Persbericht
Consortium 12-12 roept op om benefietacties op te zetten voor
“Hongersnood 12-12”
Brussel, 31 maart 2017 - Aan de vooravond van de
schoolvakantie, roept het Consortium 12-12 op om
de sensibilisering en mobilisering gaan de houden
rond de oproep « Hongersnood 12-12 », die 3 weken
terug werd gelanceerd. Deze periode biedt een
interessante gelegenheid om benefietacties op te
zetten ten voordele van de slachtoffers van de
hongersnood in Zuid-Soedan, Hemen, Somalië en
Nigeria.
Alle steun en bijdragen voor de slachtoffers van de hongersnood zijn welkom: lokale collectes,
solidariteitsmaaltijden, verkoop, muziekevenementen, sportieve uitdagingen, strandspelen…
Bedoeling is om zoveel mogelijk mensen te bereiken en fondsen in te zamelen. Benefietactie
kunnen georganiseerd worden in het bedrijf, de school, vereniging, parochie, familiekring,
speelpleinwerking, sportclub of zelfs in de gemeente, samen met andere verenigingen.
Eenmaal iemand een actie heeft geregistreerd (http://action.1212.be/events/famine-12-12-nl),
kan de initiatiefnemer familie en vrienden verwittigen. Via de button “Steun een actie kunnen
ze de actie makkelijk terugvinden” en eraan deelnemen door te schenken. Eens een gift is
uitgevoerd, is te zien op de teller van de actie of het doel is bereikt… of overschreden.
Tot op vandaag heeft de oproep “Hongersnood 12-12” reeds 3,725 miljoen euro
opgebracht. “Sinds een week registreren wij gemiddeld meer dan twee giften per minuut.
Onze landgenoten tonen zich dus echt wel solidair, maar met deze uitdaging en de enorme
behoeften voor ogen, blijven meer middelen nodig op de korte termijn”, zegt Erik Todts,
coördinator van de oproep.
De humanitaire organisaties die lid zijn van Consortium 12-12 zijn actief terplaatse om zoveel
mogelijke mensenlevens te redden. Hun acties spitsen zich toe op verdeling van water en
voedsel, op medische hulp en verbetering van sanitair en hygiëne. Bijzondere aandacht gaat
naar kinderen, waarvan er bijna 1,5 miljoen met de dood bedreigd zijn in Nigeria, Zuid-Soedan,
Somalië en Jemen.
Giften zijn welkom op rekening BE19 0000 0000 1212 of via de website www.1212.be.
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