamps, deskundige Midden-Oosten bij Caritas International België, is 
eveneens beschikbaar voor een interview.  
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