
Bjästa den 23 juni 2020

Humanitär insats i Zimbabwe
Jag och Margareta minns dagarna i ZIMBABWE under november 2017, i hela centrum av
Harare viftas det med flaggor och enorm glädje, blivande presidenten Emmerson Mnangagwa
säger karskt att han vill ena landets befolkning och framför allt ska landets ekonomi
återuppbyggas med kraft och styrka. Nu i juni månad två år senare (2020) syns inga vimplar
på gatorna, hoppet om förändring efter Mugabe-eran är bortblåst och från vänner i staden
Bulawayo kommer rapporter i dagarna om galopperande inflation i landet med längre och

längre köer till banker och bensinstationer. Under mars månad i tjol slog cyklonen IDAI till
och många människor miste livet och förlorade sina hem och försörjning. Odlingsbar mark
förstördes samtidigt, detta även i stora delar av Zimbabwe. Många blev utan sitt dagliga
levebröd. Nu 2020 drabbar Covidl.9-pandemin också landet hårt.

För oss inom FN-föreningen gäller det nu att stödja våra partners och vänner med
handlingskraft och stor beslutsamhet. Läget är akut, nu behövs vårt stöd! Vi får dagligen

signaler om den dagliga kampen för att kunna överleva inför matbrist och undernäring när
även inkomsterna försvinner med vindens hastighet i corona-tiderna. Våra gåvor kan ge

strimmor av hopp! Allt sedan början av 1990-talet har vi aktivt jobbat för folket i Zimbabwe,
vi vet vad tillgång till rent vatten och god haqdbyg,te! betyder även i Zimbabwe.

Enligt FN drabbas även nu Zimbabwe av extrem torka och man uppskattar att runt 45

miljoner är drabbade i Södra Afrika och flertalet av dessa människor är i akut behov av mat.

Inte mycket i våra media om den extrema situationen som råder! Enligt ansedda - World
Food Programme- är det värsta torkan i Zimbabwe på 35 år och i landet uppskattas att7,7
miljoner zimbabwier lider av hunger. En enorm siffra! Vi inom FN-föreninegn får också

dagliga mejl, SMS och rapporter om det rådande extrema läget, inte minst genom vår
outtröttliga "hjälpreda" Mrs Margaret Dongo. Som ska förmedla vårt stöd även nu!

Äter igen känner vi inom styrelsen att vi måste sätta ZIMBABWE på a9endan! Med mod och

okuvlig styrka kan vi tillsammans minska effekterna och rädda liv generösa stöd behövs !
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Adress: Stellan Bäcklund, Bygatan 21,9,89330 Bjästa, Sweden
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SKÄNK EN GAVA! Plusgiro/Pg 54 51. 59 - 6 Ditt stöd behövs Nu!!!!
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