Tørke i Somalia/Somaliland (kan Urtehagen hjelpe?)

Bilde fra tørken.

E-mailer til Urtehagen
Salam
Nomadene er veldig sultne og tørst, de trenger madrasser, dyner og puter. Folk som bor i utlandet og
Somaliland samler medisiner, mat, vann, madrasser og puter. Ja, jeg synes det er viktig at vi hjelper
dem fordi Urtehagen er kjent for å hjelpe mennesker som ikke har noe. Mvh Fosiya Janaale. Project
Chairwoman in Burcao.
Salam, alle sammen
Omfanget av katastrofen i Somalia er så stor at det er ikke er på tide å tenke på bygg av skole eller å
gjøre noe på ett sted. Alle har bare en tanke, det er å få vann eller noe å spise og noen til å med dør
etter at de har fått litt å spise. Det er kun overlevelse man tenker på, ikke skole, ikke permanent sted
å bo og man vet ikke hvordan situasjon blir når denne katastrofen er ferdig. Det finnes ikke en
samlings sted, folk finnes overalt i grupper av forskjellige størrelser. Viktig å jobbe med en vel
organisert lokal gruppe som inkluderer religiøs og respektert ledere enten i byer, regionalt eller
nasjonalt. I Oslo sitter man nok ikke med info om omfanget og hvor ille det er. Artikler jeg har sendt
viser at det er fare for at over 200.000 mennesker dør. Mvh Mohamed
http://www.abcnyheter.no/nyheter/2017/03/07/195283651/fn-sjef-ber-verden-reagere-pasultkrisen-i-somalia-na
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Tørken – Urtehagen med beskjeden hjelp

En sjekk fra Urtehagen til mat og vann for nomader, levert til den felles Regional Drought Committee.

Fosiyo Janaale, Urtehagens representant på TV. Over: Ledere i komitèen. Under: Sjekk USD 5000,-

Dear Urtehagen
Thank you very much for taking part (donating) the alleviation of severe drought in Somaliland. Your
donation of $ 5000 US dollar has been handed over to the Regional Drought Committee of Togdheer
Region in this morning. God may bless you in this world and hereinafter. Regards, Farah.
Send gjerne støtte til: Urtehagen International. Konto: 1503.34.96726.

2

