Bloedgever of bloedzuiger ?
Gaan jullie niet snel de collectebus vullen van de NGO’s ? Het
is toch de maand van het goede doel?
In 2007, op 31 oktober om precies te zijn schreef ik al een
artikel over hoe de solidariteit door organisaties gebruikt
wordt
om
vooral
zichzelf
te
betalen.http://agriffon.blogspot.com/…/…/de-collectebus-rammel
t.html En niets heeft die export van ons geld wat veranderd.
Niets !
Onder het artikel waarmee de tovertruc van het Rode Kruis werd
bekend gemaakt vindt u het artikel dat ik in oktober schreef.
Ik schreef wel meer over dat onderwerp want mensen hebben zo’n
slecht geheugen.
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https://nieuws.vtm.be/buitenland/miljoenen-hulpgeld-rode-kruis
verdwenen?referer=http%3A%2F%2Fm.facebook.com%2F&fbclid=IwAR0H
CVuiNGW_gb8Zy2EvSBMSe6kp7SoMtHjHLUUQCz5NwZafHBxvm_syel8
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Het internationale Rode Kruis heeft toegegeven dat er
gesjoemeld is met geld dat bestemd was voor de bestrijding van
de ebola-crisis in West-Afrika. Dat meldt de BBC. In totaal
ging zowat 5 miljoen dollar in rook op.
Het geld werd onder meer versluisd via veel te hoog geprijsde
hulpmiddelen, salarissen voor onbestaande medewerkers en valse
facturen. Het meeste geld, zowat 2,7 miljoen dollar, verdween
in Liberia. In Sierra Leona ging 2 miljoen dollar verloren, in
Guinee ging 1 miljoen dollar in rook op, vooral via valse
facturen.
Strengere regels
Het Rode Kruis heeft al laten weten de zaak diep te betreuren.
De organisatie benadrukt ook dat het intussen strengere regels
heeft opgesteld, en dat elke medewerker van het Rode Kruis die
met de zaak te maken heeft ter verantwoording zal worden
geroepen.
100 miljoen dollar
Tussen 2014 en 2016 zijn zeker 10.000 mensen in West-Afrika
overleden aan ebola. De meeste slachtoffers vielen in Liberia,
Sierre Leona en Guinee. De afdelingen van het Rode Kruis in de
getroffen landen kregen in totaal zo’n 100 miljoen dollar voor
de bestrijding van de ziekte.
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