Meer dan 10 miljoen kinderen leven in landen bedreigd door
orkaan Irma
PANAMA CITY / NEW YORK, BRUSSEL 7 september 2017 -

Meer dan 10,5 miljoen kinderen
wonen in de landen die waarschijnlijk zullen worden blootgesteld aan de schade
van orkaan Irma, waarschuwt UNICEF vandaag.
Op basis van het huidige traject van de storm zijn kinderen op de eilanden van het oostelijk
Caribisch gebied, de Dominicaanse Republiek, Haïti en Cuba in gevaar. Onder hen, meer dan
3 miljoen kinderen jonger dan 5 jaar. UNICEF is met name bezorgd voor de kinderen in de
kustgebieden, die de grootste impact van de orkaan kunnen ondervinden
"Sterke winden en stormachtige regens raasden reeds over enkele van de kleinste en meest
blootgestelde eilanden in het oostelijke Caribisch gebied, waaronder Anguila en Barbuda" zegt
Patrick Knight, communicatieverantwoordelijke voor UNICEF in het oostelijke Caribisch
gebied. De omvang van de schade is groot. Onze prioriteit is om zo snel mogelijk alle kinderen
en families in de getroffen gemeenschappen te bereiken.
Orkaan Irma, een categorie 5 storm, raasde woensdag over verschillende eilanden van het
oostelijke Caribisch gebied: Anguila, de Britse Maagdeneilanden, Barbuda en Turks en
Caicoseilanden. Vroege ramingen suggereren dat 74.000 mensen, waaronder 20.000
kinderen op deze eilanden getroffen werden.
Volgens de lokale overheden zijn communicatienetwerken in veel van de getroffen gebieden
geheel of gedeeltelijk verstooord. Wegen, bruggen, ziekenhuizen en scholen liepen veel
schade op. In Barbuda is 90 procent van de infrastructuur vernietigd, waaronder 132 scholen.
De prioriteit voor UNICEF op dit ogenblik is de toevoer van zuiver water en sanitaire
voorzieningen aan de getroffen gemeenschappen. Daarnaast is er ook aandacht voor de
bescherming en opvang van kinderen en adolescenten, met inbegrip van psychosociale steun
voor de getroffen personen. De komende dagen en wellicht ook weken, moet werk gemaakt
worden van het herstel van de scholen en het inrichten van tijdelijke leerruimtes.
Voorafgaand aan de storm bracht UNICEF een hele reeks levensreddende hulpgoederen in
gereedheid in Antigua, Barbuda en Barbados. Dit laat een snelle verdeling toe in
samenwerking met de lokale overheden. Deze leveringen omvatten water, voedsel en
medicijnen, waterzuiveringstabletten, hygiënekits, beschuttingsmateriaal en schoolkoffers.
Samen met de lokale partners volgt UNICEF de situatie op de voet op.
Ondertussen zet orkaan Irma haar verwoestende pad verder richting Dominicaanse Republiek,
Haïti en Cuba. Ook daar houdt UNICEF alvast hulpgoederen paraat.
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