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Artsen zonder Grenzen geschokt over dood 2
medewerkers
30-12-2011
Met grote droefheid bevestigt Artsen zonder Grenzen dat twee van haar medewerkers gisteren 29 december
zijn omgekomen bij een schietincident in het kantoor van de Belgische tak van de organisatie in Mogadishu,
Somalië. Eén medewerker stierf tijdens het incident. De tweede werd overgebracht naar een ziekenhuis, maar
overleed gisteravond na een operatie.

Slachtoffers

De slachtoffers zijn een Belg en een
Indonesiër. De Belg Philippe Havet, 53 jaar oud, was een ervaren
noodhulpcoördinator die
sinds 2000 voor de Belgische
zusterorganisatie van Artsen zonder Grenzen in verschillende landen
werkzaam was, waaronder
Angola, Democratische Republiek Congo,
Indonesië, Libanon, Sierra Leone, Zuid
-Afrika en Somalië. Andrias
Karel Leiluhu,
beter gekend als‘Kace ’ w a s e e -jarige
n 4 4 dokter diesinds 1998 voor Artsen zonder Grenzen werkte in zijn landherkomst
van
Indonesië en in Ethiopië, Thailand en Somalië.

Opvang

De exacte omstandigheden van het
schietincident zijn nog niet helemaal duidelijk. Op dit ogenblik
gaat onze aandacht vooral uit
naar de opvang van de mensen die door
deze tragedie zwaar getroffen worden, namelijk de familiedirecte
en collega's van de
slachtoffers.

Inzet

Een deel van het personeel van Artsen zonder
Grenzen zal uit veiligheidsoverwegingen worden overgeplaatst,Artsen
maar zonder
Grenzen blijft zich inzetten om haar humanitair in
werk
Mogadishu en elders in Somalië door te laten gaan.

Noodhulp

Philippe en Kace werkten in Mogadishu metteams
de van Artsen zonder Grenzen, en verleenden medische noodhulp
aan
ontheemden en inwoners van de stad.

We zijn geschokt door deze tragische
gebeurtenis en we zullen Philippe en Kace missen. We betuigen
medeleven
ons met hun
families en vrienden.
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