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6 maanden update explosie Beiroet 
Donderdag 4 februari 2021 was het precies een half jaar geleden dat er in de haven van Beiroet een 

enorme explosie plaatsvond. Meer dan 200 mensen overleefden dit niet en ruim 6.000 mensen 

raakten gewond. Naar schatting hadden meer dan 300.000 mensen schade aan hun huis, sommigen 

zagen hun huis zelfs compleet verwoest en onbewoonbaar worden.  

 

De paramedici van het Libanese Rode Kruis (LRC) zijn direct van start gegaan met het verlenen van 

eerste hulp. De ambulances van het LRC werden ingezet voor hulpverzoeken vanuit de hele stad. De 

werkelijke omvang van de ramp werd al binnen het eerste half uur duidelijk: ondanks zijn uitgebreide 

ervaring met rampen en burgeroorlog, was dit een situatie waarmee het LRC nog niet eerder werd 

geconfronteerd. 

 

Door schade aan de ziekenhuizen draaide deze maar op halve capaciteit. Hierdoor waren zij alleen in 

staat om de meest zwaargewonde slachtoffers te helpen. Het LRC heeft zo spoedig mogelijk Eerste 

Hulp posten en Triage Posten opgezet om hulp te kunnen bieden.  

 

Hulpverlening van het Libanese Rode Kruis  
Het Libanese Rode Kruis heeft sinds de explosie in het totaal meer dan 250.000 mensen ondersteund 

met onder andere voedselpakketten, hygiënepakketten en ambulancediensten. Daarnaast hebben 

onze collega’s ondersteuning verleend bij: 

 

• De evacuatie van beschadigde ziekenhuizen en het transport van COVID-19-patiënten; 

• De distributie van 1.200 zakken bloed in de eerste 48 uur na de ramp; 

• Het opzetten van noodopvangplekken voor 1.000 families; 

• Behandeling en transport van meer dan 2.600 gewonden; 

• Het geven van primaire gezondheidzorg en het uitdelen van medicijnen; 

• Er zijn 43.021 assessments afgenomen om de hulpvragen in kaart te brengen. 

 

Sinds september 2020 heeft het Libanese Rode Kruis ook zo’n 9.800 kwetsbare families ondersteund 

met maandelijkse financiële bijdragen (ter waarde van 300 US dollar).   

Niet alleen hadden de mensen in Libanon deze zware klap te verduren in een land wat al jaren in 

economische crisis verkeert, ook de coronapandemie raakt hen hard. Sinds januari 2021 is het aantal 

besmettingen drastisch gestegen. 
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Foto’s 
Onderstaande foto’s geven een impressie van de hulpactiviteiten van het LRC. 

 

 

 

Hartelijk dank voor uw steun 
Herstel van rampen en het trauma dat ze veroorzaken, duurt lang. We spreken hier over jaren en niet 

over weken of maanden. Mede dankzij uw betrokkenheid kan het Rode Kruis hulp bieden aan degene 

die dit het hardst nodig hebben. Mede namens het Libanese Rode Kruis dank ik u hartelijk voor uw 

steun.  

 


