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Maria Lucila houdt ons vanuit Nicaragua op de hoogte. Ook daar is het corona virus 
aanwezig. Wij delen graag haar verhaal via haar brief van 5 april jl.

Beste allemaal, 
Vandaag, 5 april 2020, bevestigde het ministerie van Gezondheid dat er zes positief 
geteste gevallen van corona zijn in Nicaragua. Er werd niet bij verteld waar. Er gaan 
geruchten dat het virus zich in de zone van Aposentillo (aan de westkust van Cose-
guina) verspreid heeft maar we weten het niet zeker.

Van dokters en verpleging horen we dat er veel meer gevallen bekend zijn maar de 
regering houdt haar mond. Het medisch personeel wordt zelfs verboden bescher-
mingsmateriaal, zoals mondkapjes, te gebruiken in het ziekenhuis.

Daniel Ortega wil dat alles normaal doorgaat, hij heeft geen ‘lockdown’ of qua-
rantaine aangekondigd. Vanaf 5 april is het vakantie voor scholieren en overheids- 
personeel vanwege de Semana Santa en Pasen. Meestal trekt de bevolking dan 
massaal naar de kust. Een groot deel van de bevolking heeft echter zelf preventieve 
maatregelen genomen en veel medewerkers van bedrijven werken vanuit huis. Wij 
houden uit voorzorg de Casa Esperanza, het Centro Recreativo en de Bibliotheek tot 
half april dicht. Daarna bekijken we de situatie opnieuw. 

Het is een onzekere situatie en we vinden dat de regering zeer onverantwoordelijk te 
werk gaat door de waarheid zo te ontkennen. We volgen op televisie de gebeurtenis-
sen in andere landen en zijn zeer bezorgd.

Omdat de regering achterblijft met adequate informatie heb ik mijn vraag ‘wat te 
doen’ gesteld aan de voorzitter van de Stichting Vriendenkring Nederland. Ik weet 
dat hij huisarts is. Hij gaf ons het Nederlandse advies: hou 1,5 meter afstand van 
elkaar, was je handen goed en vaker dan normaal, heb je klachten blijf dan thuis.  
Ik hoop dat we stapje voor stapje deze epidemie kunnen overwinnen!

Lieve groet, Maria Lucila

NIEUWSbrief

zware tijd ...

Corona in Nicaragua
Zoals Maria aangeeft zijn het ook verwarrende en onzekere tijden in  
Nicaragua. Sturing en begrip zoals we die in Nederland van de regering 
krijgen, is in Nicaragua ver te zoeken. 

Een korte bloemlezing uit de onafhankelijke pers aldaar:

Volgens de regering van Daniel Ortega (74) is het niet nodig om quarantaine maatregelen te treffen. De 
scholen zijn open en mensen worden aangemoedigd om naar evenementen te gaan. De president zelf 
heeft zich echter al bijna een maand niet in het openbaar laten zien. Zelfs bij de begrafenis van Jacinto 
Suárez, een oude strijdmakker, was hij afwezig.

Veel inwoners gebruiken hun gezond verstand en laten de kinderen thuis. Zelf moeten zij echter vaak de 
deur uit om geld te verdienen.

Uw steun aan Lucila en haar mensen is zeker nu hard nodig!

We leven mee met alle mensen die eenzaam zijn, in ziekenhuizen liggen of een 
dierbare zijn verloren. Wij wensen u veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Maria Lucila
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Met ons CBF-certificaat weet 
u zeker dat wij transparant 
werken en dat de wervings- 
kosten onder de 25  
procent blijven, in ons geval 

zelfs onder de 15 procent. Sowieso 
werkt het hele stichtingsbestuur volle-
dig onbezoldigd.

De Stichting geldt ook 
voor de fiscus als een  
erkend goed doel: over 
giften en legaten zijn wij 

geen belasting verschuldigd en voor u 
is de gift bijna helemaal aftrekbaar. Kijk 
op onze site voor meer informatie.

Geregeld krijgen wij post retour omdat de geaddresseerde donateur is ver-
huist. Soms lukt het ons het nieuwe adres te achterhalen maar helaas vaak 
ook niet. Wij vinden het jammer als we u na uw verhuis niet meer op de 
hoogte kunnen houden van de ontwikkelingen in Nicaragua en vragen u 
daarom om ons, in betreffende gevallen, een verhuisbericht te sturen. Zo 
blijven we ons samen in zetten voor Maria Lucilla en haar kinderen. 

In de derde nieuwsbrief van 2019 vertelden we over de voedzame ojoche-noot, 
afkomstig van de ojoche-boom (Brosimun alicastrum). Met  het zaad kunnen  
verschillende voedselproducten gemaakt worden die onder andere calcium,  
eiwitten, ijzer, vitamines en vezels bevatten. Het eiwit is volgens specialisten van 
zeer goede kwaliteit.

De ojoche wordt in bossen geteeld op het platteland van Chinandega door  
groepen vrouwen die dit voorouderlijk  
gewas hebben gered.

De ojoche verbetert de gezondheid en 
voeding. Met steun van María Fernanda 
Martínez, een jonge vrouw die haar  
Master in Food Technology haalde aan 
Universiteit van Wageningen, hebben we  
een programma opgezet voor ondervoede  
kinderen. Dit lukt met financiële steun van 
de Stichting Vriendenkring Nederland.

Het programma bevat medische zorg, nood- 
zakelijke onderzoeken en een tweemaande- 

lijkse follow-up waarbij de kin-
deren de nodige vitamines, ijzer, 
medicijnen en granen als voed-
ingssupplement krijgen. Daarnaast 
worden de moeders begeleid.

Bij de meest recente controle 
werd door de arts bij de vierjarige 
Jeremy, de diagnose toxoplasmose 
vastgesteld.

Tekenen van een Toxoplasma-
infectie zijn weinig specifiek: 
moeheid, lusteloosheid en soms 
wat koorts. Soms vertoont de 
patiënt een ernstiger ziektebeeld, 
meestal als er sprake is van een 
verminderde afweer. Dan kun-
nen ernstige oogontstekingen, 
longontsteking en hersenvliesont-
steking optreden. 

Het ministerie van Volksgezond-
heid beschikt momenteel niet 
over de benodigde medicijnen. 
We onderzoeken nu of behandel-
ing voor zijn ziekte mogelijk is.

Onze lichtpuntjes
Vandaag vieren we, tijdens een van 
onze workshops bij Casa Esperanza 
de verjaardagen van de leden. Op de 
foto zie je Carlos dat Mayla in zijn rol-
stoel. Net als zijn zus, lijdt hij aan een 
steeds verder vorderende spierdys-
trofie waardoor hij steeds minder mo-
biel is. Zijn handen kan hij niet meer 
gebruiken maar wij helpen hem met 
eten. Van harte Carlos!

de jarige Carlos met een heerlijke taart

Jeremy helpt de zakken ojoche te sjouwen

ojoche als voedingsproduct


