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Betreft: noodhulp Mozambique 

 

Beste gemeente, beste betrokkene bij Frank & Sandra Obdam, 

 

Begin dit jaar werd Mozambique tweemaal getroffen door 

een orkaan van ongekende kracht. Idai raasde in maart 

over het midden van het land en in april trok Kenneth over 

Noord-Mozambique. Op de website heeft u kunnen lezen 

hoe de noodhulp werd gestart en voor díe hulp, waar ook 

u een bijdrage in heeft geleverd, willen wij u nu hartelijk danken!  

 

Bij de rampen hebben wij als stichting ‘Building People Bringing Life’ en thuisfrontcommissie 

hulp kunnen bieden. Door gebed en door het werven van financiën in Nederland, hebben 

Frank & Sandra dit in kunnen zetten op de projecten die rechtstreeks hulp boden in de 

getroffen gebieden. Terugkijkend kunnen wij in dankbaarheid met u delen dat alle giften 

verdeeld zijn! 

 

In totaal hebben wij € 28.920,49 mogen ontvangen. En dit hebben wij als volgt verdeeld: 

• Na orkaan Idai in Midden-Mozambique 

o € 3.500,- Noodhulp in Dombe. 

In het een gebied waar de familie van onze vriend dag en nacht werkten om 

het allemaal goed uit te delen en medische hulp te bieden. 

o € 7.000,-  Zaden, medicijnen en voedsel in Dombe. 

Vooral zaden, want de hele oogst was door de ramp mislukt. 

o € 2.000,-  Medicijnen die rechtstreeks naar getroffen gebied werden 

   gebracht. 

O.a. een collega uit Lichinga hielp met medische consulten. 

o € 2.800,- 14 families van onze directe lokale collega's. 

Ieder gezin ontving € 200 voor in ieder geval een kleine eerste start. 

o YWAM Dondo 

▪ € 2.800,- Hiermee is o.a. de kleuterschool en de kliniek hersteld; 
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▪ € 3.200,- Hiermee is de muur rondom het terrein hersteld. 

o YWAM Chimoio 

▪ € 2.000,- Hiermee zijn twee huizen voor wezen hersteld.  

 

• Na orkaan Kenneth in Noord-Mozambique  

o € 2.000,-  Noodhulp in Macomia. 

Een vriend uit Lichinga heeft meteen een vrachtwagen vol hulpgoederen 

gestuurd. 

o € 3.360,-  Noodhulp in Pemba. 
Aan verschillende dorpen die nog geen enkele vorm van hulp hadden 
ontvangen: zelfs de VN is bang om daar naartoe te gaan. Ze brachten het 
ingekochte voedsel en medicijnen in konvooi en onder begeleiding van het 
leger. 

 
En aan bankkosten waren wij € 229,44 kwijt.  
 

Iedere blijk van steun zoals 

een mailtje of appje hebben 

wij zeer gewaardeerd: VEEL 

DANK!  

 

Mocht u nog vragen hebben, 

dan kunt u contact opnemen   

met Mark de Boer, 

voorzitter (06-42747151, 

mark@boerenroem.nl) of 

kijk op www.franksandra.nl.  

 

Onze hartelijke dank voor 

uw bijdrage! 

 

Namens Frank & Sandra Obdam, 

Mark de Boer en Aliene van Arkel-Biesheuvel 
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