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ÁSIA/SRI LANKA - A Infância Missionária na Alemanha ajuda as vítimas
das inundações que afetaram mais de um milhão de pessoas
Aachen (Agência Fides) - As chuvas intensas e incessantes desde 9 de janeiro cobriram vastas áreas do Sri Lanka,
especialmente no leste e nordeste do país afetaram mais de um milhão de pessoas pelas enchentes. A Infância
Missionária Alemã “Die Sternsinger” recolheu 30.000 Euros que serão enviados às vítimas. Numa nota enviada à
Agência Fides, o diretor nacional da Infância Missionária da Alemanha afirma que com o dinheiro arrecadado
"foram embalados alguns pacotes com a ajuda de emergência para 670 famílias". "Dessa forma atingirão cerca de
2.700 crianças", disse Dorothea Schmidt, chefe da seção Sri Lanka da direção nacional. Os pacotes contêm arroz,
leguminosas, leite em pó e água potável. Em colaboração com Pe. Nihal Liyanange dos Salesianos em Sri Lanka a
Infância Missionária se concentra principalmente nas regiões do nordeste do país, onde juntos aos parceiros
locais, a distribuição é organizada a partir da região de Vavuniya.
As águas destruíram ou danificaram gravemente as já frágeis infra-estruturas das regiões mais atingidas. Cerca de
325.000 pessoas tiveram que deixar suas casas e estão hospedadas em alojamentos provisórios. Muitos arrozais
foram destruídos. “Num país onde a maior parte das pessoas vive da agricultura, isto representa um grave
problema” - diz Dorothee Schmidt. Desde o fim da guerra civil em Sri Lanka, em 2009, a Infância Missionária
Alemã fornece ajudas emergenciais aos refugiados, além de acompanhamento psicológico às crianças
traumatizadas e da gestão de programas de proteção da infância. Um dos desafios mais difíceis para o próximo
futuro será a reconstrução das infra-estruturas e da agricultura.
(MS) (Agência Fides, 15/02/2011)
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