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Wat een ramp!

Jongens uit grot in Thailand na 9 dagen levend
gevonden
Goed nieuws uit Thailand! Daar zijn twaalf
jongens en hun voetbalcoach teruggevonden. Ze
zaten daar negen dagen vast in een grot.
Dokter
Het is nog niet duidelijk hoe het precies met de
jongens gaat, maar volgens Thaise kranten zijn
ze veilig en in leven. Waarschijnlijk zijn ze nog
in de grot, maar te zwak om meteen naar buiten
gebracht te worden. Ze proberen voedsel en een
dokter naar de jongens te brengen.
Reddingsteam
Het voetbalteam ging vorige week zaterdag
samen met hun trainer schuilen in de grot voor
de regen. De grot is kilometers lang en bestaat
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uit verschillende ruimtes. Waarschijnlijk is een
deel van de grot onder water gelopen en konden
ze niet meer bij de uitgang komen. Meer dan
duizend reddingswerkers gingen naar de jongens
op zoek.
BRON: NOS jeugdjournaal.nl, 2 juli 2018

REDDINGSACTIE THAILAND
INGANG GROT
VOETBALTEAM
GEVONDEN

4 KILOMETER

Na overstromingen nu een extreme hittegolf in Japan
Zondag 15 juli 2018

Aardverschuiving
Reddingswerkers proberen nog altijd de schade
te herstellen van de overstromingen en aardverschuivingen van vorige week. Toen viel in een
paar dagen net zoveel regen als in Nederland in
een half jaar.

Eerst viel er extreem veel regen en nu is er een
hittegolf in Japan. Het land heeft te maken met
de ene natuurramp na de andere. Door de hitte
zijn vijf doden gevallen en er liggen zo'n 1 500
mensen in het ziekenhuis.
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Zonnesteek
Door de hitte is het moeilijker om de kapotte
huizen en wegen weer op te bouwen. Mensen
die tijdelijk dakloos zijn, hebben grotere kans op
een zonnesteek. Deskundigen geven de Japanners daarom deze tips: Drink genoeg water!
Neem voldoende rust!
BRON: NOS jeugdjournaal.nl, 15 juli 2018
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347 doden door aardbeving in Lombok
Door de aardbeving in Lombok zijn meer slachtoffers gevallen dan
werd gedacht. Minstens 347 mensen kwamen om het leven. Tot nu
toe ging het over 131 doden.
Zondag was er voor de tweede keer in korte tijd een aardbeving op
het Indonesische eiland. Daardoor zijn meer dan 1300 huizen ingestort. De meeste toeristen op het eiland zijn inmiddels vertrokken.
Zoektocht
Hulpverleners zoeken nog altijd in de puinhopen naar slachtoffers. De kans dat er nog overlevenden
worden gevonden, wordt wel almaar kleiner.
BRON: NOS jeugdjournaal.nl, 8 augustus 2018
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Het was de warmste
zomer ooit gemeten
31 augustus 2018
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Veel kinderen dakloos
door overstromingen
in India
Di 21 augustus

Het was de afgelopen maanden gemiddeld
19 graden en daarmee is de zomer van 2018
de warmste ooit gemeten. Normaal is het
gemiddeld 17 graden in de zomer.
38,2!
Er waren twee hittegolven en er zijn deze
zomer acht tropische dagen gemeten. Dat
betekent dat het 30 graden of warmer was.
Normaal zijn dat er in de zomer twee.
Te warm?
Wat vond jij van het weer deze zomer? Lekker warm of veel te heet?
BRON: NOS jeugdjournaal.nl, 31 augustus 2018

Het heeft in India de afgelopen tijd ontzettend hard en veel geregend. In het zuiden
van het land kregen ze te maken met de
ergste overstromingen in honderd jaar.
Wist je dat meer dan een miljoen mensen
hun huis kwijtraakten? Dat gebeurde ook bij
Pervathi.
‘Toen we op het dak zaten
konden we zien dat al onze
spullen wegdreven. “Oh
nee!”, dachten we toen.’
Pervathi
Samen met haar familie zit Pervathi nu in
een opvangcentrum. Daar moeten ze voorlopig blijven totdat het water is gezakt. Het
water lijkt zich nu op een aantal plekken
langzaam terug te trekken en het regent
minder.
Toch duurt het waarschijnlijk nog een maand
voordat al het water weg is en Pervathi weer
naar huis kan.
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