EYLÜL AYI
LÜBNAN’A ACİL YARDIM

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen patlama sonrası
bölgeye ulaşan 4. acil yardım ekibimiz, Filistinli ve Suriyeli 800
mülteci aileye gıda kumanyası, hijyen kolisi, sebze, un ve kıyafet
dağıtımı gerçekleştirdi.

608 HİSSE ADAK KURBANI
Eylül ayı Adak, Akika ve Şükür kurban organizasyonu
kapsamında Sudan, Tanzanya ve Moğolistan’da 608
hissenin kesimi yapılarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

ENDÜLÜS MÜSLÜMANLARINA DESTEK

İspanya’da Endülüsler tarafından yapılan ve yıllardır harap şekilde
duran Granada La Vega Camisi, bölgede yaşayan Müslümanlar
tarafından taksitle alındı. Bölge Müslümanlarının sosyalleşme,
dini eğitim ve ibadetlerini gerçekleştirdiği caminin kalan taksitleri
ödenmesi ve alanının genişletilmesi için 80 bin euro yardım
ulaştırıldı.

SUDAN’A ACİL YARDIM
Geçtiğimiz günlerde büyük bir sel felaketinin yaşandığı
Sudan’ın başkenti Hartum’a bağlı Alkalkla bölgesinde
acil yardımlar kapsamında 100 aileye gıda kumanyası
dağıtımı gerçekleştirildi.

TANZANYA’YA EĞİTİM MERKEZİ

Tanzanya’nın Pemba adasında Hollanda Merkezli Eman kurumu
ile birlikte projelendirdiğimiz Medrese-i Yusufiye Okulu’nun
yapım çalışmaları devam ediyor. 450 metrekarelik alana temeli
atılan, 4 sınıf, ofis ve sosyal alanlardan oluşan okulun yapımı
tamamlandığında 180 öğrenci eğitim görecek.

7 ÜLKEYE 54 SU KUYUSU
Eylül ayında Bangladeş’te 35, Sri Lanka’da 8,
Nepal’de 3, Burkina Faso’da 1, Çad’da 5, Mali ve
Tanzanya’da 1’er adet olmak üzere toplam 54 su
kuyusunun açılışı gerçekleştirildi.

MALİ’DE KATARAKT
ORGANİZASYONU
Mali’nin birçok bölgesinde yokluk, hastalıklar ve temiz
suya ulaşamama gibi sebeplerden dolayı katarakt
hastalığına yakalanan kardeşlerimiz için başlatmış
olduğumuz kampanya ile destek oluyoruz.

‘‘EVLER YAPILSIN
İDLİB İYİLİKLE YAŞASIN’’
İdlib’de yaşanan çatışmalardan dolayı sınırlarımıza yakın bölgelere
göç eden mülteciler için inşa ettiğimiz kalıcı konutların onuncu
etabının inşaatı devam ediyor. Killi bölgesinde temeli atılan evler
tamamlandığında 250 aile briket ev sahibi olacak.

ÇAD’A AYASOFYA CAMİSİ
Çad’ın başkenti N’djamena’da 80 metrekarelik alana
projelendirilen 100 kişi kapasiteli, içerisinde şadırvan ve
güneş paneli bulunan Ayasofya Camii’nin temeli atıldı.

YEMEN’DE TEMİZ SU DAĞITIMI
İç savaşın pençesinde olan Yemen’in Marib bölgesinde
bulunan 3 mülteci kampında dağıtımını gerçekleştirmiş
olduğumuz 15 su tankerinden 450 aile istifade etti.

