


Tak for hjælpen!  

Takket være støtte fra mennesker som dig kan vi gennem katastrofe-
puljen yde livreddende nødhjælp til mennesker ramt af både krig og 
naturkatastrofer. Se her, hvem pengene har hjulpet i 2017.

I sommeren 2017 rasede kampene i den irakiske storby Mosul. Befolkningen i 
den vestlige del af byen var i forvejen udtæret efter næsten tre års besættelse, 
men nu blev manglen på mad livstruende. 

Takket være den store private opbakning kunne Mission Øst som den første 
hjælpeorganisation køre lastbiler med mad ind til de sultende familier i det 
hårdt ramte Vestmosul. 

Det er en stor gave.  
For os er det som at finde en skat!” 
 

Familiefaderen Jamal om hjælpen fra Mission Øst
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Din støtte redder menneskeliv i Nepal
I august 2017 mistede titusinder af mennesker i det sydlige Nepal deres hjem 
og afgrøder, da Sydasien blev ramt af alvorlige oversvømmelser. Med privat 
støtte kunne Mission Øst og en lokal partner hjælpe flere tusinde mennesker 
med husly, køkkenudstyr og vandrensningstabletter.

Mad og vand til lokalsamfund i  
Afghanistan og Nordkorea 
Arbejdet i de kriseramte lande kræver en  
langvarig indsats. I Afghanistan har katastrofe-
puljen bidraget til, at kvinder i den nordøstlige 
del af landet nu har adgang til rent vand og kan 
brødføde deres børn ved at dyrke grøntsager. 
I Nordkorea har Mission Øst med midler fra 
katastrofepuljen genopbygget vandsystemer 
efter oversvømmelser i 2016.

Katastrofepuljen er midler øremærket til at hjælpe katastroferamte 
mennesker. Den gør os i stand til at træde til med det samme – og  
redde endnu flere liv. Puljens midler kommer primært fra private  
støtter som dig, og hver en krone tæller!
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De er på flugt, de har mistet alt, og de er truet af livsfarlige 
sygdomme. Lige nu kan du hjælpe dem gennem Mission Østs 
katastrofepulje.

I løbet af efteråret og vinteren er over 688.000 rohingyaer flygtet fra forfølgelser i 
Myanmar til Bangladesh. Langt de fleste bor i overfyldte lejre, hvor risikoen for en 
livstruende koleraepidemi er enorm. Med midler fra katastrofepuljen forebygger  
Mission Øst livsfarlige sygdomme gennem vores samarbejdspartner, der opretter 
sundhedsklinikker, laver vaccinationsprogrammer og oplærer flygtninge i at oplyse om 
hygiejne blandt lejrens beboere og uddele sæbe og midler mod diarré. 

Sådan støtter du!


