NADA hjælper ofre for vulkanudbrud
Vulkanen Mayon i Bicol-regionen i Filippinerne har været i udbrud siden starten af januar 2018. Området har 50 vulkaner, som også tidligere har været aktive.
Dette udbrud er dog det værste i nyere tid. Adskillige mennesker er omkommet og tusinder er på flugt.

Mange bor i primitive flygtninge- og evakueringslejre.
Genhusning er ikke en mulighed. Mange familier kan
se frem til at bo i disse lejre i meget lang tid. Mange har
allerede været der mere end to måneder.

I løbet af februar planlagde Janet Paredes og
NADA-Philippines en hjælpeaktion. NADAPhilippines giver NADA til familier fra byerne
Bogna og Lidong, som er samlet i to lejre samt
på Bogna-skolens områder. NADA gives
dagligt til de mange traumatiserede
mennesker. NADA-Philippines har arbejdet i
lejrene fra 3-14 marts. Alene i denne korte
periode har der været tre udbrud. Gruppen
tilbyder NADA samt humanitær hjælp i form af
mad og de mest nødvendige fornødenheder.
Men en vigtig del af indsatsen er desuden at
oplære lokale frivillige i NADA-metoden, så de
kan fortsætte arbejdet. NADA-Philippines er
nu ved at planlægge et follow-up besøg senere
på året, og er ved at indsamle penge til
formålet. Adskillige NADA-udøvere i Danmark
har støttet dette allerede. Pengene overrækkes
til Janet Paredes til Michael Smiths Memorial
Service i New York d. 24 marts. NADADanmark fordobler det endelige beløb.

Wendy og Co samt NADA-Danmark har støttet
NADA-Philippines i flere år. Omkring en million
nåle er afsendt fra Danmark til Janet og hendes
kollegaer. I nær fremtid vil vi via hjemmesiden
her give alle, der ønsker det, mulighed for at
hjælpe NADA-arbejdet i Filippinerne via
donationer.
NADA tilbydes i telte, som er sat op mange steder i lejrene, men adskillige NADA-forløb udføres på den bare jord, en bænk
eller på en fortovskant. NADA har en stor betydning for at kunne slippe den værste angst, dæmpe symptomer på stress,
restituere den traumatiserede og chokerede befolkning samt hjælpe dem med at kunne sove. Omkring halvdelen af dem, der
får NADA, er børn.

Janet Paredes vil være en af hovedtalerne på den
internationale NADA-konference i Roskilde d.
6.-7. september.

