Nieuwsbegrip Extra over Flash Brigade helpt Venezuela
tekst niveau A

Flash Brigade helpt mensen uit Venezuela
De mensen in Venezuela hebben hulp nodig. Er is te
weinig voedsel en er zijn bijna geen medicijnen. Daarom
gaat het Rode Kruis de Venezolanen helpen. En ook jij
kunt wat doen om die mensen te helpen. Jij kunt samen
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met je klas meedoen met de Flash Brigade en flessen
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inzamelen voor Venezuela.

Een kamp voor gevluchte
Venezolanen

Wat is er aan de hand in Venezuela?
Miljoenen mensen in Venezuela hebben hulp nodig. Venezuela ligt in het noorden van Zuid-Amerika.
In het land leven veel mensen in armoede. Leiders van het land hebben ruzie met elkaar en er is veel
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onrust. Ook zijn eten en medicijnen onbetaalbaar geworden. Bijna 3 miljoen Venezolanen zijn daarom
gevlucht naar omringende landen. Daaronder zijn 460 duizend kinderen. En daar komen ieder dag
nog duizenden mensen bij. Het is de grootste groep vluchtelingen die er ooit was in Zuid-Amerika.
Deze mensen hebben alles achter moeten laten: hun huis, hun spullen, hun werk. En vluchten zelf is
ook heel gevaarlijk. Onderweg is er veel geweld en niemand wil de Venezolanen helpen. En ook de

15

toekomst is heel onduidelijk voor de mensen uit Venezuela.
Hoe helpt het Rode Kruis?
Het Rode Kruis heeft overal in de wereld hulpverleners. Dus
ook in Venezuela. Zij helpen daar de kwetsbare mensen.
Maar nu is meer hulp en geld nodig. Het Rode Kruis helpt de
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ziekenhuizen met medicijnen en apparatuur. Ook traint het
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Rode Kruis de mensen die in het ziekenhuis werken. En de
hulpverleners helpen niet alleen de mensen in Venezuela

Het Rode Kruis helpt Venezolanen

zelf. Maar ze helpen ook de Venezolanen die gevlucht zijn naar omringende landen, zoals Colombia,
Brazilië, Peru, Ecuador en de eilanden Aruba en Curaçao. Ook deze mensen hebben veel hulp nodig.
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Marieke van Schaik, directeur van het Rode Kruis vertelt: “Vaak hebben de vluchtelingen een barre
tocht van dagen achter de rug. De mensen zijn zwak en uitgedroogd als ze aankomen. Het gaat dan
echt om de eerste opvang en noodhulp. Dus water, onderdak en voedsel. Ook helpen we mensen die
tijdens de vlucht het contact met hun familie zijn kwijtgeraakt. Maar eigenlijk is er veel meer nodig.’
De Flash Brigade zamelt flessen in
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De Venezolanen hebben dus hulp nodig. Om die hulp te kunnen geven heeft het Rode Kruis veel geld
nodig. Jullie school kan het Rode Kruis helpen door mee te doen met de Flash Brigade! Zamel zo veel
mogelijk lege plastic flessen in bij familie en vrienden. En lever deze flessen in bij de supermarkt. Het
bedrag dat jullie daarmee ophalen, kunnen jullie geven aan het Rode Kruis. Die heeft daarvoor een
speciaal rekeningnummer: Giro 5125. De juf of meester moet jullie school dan eerst aanmelden voor
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de Flash Brigade. Jullie krijgen dan een pakket om aan de slag te gaan. Leden van de Flash Brigade
krijgen een button. Zo ziet iedereen dat je bij de Flash Brigade hoort. Je leest er meer over op
www.rodekruis.nl/flashbrigade. Hoe meer flessen jullie inzamelen, hoe meer geld het Rode Kruis krijgt
om te helpen. Doe je mee?
Naar: www.rodekruis.nl

de brigade = groep mensen die samen aan het werk gaan
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