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Help ons helpen. Corona betekent honger lijden in Afrika.
De Coronacrisis zet heel de wereld op zijn kop.

Ook in Lira in Oeganda.

Helpt u mee?

Hoe is de situatie?

De roep om hulp bereikt ons.

In Oeganda is een volledige lockdown met
uitzondering van enkele vitale voorzieningen.
Scholen zijn dicht en oude trauma’s herleven.
Kleine bedrijven waar dagloners werken zijn
gesloten. Bijna niemand heeft werk.
Voor deze mensen geldt:
1 dag niet gewerkt = 1 dag niet gegeten.
De politie en het leger handhaven streng en treden
hard op als iemand toch de straat op gaat en de regels
overtreedt.
Daardoor is het haast niet mogelijk om aan eten te
komen. Er is geen geld voor en de prijzen
stijgen elke dag. Dit betekent:

Vooral de kwetsbare groepen zoals ouderen,
werkloze jongeren en kinderen lijden onder deze
maatregelen. Angst en onrust door voedselgebrek dreigen meer slachtoffers te maken dan het
corona virus.

HELP

U kunt een steentje bijdragen.
Help de community rondom de John Fischer
School door deze crisis.
De school is gesloten, leerlingen en de staf zijn
naar huis gestuurd.

HONGER

		
Wat doet de regering?
De regering heeft beperkte middelen en
concentreert de inzet rondom de hoofdstad.
Kan Schools for Youth de honger in Lira bestrijden?
Nee, dat niet.
Wél helpen we de John Fischer School door deze
periode heen. Deze school moet blijven bestaan! We
stellen onze projecten veilig, de beroepsopleidingen
voor kansarme jongeren van SfY.
We ondersteunen de community rondom de school
met 1000 voedselpakketten per dag voor leerlingen,
docenten, staf én hun gezin. We maken gebruik van
de infrastructuur, de contacten met de community
leiders en de lokale overheid. We geven voorlichting
over besmetting met het virus en de hygiëne.
Zo houden we minimaal 1000 mensen in leven en
bewaken we het project met de vakopleidingen.
Is onze hulp een druppel op een gloeiende plaat?
Nee, want wij concentreren ons op wat er na de
C-crisis komt. Wij houden onze community overeind,
zodat we daarna door kunnen gaan met de zorg voor
beroepsopleidingen voor kwetsbare jongeren.

Ze missen de dagelijkse maaltijd.

Help mee om de community een maand
lang van voedsel te voorzien.

Geef community JF School te eten!
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Wilde Ganzen steunt ons

Tip

Kent u iemand die
ook iets zou willen doen?
Stuur dit bericht dan door.
Dank u wel.

Een dag niet werken, is een dag niet eten!
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