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Δωρεά $500 χιλιάδων του «Στ. Νιάρχος»
στους πληγέντες στις Φιλιππίνες

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Το ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» ανακοίνωσε τη δωρεά ύψους 500.000
δολαρίων για να δοθεί άμεση βοήθεια στους πληγέντες στις Φιλιππίνες από τον
τυφώνα «Χαγιάν». Το ποσό θα κατανεμηθεί σε τρεις οργανισμούς, οι οποίοι
συμπληρώνουν ο ένας την εργασία του άλλου στην περιοχή.
Στον Οργανισμό Oxfam θα δοθούν 200.000. Τονίζεται ότι ο Οργανισμός αυτός
ειδικεύεται στον τομέα άμεσης ανταπόκρισης και χαρακτηρίζεται για την ικανότητά
του να αναπτύσσει ομαδική και άμεση ανταπόκριση σε περιστάσεις έκτακτης
ανάγκης. Ο Οργανισμός Oxfam εργαζόταν ήδη στις Φιλιππίνες για την ανάπτυξη
προγραμμάτων στον τομέα των υδάτων και της υγιεινής, καθώς επίσης και της
γεωργίας. Την περασμένη Κυριακή μία ομάδα ειδημόνων αφίχθηκε για να
αξιολογήσει το νερό, τη δημόσια υγεία και τις συνθήκες υγιεινής.
Συνεργάζονται με επιτόπιους οργανισμούς και φορείς για την παροχή καθαρού νερού,
καταλύματα για εκείνους που έχουν χάσει τα σπίτια τους και κατέληξαν να είναι
άστεγοι και υγιεινή. Ακόμη, διανέμουν τέντες, πλαστικά σεντόνια, προκειμένου να
δώσουν στους ανθρώπους ένα είδος βασικής προστασίας. Μοιράζουν στα σπίτια
φίλτρα νερού τα οποία έχουν τη δυνατότητα να καθαρίζουν το τρεχούμενο νερό.
Στήνουν επί τόπου προσωρινές τουαλέτες οι οποίες συναρμολογούνται γρήγορα και
εύκολα και επίσης μοιράζουν φαγητό ή δίνουν χρήματα όπου υπάρχει δυνατότητα
αγοράς τροφίμων. Προγραμματίζουν να βοηθήσουν μισό εκατομμύριο ανθρώπους με
βοήθεια έκτακτης ανάγκης.

Στον Οργανισμό Σώστε τα Παιδιά (Save the Children) θα δοθούν 150.000 δολάρια. Ο
Οργανισμός αυτός εργάζεται στις Φιλιππίνες από το 1981 και διαθέτει τεράστια πείρα
παροχής ανθρωπιστικής ανταπόκρισης στις συχνές καταστροφές της χώρας. Εχουν
συμβάλλει στην αντιμετώπιση άλλων τριών τυφώνων στις Φιλιππίνες κατά τα
περασμένα τρία χρόνια. Διαθέτει 100 εγχώρια στελέχη από τις Φιλιππίνες, καθώς
επίσης και 26 διεθνή ειδήμονα στελέχη για την προστασία των παιδιών, τις συνθήκες
υγιεινής, διατροφή και νερό.
Στόχος του Οργανισμού είναι να βοηθήσει 500.000 παιδιά και ενηλίκους παρέχοντας
υλικό καταλυμάτων, τα αναγκαία μιας οικογένειας όπως κουβέρτες, στρώματα,
οδοντόκρεμες και οδοντόβουρτσες, είδη φροντίδας νεογέννητων, κινητές κλινικές,
χώρους προστασίας παιδιών.
Στον Οργανισμό Γιατροί Χωρίς Σύνορα θα δοθεί το ποσό των 150.000. Ηδη έχουν
φτάσει σε περιοχές στο αρχιπέλαγος των Φιλιππίνων στις οποίες δεν έχουν πάει
ακόμα άλλοι. Εχει 140 ιατρούς, νοσοκόμες, χειρουργούς, ψυχολόγους, οι οποίοι
φροντίζουν τους ανθρώπους σε κινητές κλινικές που έχουν στήσει. Ο Οργανισμός
έχει στείλει εκατοντάδες τόνους ιατρικό υλικό.
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