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MMI-zendingen met humanitaire hulp redden levens
Donateurs maken het verschil

T

ussen 2010 en 2016 heeft uw vrijgevigheid, samen met de steun van andere
donateurs uit Europa, ervoor gezorgd
dat ongeveer €100 miljoen aan zendingen met
humanitaire hulp kon worden geleverd. De
MMI-zendingen met humanitaire hulp bevatten
dringend benodigde geneesmiddelen, medi
cijnen, medische hulpmiddelen, medische weg
werpartikelen, maar ook medische apparatuur,
voedsel, kleding, tenten voor noodgevallen,
slaapzakken, toiletartikelen, waterfilters en
educatief materiaal. MMI stuurt doelgerichte
noodhulp wereldwijd. Elke zending met le
vensreddende humanitaire hulp wordt verdeeld
onder ziekenhuizen, medische klinieken,
scholen, arme dorpen en gemeenschappen die in
nood verkeren.
“Doelgerichte zendingen met hulp zijn essentieel voor succesvolle humanitaire interventie,”
vertelt Doug Kendrick, programmadirecteur van
Medical Mission International. “Deze zendingen
vormen vaak het verschil tussen leven en dood.
In veel situaties, zelfs wanneer mensen aan geld
kunnen komen om de spullen te kopen die ze het
hardst nodig hebben, zijn de toeleveringsketens
door crisis, natuurrampen of economische
omstandigheden onderbroken, met schaarste als
gevolg,” legt hij uit.

R

ecentelijk hebben MMI-donateurs in het Verenigd Koninkrijk, Italië, Duitsland, Nederland, Oostenrijk en Tsjechië
ervoor gezorgd dat er zeer belangrijke zendingen naar Accra in Ghana konden worden gestuurd, bestaande uit 13
pallets met geneesmiddelen en een 6 meter lange transportcontainer gevuld met essentiële medicijnen en toiletartikelen,
zoals antibacteriële zeep en doekjes. De inhoud van de zending werd naar de arme mensen gebracht die in het vluchtelingenkamp Budubruam leven, maar ook naar de Mega Care-kliniek, de Harmony-kliniek en het gezondheidscentrum Nkwantanum.
Volgens George Bannerman, contactpersoon van MMI Ghana en coördinator van hulpprogramma’s, lijden de mensen die in
de nederzetting en in de omgeving daarvan leven onder een “ernstig ontoereikende infrastructuur” waardoor de levering van
gezondheidszorg enorm wordt beïnvloed en het sterftecijfer stijgt.
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Hij vertelde dat overbevolking en het gebrek aan de dringend benodigde
medicijnen zijn tol eist. Per week worden er bij de klinieken tot wel zes
sterfgevallen gemeld van pasgeboren baby’s en volgens een medewerker
die de kraamafdeling bezocht, moesten verschillende jonge moeders en
hun baby’s een bed delen. De levering van de medische humanitaire hulp
zorgde voor veel “vreugde en geluk” bij zowel de gemeenschap als de
artsen, die hun uiterste best doen om levens te redden, zo vertelde Bannerman. De leiders van de gemeenschap en de mensen die er wonen dansten
en zongen om te bedanken voor de donateurs en sponsors van MMI.

D

e meeste vluchtelingen die in het kamp Budubruam leven komen
oorspronkelijk uit Liberia en zijn tijdens twee burgeroorlogen
en de daarop volgende chaos gevlucht. Velen van hen leven al
meer dan twintig jaar in onzekerheid in dit gebied. In het begin bood de
Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen (United Nations High Commissioner for Refugees – UNHCR) de bewoners van de nederzetting hulp
en ondersteuning, maar in de afgelopen tien jaar waren de vluchtelingen
vooral aangewezen op internationale niet-gouvernementele organisaties
zoals Medical Mission International. Op het hoogtepunt waren er naar
schatting 40.000 bewoners in het vluchtelingenkamp. Doordat er in het
vluchtelingenkamp een gebrek is aan behoorlijke sanitaire voorzieningen,
schoon drinkwater en toegang tot goede gezondheidszorg sterven er veel
mensen aan allerlei soorten ziekten, ‘zomaar, alsof het niets is’, vertelt
Bannerman. “Ze gaan dood… bijna elke week worden er twee of drie
vluchtelingen begraven… van kinderen tot ouderen,” zegt hij. Volgens
Bannerman willen de leiders van het vluchtelingenkamp de boodschap
verspreiden dat deze zendingen met humanitaire hulp ‘hoop en toekomst’
bieden voor deze mensen. “De leiders willen de donateurs en sponsors van
MMI graag bedanken en bidden dat de Heer hen die geven blijft zegenen,”
vertelde hij. 
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