
Orkaan IDAI hield van 4 tot 21 maart 2019 huis in 
grote delen van Mozambique, Malawi en Zim-
babwe. Er vielen honderden doden en enorme 
aantallen gewonden, maar ook duizenden 
raakten dakloos en hele oogsten spoelden 
weg. Het noodhulpfonds Kerken helpen Kerken 
(een initiatief van de GZB, het diaconaat van 
de  Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) 
en Verre Naasten) is  direct gestart met werven 
van fondsen om via lokale partners noodhulp 
te bieden aan getroffenen. 

Er werd gul gegeven om mensen in de getroffen ge-
bieden hulp te geven. De hulp bestaat in alle gebie-
den uit het uitdelen van voedselpakketten, dekens 
en materialen om opnieuw het land te bewerken en 
in te zaaien. De hele oogst is verloren gegaan, waar-
door er de komende maanden voedselhulp nodig is 
en tot de volgende oogst (voorjaar 2020) hulp gebo-
den wordt. 

Het GZB deel inclusief de bijdrage van Verre
Naasten van deze noodhulpactie is als volgt 
besteed:  

MOZAMBIQUE
In Mozambique werken we samen met twee sy-
nodes van de Igreja Reformada em Mozambique 
(IRM) ofwel de protestantse kerk in Mozambique. 

Tussenrapportage Noodhulp Zuidelijk Afrika na orkaan IDAI
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NOODHULP ZUIDELIJK AFRIKA

De Nuevo synode biedt hulp aan slachtoffers in het 
gebied rondom Beira. In de kustplaats Beira kwam 
de orkaan aan land en heeft zwaar huisgehouden. 
Het gebied werd compleet verwoest. De IRM heeft 
in de eerste weken dekens en kleren uitgedeeld en 
voedselhulp geboden. Ook medicijnen hebben ze 
verstrekt aan mensen die dat nodig hadden. Nu is 
de IRM begonnen met wederopbouw en helpen zij 
mensen met daken voor de zelfgebouwde huizen 
en blijven ze voedselhulp bieden tot de volgende 
oogst. 

Chiyembekezo, van de Mphatso synode, is een or-
ganisatie die samenwerkt met meerdere kerken. 
Chiyembekezo, wat Hoop betekent, biedt hulp aan 
slachtoffers in een andere regio die ook zwaar ge-
troffen is.

In de regio Tete en Angonia 
in west-Mozambique bie-
den ze voedselpakketten 
aan en ondersteunen ze 
mensen met zaaigoed en 
gereedschap om het land te 
bewerken. In de komende 
tijd willen ze ook een aantal 
gehandicapten helpen aan 
rolstoelen, zodat ook men-
sen met een beperking weer 
mobieler kunnen worden.  

››Malawi
Mozambique
Zimbabwe
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www.helpkerkenhelpen.nl

HEEL HARTELIJK DANK
Mooi hoe particulieren en gemeenten in Nederland hun betrokkenheid bij dit noodhulpprogramma hebben 
getoond. Er is gul en boven verwachting gegeven, ook door u. De getroffenen in Afrika zijn dankbaar voor 
uw bijdrage en meeleven. Het helpt ze te overleven. 

MALAWI
Wells of Joy, Bronnen van Vreugde is een christelijke 
organisatie in Zuid-Malawi. Wells of Joy biedt slacht-
offers van de orkaan hulp door middel van voedsel-
pakketten, dekens, kleding, en ook door zaaigoed 
en advies hoe de velden opnieuw ingezaaid kunnen 
worden. Ook gereedschap voor de landbouw bieden 
ze aan en helpt huizen te herbouwen door cement 
en de daarbij gereedschappen te verstrekken. Wells 
of Joy coördineert dit werk in samenwerking met de 
lokale kerken in de regio. 

ZIMBABWE
CCAP Harare, de Presbyteriaanse kerk in Zimbabwe, 
biedt slachtoffers steun na de orkaan. De kerken wil-
den graag al snel na de orkaan helpen, maar ze on-
dervonden zelf ook praktische problemen: een auto 
huren was niet makkelijk en pas na de aanschaf van 
een auto kan de kerk de getroffen mensen bereiken 
met voedselpakketten en zaaigoed. 
RCZ in Zimbabwe, de protestantse kerk in Zimbabwe 
ondersteunt in een ander gebied de getroffen men-
sen. Het zal nog tot april 2020 duren voordat mensen 
weer zelf kunnen oogsten van hun land, dus de ko-
mende maanden is er nog veel steun nodig. 

FINANCIEEL VERSLAG (BESTEDING GZB)

Renovaties in de dorpen

Land en partner

Mozambique, IRM Maputo

Mozambique, Chiyembekezo

Malawi, Wells of Joy

Zuid-Malawi, Ahava

Zimbabwe, RCZ

Zimbabwe, CCAP Harare

Begeleiding GZB

Totaal 

Te besteden in de komende 
maanden

€ 73.062

€ 33.631

€ 368.334

€ 475.027

Totaal besteed 
(september 2019)

€ 65.000

€ 20.500

€ 45.000

€ 10.000

€ 30.000

€ 55.000

 € 25.055

€ 250.555

  € 224.472

Inkomsten

Kerken helpen kerken

Verre Naasten

GZB

Totaal

Uitdelen voedselpakketten


