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ORKAAN IDAI
Het zal niemand ontgaan zijn dat orkaan Idai over het
zuiden van Afrika geraasd is en een spoor van dood en
vernieling achter heeft gelaten.
Mozambique, Malawi en het oosten van Zimbabwe zijn
zwaar getroffen.
Uit een VN rapport dat één van onze contactpersonen
appte over situatie in het oosten van Zimbabwe van 17
maart, net na de orkaan, staat het volgende:
“Er zijn tenminste 31 doden gemeld en meer dan 100
mensen worden vermist. Het dodental zal waarschijnlijk de
komende dagen nog stijgen, als er meer informatie binnenkomt.
Tenminste 1600 huishoudens zijn getroffen. Chimanimani is
onbereikbaar geworden door het water en aardverschuivingen”.
Op 23 maart was het dodental opgelopen tot 417 en
werden nog heel veel mensen vermist.

De synode van de kerken in Zimbabwe heeft bijna
meteen alle kerken opgeroepen om te helpen, wat
ook gebeurde. Iedereen doet wat hij of zij kan.

De gevolgen van de orkaan zijn nog steeds niet
helemaal in beeld. Maar hulp is heel erg hard
nodig. We hebben als WWH een bedrag aan de
synode in Harare overgemaakt als noodhulp. Op
onze oproep op Facebook waren er verschillende
mensen die geld hebben overgemaakt. Maar als je
nog iets kunt missen…
Gevolgen lange termijn
De toekomst ziet er ook niet rooskleurig uit. De
mais, waar de meeste mensen in Zimbabwe van
leven, is in het oosten verwoest.
Maar op 11 maart, een week voordat Idai langskwam, kregen we het bericht dat het te weinig
regende. En dat de mais verdroogt op het land.
Grote delen van het land kampen met extreme
Zoals deze oudere vrouw die haar potten en droogte.
pannen doneert. Ze had geen 50 cent voor vervoer En juist het oostelijk deel van Zimbabwe wat relaen liep het hele eind. (bijna 10 kilometer!)
tief natter en vruchtbaarder is, werd getroffen
door Idai.
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Dat betekent dat er binnenkort geen eten meer is.
In het beste geval tot de volgende oogst, volgend
jaar…

the period of internet black out as you wont be aware
of what will be happening.
Internet wordt voor een paar dagen afgesloten,
zodat niemand iets de wereld in kan brengen.
’s Nachts worden mensen van hun bed gelicht,
mishandeld of gearresteerd of verdwijnen.
Prijzen stijgen de pan uit.
‘Onze’ kippenprojecten bijvoorbeeld, liepen goed.
‘Gewoon’ nieuws (we durven het bijna niet op te
Nu heeft de regering het kippenvoer zoveel duurschrijven...)
der gemaakt, dat er geen winst meer te halen valt.
Het lijkt of het onze broers en zussen bij de handen
En het was zonder Idai al zo erg! De situatie in Zimafbreekt.
babwe is weer op hetzelfde niveau als in 2008. De
winkels zijn zo goed als leeg. Niemand heeft geld.
Veel gebed en veel geld is nodig. Wees asjeblieft
Medische zorg moet in dollars betaald worden. Die
in beide gul!!
heeft niemand..
De leidende politieke partij voert weer een schrikbewind. Als ze in Zimbabwe onderstaand berichtje
Hartelijke groeten,
krijgen, blijven mensen thuis of duiken onder.
Robert en Melanie van der Wal,
Wim en Gerda Holtrust,
Please note that there is going to be total shutdown
Bernhard en Annet Jonker.
of INTERNET from 2200 hrs Sunday 20th January
2019 -24th January Thursday 2019 , the order has
been alreadly been submitted to all local internet service providers in Zimbabwe. Please stay safe during
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