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Die tropiese sikloon Eloise het die stad Beira in Mosambiek se Sofala-provinsie, op Saterdag, 23 Januarie, getref met sterk wind en swaar reën wat ernstige oorstromings tot
gevolg gehad het. Dié provinsie is die swaarste getref. Volgens Mosambiek se nasionale instituut vir meteorologie (INAM), het Beira 250 mm reën in die bestek van 24 uur
gekry. Minstens 11 mense is dood, 12 beseer en na raming is 6,859 ontheem. Volgens die VN se kantoor vir die koördinering van humanitêre aangeleenthede, is meer as
176,000 mense geraak en bykans 137,000 hektaar oeste oorstroom. Die storm het ook meer as 8,800 huise en minstens 26 gesondheidsentra beskadig; krag- en kommunikasieverbindings is ook onderbreek. Baie van die gebiede wat deur Eloise getref is, is in 2019 ook deur die tropiese sikloon Idai verwoes en het nog nie heeltemal herstel nie.

UNICEF skat dat meer as 176,000 mense in Sentraal-Mosambiek in die nasleep van Eloise, humanitêre hulp sal benodig. Plaaslike beamptes en hulpagentskappe beoordeel
tans die skade en probeer om kragtoevoer en kommunikasie, wat in sommige gebiede afgesny is, te herstel. Volgens die Mosambiekse Rooikruis moes meer as 5,000 mense
binne die bestek van 72 uur hul wonings ontruim.

Dit blyk dat Mosambiek die kwesbaarste land in Afrika is wat klimaatsverandering betref. Volgens die Wêreldbank beloop die gemiddelde jaarlikse verliese weens oorstromings deur siklone in Mosambiek, $440 miljoen. Hierdie oorstromings dra by tot uiterste armoede en herstel is gebrekkig. INcontext se Crisis Response Network (CRN)* werk
saam met Harvesters, Rise Against Hunger en Mercy Air om Mosambiek te help deur in die onmiddellike behoeftes van diegene wat geraak is, te voorsien deur middel van
voedsel en “waardigheidspakkies”. Langtermynhulp ten opsigte van herstelmiddele en voedselsekerheid, word in die vorm van dakbedekking en saad vir die vervanging van
weggespoelde oeste, voorsien. Daarby word plaaslike netwerke deur middel van opleiding toegerus om ’n holistiese aanslag ten opsigte van vloedbeheer toe te pas.

Mosambiek het ongeveer 31 miljoen inwoners waarvan 52,9% belydende Christene is, terwyl 17%-19% Moslems is. Benewens die huidige oorstromings, sukkel die land
steeds met ’n Islamitiese opstand, wat in 2017 begin het, in die noordelike provinsie Cabo Delgado.
Bid asseblief saam met ons vir Mosambiek.
“Die Kerk het nog nie die soom van die moontlikhede van voorbidding aangeraak nie. Haar grootste oorwinnings sal gesien word wanneer individuele Christene
oral hul priesterskap voor God erken en hulle daagliks aan gebed toewy.” (John Mott)

Meer inligting op die volgende bladsy...
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Vredesonderhandelinge tussen Libië se twee
opponerende “regerings” wat Vrydag, 5 Februarie,
onder toesig van die VN plaasgevind het, het tot ’n
ooreenkoms gelei wat ’n tussentydse eenheidsregering
tot stand sal laat kom wat in beheer sal wees tot
verkiesings in Desember 2021 kan plaasvind. Abdul
Hamid Dbeibah is as Libië se tussentydse eerste minisiter
aangewys. Hoewel verteenwoordigers wat in die oorgangsregering dien, nie aan die uiteindelike verkiesing
mag deelneem nie, is hierdie tussentydse regering van
uiterste belang vir ’n vreedsame toekoms in Libië.
Dbeibah en ’n presidentsraad bestaande uit drie lede,
is die taak opgelê om ’n regverdige, deursigtige
nasionale verkiesing vir Desember te reël, met die
nodige maatreëls in plek dat Libiërs in veilige
omstandighede aan die verkiesing kan deelneem.
Sedert Muammar Gaddafi in 2011 deur Navoondersteunde magte om die lewe gebring is, heers daar
konflik in Libië. Die land is sedert 2014 tussen wes en oos,
elk met ’n eie “regering”, verdeel – die westelike deel
(Tripoli) onder beheer van die VN-gesteunde Regering
van Nasionale Eenheid (GNA) en die oostelike deel
onder beheer van generaal Khalifa Haftar se Libiese
Nasionale Leër (LNA). Beide groeperings poog om dele
van Libië onder hulle beheer te kry en is hierin deur vele
binnelandse én buitelandse rolspelers ondersteun.
Hierdie voortslepende konflik het al tot duisende
sterftes en binnelands ontwortelde mense, wat
bystand nodig het, gelei.

Tot en met 4 Februarie het Reliefweb al 1,171
vlugtelinge en migrante wat desnoods van die konflik
probeer vlug het, ter see gered en aan land gebring.
Volgens die VN se hoëkommissariaat vir vlugtelinge
(VNHKV), word $93 miljoen vir 2021 benodig om in die
basiese behoeftes van die kwesbares te voorsien.
Volgens Geopende Deure het Libië ’n bevolking van
sowat ses miljoen, waarvan slegs ’n beraamde 0,5%
Christene is. Die oorgrote meerderheid is dus nog nie
met die evangelie van Jesus Christus bereik nie. Libië
beklee die vierde plek op Geopende Deure se
Wêreldwaarnemingslys, vanweë die feit dat daar geen
vryheid van spraak óf godsdiens is nie, met uiters
beperkte geleenthede vir ’n openbare kerklewe, waar
dit onwettig is om jou geloof in die openbaar met ander te deel – diegene wat dit wel waag, loop die
gevaar van hewige teenstand, of in hegtenisneming.
Bid asseblief saam met ons vir Libië in hierdie kritieke
tyd.

“Gebed is in wese ’n vennootskap, waar

die verloste kind van God hand aan
hand saam met God werk om Sy
verlossingsdoel op aarde te verwesenlik.”
(Jack W. Hayford)

