Factsheet PNG Noodhulpactie Wycliffe Bijbelvertalers
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Waar biedt Wycliffe noodhulp?
We bieden noodhulp in het Bosavi-Gebied, ook bekend als het Great Papuan Plateau. Deze regio
tussen Mount Bosavi en Mount Sisa is bijna net zo groot als Nederland. Dit is het epicentrum van het
aardbevingsgebied, waar ca. 150.000 mensen wonen die slachtoffer zijn van het aardbevingsgeweld.
Waarom biedt Wycliffe hulp? Jullie zijn toch geen noodhulporganisatie?
Op dit moment wordt er niet of nauwelijks noodhulp geboden. Alleen stedelijke gebieden in de regio
ontvangen bijstand. Het Rode Kruis verleent hier bijvoorbeeld hulp, voornamelijk gericht op
ziekenhuizen.
Het epicentrum van de aardbeving lag in ruraal gebied. In dit gebied zijn Wycliffe Bijbelvertalers en
MAF PNG als enige NGO van omvang actief. Ook de overheid is niet of nauwelijks in staat om het
gebied te bereiken, laat staan hulp te bieden. De infrastructuur is geheel vernietigd, alleen via de lucht
is contact mogelijk. 4 van de 5 airstrips zijn momenteel nog beschikbaar. Wycliffe en MAF zijn goed
bekend in het gebied. We hebben contacten met de lokale bevolking.
Waaruit bestaat de hulp?
We bieden hulp bij de primaire levensbehoeften:
a. Noodonderkomen: materiaal om tijdelijke huisvesting te realiseren
b. Voedsel: bevolking is zelfvoorzienend, maar de akkers liggen op berghellingen die i.v.m. de
vele aardverschuivingen zijn vernietigd of ontoegankelijk geworden. Ook durven mensen de
hellingen niet te betreden.
c. Water: er is groot tekort aan schoon drinkwater. Watervoorraden zijn vernietigd en
oppervlaktewater is vervuild/verzand. Dit maakt ook de productie van het hoofdvoedsel sago
onmogelijk, omdat bij de oogst van sago veel schoon water nodig is.
d. Medicijnen
Met wie werken jullie samen?
De noodhulpactie wordt uitgevoerd door de partnerorganisatie van Wycliffe Bijbelvertalers
Nederland, SIL Papua-New-Guinee en hulporganisatie MAF Papua-New-Guinee. Wycliffe onderhoudt
de contacten met de lokale bevolking, inventariseert de nood en verzorgt de afstemming. Op dit
moment verzorgt MAF de vluchten. Indien nodig kan de hulp worden opgeschaald met behulp van het
vliegend materieel van Wycliffe ter plaatse.
Wat is de situatie ter plekke?
a. In het aardbevingsgebied wonen ca. 150.000 mensen, met het overgrote deel van hen is nog
geen enkel contact geweest.
b. Veel mensen verlaten hun woongebieden, vooral als die op berghellingen liggen. Veel
mensen wonen nu op de airstrips.
c. Voedsel kwam uit akkers die voornamelijk op berghellingen liggen. Deze zijn nu
ontoegankelijk, waardoor er een snel oplopend tekort aan voedsel en drinkwater ontstaat.
d. Waterbronnen zijn niet te gebruiken: door de aardverschuiving is het water niet drinkbaar.
Drinkwater wordt in voorraadvaten opgeslagen, maar deze zijn vaak door de aardbevingen
vernietigd of beschadigd.
e. Veel mensen leiden aan de zgn Aardbevingsziekte: evenwichtsproblemen en dergelijke. Ook
is er emotionele schade door de vele naschokken: nu al 10 dagen elke 10, 20 minuten.
f. Ook is er op geestelijk en psychologisch gebied veel onrust. Er gaat een legende dat de
vulkanen die het gebied begrenzen ooit zullen ontploffen. Veel mensen denken dat het nu
gaat gebeuren. Veel spanning en angst in het gebied.

