Corona-noodhulp in Tanzania, Malawi,
Suriname, Zuid-Afrika en DR Congo
Een gebaar, een blijk van solidariteit en meeleven.
Dat is wat ZZg’s corona-noodhulpsteun wil uitdrukken. Doet u mee?

Tanzania

Suriname

• Een weeshuis in Sumbawanga helpt straatkinderen
die nu hun kostje niet bij elkaar kunnen bedelen omdat er bijna niemand op straat is. In plaats van twee
keer per week mogen ze er nu elke dag komen eten.
Het ZZg gaf € 2.500.

• Het Diakonessenziekenhuis in Paramaribo had op de IC
afdeling een isolatiekamer nodig voor coronapatiënten,
met extra beademingsapparaten en beschermende
kleding voor de medewerkers.
Snelle eendrachtige samenwerking tussen het Diak en
het ZZg zorgde ervoor dat die isolatiekamer al beschikbaar was ten tijde van de recente corona-uitbraak in
Suriname. Bijna € 36.000 is erin geïnvesteerd.

• Het ziekenhuis in Kilangala kreeg mondkapjes,
handschoenen, desinfecterende zeep, extra matrassen en beddengoed voor corona-patiënten, en
brandstof voor de ambulance. Kosten: € 1.000.
• Vakopleidingsscholen en middelbare scholen van de
Broedergemeente moesten dicht. Daardoor kwam er
geen schoolgeld binnen en konden docenten niet
betaald worden. Het ZZg gaf € 5.000.
• Het conferentiecentrum van de Broedergemeente
moest dicht, evenals de bijbelschool. Geen inkomsten, maar wel uitgaven. Het ZZg hielp met € 2.000.

Malawi
• In het Dzaleka vluchtelingenkamp wonen meer dan
40.000 mensen. De UNHCR-voedselrantsoenen zijn
er krap. Ruim 1200 schoolkinderen krijgen daarom
zakjes meel met toegevoegde vitaminen/mineralen
zodat hun moeder een gezonde maaltijd kan koken.
Het ZZg steunt via onze Duitse collega-organisatie
HMH dit voedingsprogramma met € 2.000.

DR Congo
• Naast het coronavirus kampen de Congolezen sinds
april met nog een probleem: grote overstromingen bij de
stad Uvira, waar meer dan 5000 huizen wegspoelden.
Het ZZg gaf € 2.500 voor noodhulp aan 100 families.

Zuid-Afrika
• Als kerken dicht zijn hebben predikanten van de
Broedergemeente ook bijna geen inkomen, want
daar wordt normaliter voor gecollecteerd. Nodig
voor een beetje aanvulling: € 5.000.
• Jongeren begonnen met online kerkdiensten die
aantrekkelijk, vernieuwend en verbindend zijn en
wellicht ook na de corona-crisis blijven plaatsvinden. ZZg gaf € 1.200 voor betere apparatuur.
ZZg • tel.(030) 6927180 •

info@zzg.nl • www.zzg.nl • IBAN NL 74 RABO 0375 216 936 t.n.v. ZZg te Zeist

