PRAY FOR JAPAN
ช่ วยเหลือผู้ประสบภัย
แผ่ นดินไหวที่ญ่ ีปุ่น
สิ่งของช่ วยเหลือ ได้ แก่
เสือ้ ยืดกันหนาว 500 ตัว
เสือ้ ยืดแขนสัน้ 1000 ตัว

เมืองคุมาโมโตะเกิดแผ่ นดินไหว
ระดับ 7.3 แมกนิจูด
เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2559 เกิดแผ่นดินไหว จ.คุมาโมโตะ ขนาด 7.3 แมกนิจูด
ซึ่ งถื อว่ารุ นแรงมากที่สุดและส่ งผลกระทบต่อพื้นที่เป็ นวงกว้างมากกว่าแผ่นดิ นไหว
ก่อนหน้านี้ พบผูเ้ สี ยชีวิตแล้ว 32 ราย และได้รับบาดเจ็บอีกเกื อบ 1,000 คน ซึ่ ง
ในจานวนนี้ บาดเจ็บสาหัส 184 คน ผูค้ นกว่า 170,000 หลังคาเรื อนไม่มีไฟฟ้ า
ใช้ ขณะที่ อีก เกื อบ 400,000 ครอบครั ว ไม่ มี น้ า ประปา ซึ่ ง แผ่นดิ นไหวครั้ งนี้
ส่ งผลให้บา้ นเรื อน ถนนหนทาง ไปจนถึงรางรถไฟถูกกวาดหายไปพร้อมกับดินที่ถล่ม
ลงมา หมู่บา้ นหลายแห่งบนภูเขาถูกตัดขาดจากโลกภายนอกจากดินถล่มและถนนที่ถูก
ตัดขาด ขณะนี้มีการอพยพผูค้ นแล้วกว่า 92,000 คน

ผ้ าห่ ม 1000 ผืน
และ
เงินช่ วยเหลือ

มูลนิธิดวงแก้ วได้ ส่งเสือ้ ผ้ า
ผ้ าห่ ม
และมอบเงินช่ วยเหลือ
ให้ แก่ ศูนย์ ประสานงาน
ผู้ประสบภัยคุมาโมโตะ

มูลนิธิดวงแก้ วฯ จัดหาเสือ้ ยืดกันหนาว เสือ้ ยืดแขน
สัน้ และผ้ าห่ ม พร้ อมมอบเเงินช่ วยเหลือชาวคุมาโม
โตะ รวมทัง้ สิน้ 1.2 ล้ านบาท ช่ วยเหลือกันทาเท่ าที่
ทาได้ ครั บ

24/4/59
จัดส่งเสื ้อผ้ าเพื่อเตรี ยมส่งลงเรื อ

ของที่ พ วกเราจั ด ส่ งถึ ง ประเทศญี่ ปุ่ นตั้ ง แต่ ป ลายเดื อ นโดยการ
ประสานงานจัดส่ งโดยคุ ณยุทธนา ถึงรพ.คุมาโมโตะ และนาไปที่ศูนย์
ประสานงานช่วยเหลือภัยพิบตั ิจดั เก็บเพื่อรอแจกจ่ายเมื่อวันที่ 19 พ.ค.
ที่ผา่ นมา มีข่าวที่เมืองคุมาโมโต้กล่าวขอบคุณโดยกรรมการบริ หารกลุ่ม
รพ.Juryo Group อดีตผูว้ า่ การรัฐ ดังนี้
From Kumamoto newspaper
Support supplies has arrived from Thailand. Dr. Piyoros , Duangkaew
foundation who was a trainee at Kinoh hospital about 20 years ago, sent
blankets and T-shirts to the earthquake victims in Kumamoto. He
thought that there must be something for Kumamoto where his dear
friends live. T-shirts has arrived at the prefectural supplies storage
warehouse on the 19th of May and they will be provided to the cities,
towns and Villages where request them. Yatsushiro city that has
requested already received 1.000 blankets on the 19th. 「I'm very
happy to know that there are people who live in the remote country from
Kumamoto, care about us 」 Mr. Hiroyuki Yonemitsu said.
ถึ งแม้จะเป็ นของจำนวนไม่มำกนักแต่ก็มำจำกใจพวกเรำทุกคนที่ ไ ด้มี
โอกำสแสดงควำมขอบคุ ณที่ ท่ ำนได้ช่ วยเหลื อรั บแพทย์พ ยำบำลจำก
มูลนิ ธิไปดูแลอบรมให้ควำมรู ้มำแล้วกว่ำ 50 คน ขอบคุณสำหรับสิ่ งดี ๆ
ที่เรำได้ทำร่ วมกันครับ
กรำบอนุโมทนำบุญกับทุกๆท่ำนที่มีส่วนช่วยเหลือในงำนครั้งนี้ครับ

