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Hier een bericht over de situatie in de bergen in Bundibugyo na de ramp. 
De hulpverlening komt maar moeizaam op gang. Er is een tekort aan alles wat 

nodig is zoals voedsel, schoon drinkwater, onderdak en hygiënische 
voorzieningen. 

Er is nu een comité gevormd van 5 mensen uit de drie dorpen van het 
waterproject aangevuld met mensen van AMA (Albanya Rwenzori Moutaineering 
Association) onze partner in Bundibugyo. Van de drie dorpen zijn er 27 huizen 

totaal weggevaagd met alle spullen erin. Dit zijn huizen van leem met een 
golfplaten dak. Deze mensen zijn ook hun land en gewassen kwijt. Twee huizen 

zijn van dorpsvoorzitters. De meeste andere mensen zijn ook hun land en 
gewassen kwijt en er komt geen water meer uit de kranen. In de stad 
Bundibugyo in het dal zijn vier kleine tentenkampen opgezet maar veel mensen 

vinden ook onderdak in scholen en kerken. Naast de drie dorpen van het 
waterproject zijn er ook nog andere dorpen getroffen. Hierbij zijn twee dorpen 

waar Kwataniza ook projecten heeft gesteund. 
In heel Bundibugyo (ook in de stad) is geen watertoevoer aanwezig, ook niet in 
het ziekenhuis. Alle watertanks in het hele district zijn kapot. 

Onze contactpersoon van AMA heeft vergaderingen van het Rode Kruis 
bijgewoond en daar aangegeven dat hoog in de bergen veel mensen hard 

getroffen zijn door de regens en aardverschuivingen. Niet iedereen is naar een 
tentenkamp gegaan. Mensen hebben ook onderdak gezocht bij buren of hebben 
zelf een tijdelijke schuilplaats gecreëerd. Het locale Rode Kruis heeft maar weinig 

geld om iets te doen. Onze contactpersoon zal een overzicht maken van de 
situatie en een plan maken om samen met het Rode Kruis de situatie aan te 

pakken. Zo willen ze spullen in bulk gaan inkopen zoals voedsel, dekens, zeep 
huisraad etc. Er wordt ook al kleding ingezameld. 
Verder is er een idee om regelmatig radio uitzendingen te gebruiken om mensen 

te informeren over hygiëne en gezondheidsrisico’s. Er zal door AMA ook 
informatie gegeven worden over het belang van bomen en waterconservatie en 

over de gevolgen van klimaatveranderingen.  

 

_________________________ 
Dit is extra informatie van Kwataniza. Wilt u Kwataniza flitsbericht niet meer ontvangen? Laat het 
ons dan weten via: kwataniza@planet.nl Kijk ook eens op www.kwataniza.nl 

mailto:kwataniza@planet.nl
http://www.kwataniza.nl/

