
Hallo Joke, 
 
Naar aanleiding van de verschrikkelijke ramp in Beiroet op 4 augustus 2020, heb je mij 
uitgenodigd een verslag te geven over de gevolgen hiervan op mijn schoonfamilie die in Beiroet 
wonen. En ik bedank je hiervoor.. 
 
Mijn schoonfamilie bestaat uit: 
 
Faridé, schoonmoeder, 93 jaar, ziet slecht, hoort slecht en is slecht ter been  
 
Mireille, schoonzus, 54 jaar, zonder werk 
 
Efram, zwager, 56 jaar, in de logistiek, is doof  
 
Elias, zoon van M en E, 27 jaar, zonder werk, is doofstom sinds een meningitis op 5 -jarige leeftijd  
 
Nicoletta, dochter van M en E, 24 jaar, zoekt een vaste baan na een rechtenstudie, werkt nu als 
vrijwilligster bij een NGO, om ervaring op te doen 
 
 
De 2 families wonen op de 3e verdieping, naast elkaar, in Achrafié, een wijk op 600 meter afstand 
van de haven waar de explosie plaats had... 
N. die met haar vader in hun appartement was, werd weggeblazen en scheurde een pees in haar 
hand die 's avonds geopereerd is. Haar vader heeft niets buiten een psychologische schok... 
 
De rest van de familie was in hun huis in de bergen, gelukkig... 
 
De schade in de 2 appartementen is te zien op de foto's: geen ramen meer, geen luiken meer, 
geen deuren meer, alles weggeblazen... 
Door de economische crisis die sinds maanden in Libanon heerst,  is er geen geld meer voor de 
Libanezen: de banken geven geen geld meer, houden alles. De libanese pound heeft geen enkele 
waarde meer, de salarissen komen niet aan bij de employés, het dagelijkse leven is meer dan 10 
keer zo duur als normaal, kortom het leven in Libanon is heel erg moeilijk voor de libanese 
bevolking.  
De regering is "afwezig", alle leden zijn corrupt dus ze vertonen zich niet meer, ze luisteren niet 
naar de wanhoopskreten van de bevolking tijdens manifestaties in oktober 2019. 
 
Aan het eind van de maand augustus gaat mijn zwager vanuit Parijs naar Beiroet om ons geld 
persoonlijk te overhandigen aan de familie. Het zal niet zonder gevaar zijn maar ze hebben het 
geld hard nodig. 
We zijn blij dit nu te kunnen doen want de situatie is rampzalig. 
 
 
 
Hartelijk dank voor de aandacht... 
 
Met vriendelijke groeten, 
Annemieke Ghostine-Alfrink 
 









 
	


