COMMUNIQUE N° 1 VAN DE AMBASSADE
De Burkinabese gemeenschap en al de vrienden van Burkina Faso worden
geïnformeerd dat de stortregens welke zich op 1 september 2009 op het land
hebben neergestort en meerbepaald op haar hoofdstad Ouagadougou het leven
heeft gekost aan 8 personen en ook heel wat materiële schade heeft berokkend.
In totaal bevinden zich 150.000 personen zonder onderdak welke op 110
noodsites gegroepeerd werden.
De regering heeft een oproep tot nationale en internationale solidariteit gedaan
om stand te bieden aan de nodige hulp en rehabilitatie welke geschat wordt op
70,21 miljard FCFA (107 miljoen Euro’s).
De eerste fase betreffende de hoogst dringende hulp, wordt berekend op 7
miljard FCFA (10,7 miljoen Euro’s), en gaat om :
-

voeding en bevoorrading van drinkbaar water: 1,48 miljard FCFA
overlevingsmateriaal : 1,59 miljard FCFA
sanitaire producten : 110 miljoen FCFA
logistieke ondersteuning : 150 miljoen FCFA
levensvatbaar maken van de noodsites : 1 miljard
Urgente in dienst zetten van de infrastructuren : 2,7 miljard.

Er werd ad hoc een Comité voor urgente hulp door de regering ingesteld en op
maandag 7 september om 10u wordt er overgegaan tot het lanceren van de
operatie voor het verzamelen van de nationale bijdragen. Bankrekeningen
werden met betrekking in banken geopend en slechts deze rekeningen zijn
bevoegd om giften te ontvangen.
Het Nationaal Comité voor Dringende Hulp kan op volgende nummers bereikt
worden :
- Groen N°:
+226 80 00 11 38
- Vast :
+226 50 34 70 03
- Mobiel :
+226 70 24 11 64
De bijdragen kunnen onmiddellijk gericht worden aan dit comité of via het
kanaal van de Ambassade of Verenigingen van Burkina Faso.
(Voor alle bijkomende informatie, gelieve de officiële site van de regering te willen
raadplegen op www.primature.gov.bf )

Brussel, 7 september 2009
Kadré Désiré OUEDRAOGO
Groot Officier van de Nationale Orde

COMMUNIQUE N° 2 VAN DE AMBASSADE

De Burkinabese Gemeenschap van België en de bevoegde landen
(Nederland – Luxemburg – Engeland – Ierland) wordt ter kennis
gebracht, dat de President van Burkina Faso op 7 september 2009 de
Week van Nationale Solidariteit heeft uitgeroepen ten voordele van de
slachtoffers van de overstromingen in Ouagadougou en andere streken
van Burkina Faso.

Ten einde de Burkinabé van de bevoegde landen en vrienden van
Burkina toe te laten deel te nemen aan deze inspanning van
solidariteit, werd er binnen de Ambassade een structuur opgesteld om
de bijdragen te verzamelen en naar Burkina Faso te kanaliseren via het
Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Regionale Coöperatie van
Burkina.

I/

Contactpersoon voor alle inlichtingen
Dhr. Robert COMPAORE
Tel:

0032 (0)2 340 16 92

GSM : 0032 (0) 476 /07 36 38

II/ Rekeningnummer :

210.0617540.90
IBAN : BE34 2100 6175 4090
BIC : GEBABEBB
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Elke storting op deze rekening dient vergezeld te zijn met
volgende referentie :
« contribution inondations » (bijdrage overstroming) met de
vermelding van de naam en adres van de donateur.

III/ Gezien de moeilijkheden in verband met transport, dient
elke contributie in natura, rechtreeks naar Ouagadougou
gestuurd te worden door de donateur nadat de Ambassade op de
hoogte werd gesteld van de verzending.

IV/ Alle informatie met betrekking tot contacten, de noden en
de hulporganisatie bevinden zich op de website van de
Regering :
www.primature.gov.be of
www.inondationsauburkina.net

V/ De huidige getroffen schikkingen zullen operationeel zijn tot
30 september 2009.

Brussel, 17 september 2009

Kadré Désiré OUEDRAOGO
Groot Officier van de Nationale Orde
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