Donation: Brønde i Somalia
Mobilepay: 110202 MÆRK BETALINGEN SJ (modtager er Somali
Relief)

I samarbejde med Somali Relief bygger vi brønde, som leverer
rent vand til befolkningen i Somalia.

Behovet er meget stor og vi har mulighed for at hjælpe mange.
Der er flere projekter, hvor vi kan støtte lokalbefolkningen
med rent drikkevand.

De her steder er kritiske punkter som kræver akut hjælp. Vi
har her 6 forskellige steder, hvor vi har mulighed for at
hjælpe hvor de lokale råber om hjælp:

1. Flygtningelejren MidnimoIntern: fordrevne er mennesker som
er har været nødt til at flygte fra deres hjem pga. konflikt.
De ejer kun det som de selv kan bære. Det er en
flygtningelejr, hvor den nærmest by ligger omkring 4 km væk.
Omkring 800 familier bor her og 3 brønde vil dække deres behov
på nuværende tidspunkt.

2. Flygtningelejren Doomey: Det er også en flygtningelejr for
intern fordrevne, hvor nærmeste by er 3 km væk. De har behov
for 2 brønd og der bor omkring 600 familier.

3. Det er en landsby som hedder Dhuurdhre, den nærmeste by
ligger omkring 2 km væk. Der er bor omkring 540 familier i

landsbyen. De har et ønske om at få bygget 2 brønde.

4. Det her er en lidt større landsby med navnet Siigaalow.
Afstanden til nærmeste by er ca. 6 km. Lokalbefolkningen er på
900 familier – deres nuværende behov er 3 brønde.

5. Flygtningelejren Alle – Aamin: Afstanden til nærmeste by er
på omkring 5 km og de mangler 1 brønd for at få dækket deres
behov. Der bor omkring 200 familier.

6. Flygtningelejren Farjanod: Nærmeste by er 6 km væk – der
bor omkring 300 familier. De har behov for 1 brønd.

I kan følge med i udviklingen på vores Facebook side, der
kommer løbende informationer og updates.

I kan se et kort over hvor vi har hjulpet med at bygge brønde.
Klik her eller på billedet.

Du kan donere direkte ved at overføre med MobilePay:

Klik på billedet for at
downloade eller åbne MobilePay

110202
Skriv “SJ” i kommentarfeltet

Eller donere til os så sender vi pengene videre til dette
projekt:

Klik på billedet
for at donere med PayPal

Donér allerede idag og gør en forskel..

Alle har ret til rent vand..

