partnerorganisaties toegang tot de
vluchtelingen in Cox's Bazar. Er wordt
hulp gegeven door middel van
voedsel-, hygiënepakketten en
handwasfaciliteiten voor in totaal
1500 families. Alleenstaande vrouwen,
oude en gehandicapte mensen worden
als eerste geholpen.
Er zijn naar schatting meer dan
900.000 Rohingya-vluchtelingen in
Bangladesh, een van de armste landen
van de wereld. Ze zijn gevlucht uit
angst voor het gewelddadige
Myanmarese leger. Ruim 70 procent
van de vluchtelingen zijn kinderen,
onder wie veel pasgeboren baby's.
Ook zijn er veel zwangere en dus
kwetsbare vrouwen. Grote aantallen
vluchtelingen worden opgevangen in
het vluchtelingenkamp Cox‛s Bazar.
De vraag naar voedsel, onderdak,
water en elementaire hygiëne is
groot. Als gezinnen niet in hun
basisbehoeften kunnen voorzien, zal
het lijden nog erger worden. Meer
dan 36.000 pasgeboren kinderen zijn
het meest kwetsbaar. Ze leven in
omstandigheden waarin grote kans is
op de verspreiding van ziekten. Kerk
in Actie en ICCO hebben via lokale

Wie zijn de Rohingya‛s
De Rohingya‛s zijn een etnische
minderheid, waartoe ongeveer 1.1
miljoen mensen in Myanmar behoren.
Rond de 90-95% van de Rohingya‛s
woont in het noorden van de deelstaat
Rakhine.
De militaire junta van Myanmar weigerde in 1982 burgerrechten toe te
kennen aan de Rohingya. Daardoor
werden zij stateloos en belandden ze

in een kwetsbare positie. Volgens de
Verenigde Naties zijn de Rohingya’s
het meest gediscrimineerde en vervolgde volk ter wereld.

Het coronavirus heeft ook Cox‛s
Bazar bereikt.
Dat het overvolle Rohingyakamp
getroffen zou worden door het
coronavirus was onvermijdelijk,
ondanks alle best effectieve
quarantainemaatregelen van de
regering van Bangladesh.
Met soms 40.000 mensen
samengepropt op een vierkante
kilometer is het onmogelijk om sociale
afstand te bewaren. Mensen delen
water- en toiletvoorzieningen,
waardoor het ondoenlijk is de
vereiste strikte hygiëne te
handhaven.

Project ZWO-Epe 2020-2021
De drie ZWO-commissies voeren dit
jaar actie voor:
Opvang van Rohingya-vluchtelingen in
Bangladesh
Steun onze collectes en acties!
U leest hierover in uw kerkblad
-

oliebollenverkoop (sept.)
appels en peren plukken (aug./sept.)
verkoop herfstbloemstukken (okt.)
speculaas-en appeltaart-actie (nov.)
kerstkraam (dec.)
gereedschapsmarkt (april)
plantenmarkt (mei)
collectes in de kerken

Opvang van Rohingya-vluchtelingen in
Bangladesh is een project van

ZWO staat voor:
Z- zending
W- werelddiakonaat
O- ontwikkelingssamenwerking

Uw gift, hoe klein ook,
is van harte welkom!
ZWO-cie. Goede Herderkerk
IBAN NL 42 INGB 0003 638995
ZWO-cie. Regenboogkerk
IBAN NL 22 RABO 0373 7125 29
ZWO-cie. Grote Kerk
IBAN NL 19 RABO 0316 8098 61

www.kerkinactie.nl
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