
 

 
“Viziunea noastră pentru fiecare copil, viaŃa în toată plinătatea ei, 

Ruga noastră pentru fiecare suflet, voinŃa de a o împlini.” 
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World Vision ajuta peste 10.000 de supravieŃuitori ai cutremurului din China 
 
 
World Vision China acordă asistenŃă unui număr de peste 10.000 supravieŃuitori ai cutremurului de 7.8 grade 
pe scara Richter, care a lovit luni, 12 mai 2008, sud – vestul Chinei. Dezastrul natural a provocat moartea a 
peste 12.000 persoane, rănirea a altor cateva zeci de mii și dispariŃia a aproximativ 60.000 de persoane.  
 
La momentul producerii cutremurului - 14:28 ora locală - mulŃi copii se aflau încă la școală. „Copiii chinezi s-au 
dus la școală așa cum fac în fiecare zi, doar că ziua de luni nu a mai fost o zi normală. Ca urmare a cataclismului, 
unii copii și-au pierdut colegii, iar alŃii părinŃii,”, a declarat Victor Kan – Director intervenŃie de urgenŃă al World 
Vision China. 
 
Domnul Kan a mai declarat că în următoarele zile, pe măsură ce amploarea dezastrului va fi scoasă la iveală, 
costul salvării vieŃilor va crește foarte mult. „În următoarele 2 zile ne așteptăm să avem o imagine mai clară a 
gradului de distrugere cauzat de cutremur. Copiii au avut foarte mult de suferit și trebuie să facem tot ceea ce 
ne stă în putere pentru a-i ajuta” a incheiat dl. Kan. 
 
World Vision a venit de urgenŃă în sprijinul sinistraŃilor printr-un transport de 2000 pături și 130 corturi care au 
fost instalate în provincia Sinchuan, cel mai grav afectată de cutremur. Totodata a detașat la faŃa locului o echipă 
care să evalueze nevoile din zonele cele mai grav afectate. World Vision China face apel pentru strângerea a 1 
milion de dolari, bani necesari pentru asistenŃă umanitară de urgenŃă.  
 
În ultimii ani, World Vision China a răspuns unui număr variat de urgenŃe umanitare în zonă: de la recentul 
cutremur din Xinjiang până la seria de viscole din februarie 2008, care a afectat vieŃile a peste 100 milioane de 
locuitori prin distrugerea locuinŃelor. 
 

### 
 
World Vision International este o organizaŃie creștină, care desfășoară programe de intervenŃie umanitară de urgenŃă, dezvoltare și 
advocacy. OrganizaŃia este concentrată asupra muncii cu copiii, familiile și comunităŃile, în scopul depășirii sărăciei și nedreptăŃii. 
World Vision International este un parteneriat prezent în peste 100 de Ńări din întreaga lume.  
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