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In Nicaragua blijven we in onzekerheid verkeren; we weten dat het aantal besmettingen
blijft stijgen en dat de omvang van de pandemie zich uitbreidt. Officieel weten we echter
van niets omdat de regering en de president de waarheid blijven achterhouden. Enkele
specialisten hebben aangetoond dat geprobeerd wordt te ontkennen dat ons land een van
de hoogste overlijdenscijfers van het continent heeft.

Maria Lucila houdt ons vanuit Nicaragua op de hoogte. Ook daar is
het corona virus aanwezig. Wij delen graag haar verhaal.
Beste donateurs,
Allereerst dank voor jullie steun in afgelopen periode en jullie interesse in hoe wij ervoor staan.
Drie, in juni besmette werknemers van de FAH (Fundación Amigos
de Holanda) zijn weer opgeknapt! We hadden als FAH het plan om
begin juni weer normaal aan de slag te gaan echter door de situatie
en de oproep van 40 medische verenigingen (zie het kader hier
naast) besloten we te wachten.
Het blijft een onzekere periode in Nicaragua ondanks de aanhoudende oproepen van internationale- en mensenrechtenorganisaties
aan de regering. Deze neemt echter geen beschermende maatregelen voor de bevolking. Ook de waarheid blijft duister voor het volk.
Veel zieke mensen kiezen ervoor om nu niet naar een ziekenhuis
te gaan. Op de eerste plaats omdat deze vol liggen en in de tweede
plaats uit angst voor ergere besmetting. Momenteel zijn er organisaties van artsen-vrijwilligers die gratis patiënten behandelen,
sommigen persoonlijk en anderen via Whats-app.
Recent zijn er 14 artsen ontslagen uit verschillende ziekenhuizen
omdat ze de bevolking informeerden over de werkelijke situatie. De
meesten van hen hadden het communiqué ondertekend. Ook horen
we van drukmiddelen en bedreigingen tegen meerdere medische
verenigingen die om actie van de regering vroegen.
Het Ministerie van Volksgezondheid meldde vandaag dat het aantal
gevallen van Covid-19 nu op 1.823 staat en dat in de week van 9-16
juni 359 nieuwe gevallen gemeld waren. Maar iedereen weet dat
die getallen in werkelijk veel hoger zijn.

Vertaalde brief van 40 medische verenigingen
BERICHT AAN HET VOLK VAN NICARAGUA
We hebben te maken met een niet te stoppen
opmars van de Covid-19 pandemie. Als 40 verschillende medische verenigingen richten wij
ons tot het Nicaraguaanse volk en de Internationale gemeenschap en waarschuwen opnieuw
voor de dramatische situatie die ons land treft.
Het aantal Covid-19 patiënten groeit exponentieel waardoor ons gezondheidssysteem is ingestort. Ziekenhuizen zijn overvol, er is een
tekort aan bedden, medicijnen en zuurstof. Tientallen artsen en verpleegkundigen zijn fysiek en
emotioneel uitgeput, besmet of al overleden.
De situatie is ernstig en blijft door versnelde
expansie en overdracht van het virus zorgen
voor een toename van het aantal overledenen.
Ondertussen blijven de autoriteiten de situatie
ontkennen en nemen géén spoedmaatregelen
om de opmars van de pandemie aan banden te
leggen.
Met al onze morele en academische autoriteit, die wij als artsen bezitten op de voorste rij
van deze crisis, roepen wij het volk met spoed
en nadruk op tot EEN NATIONALE QUARANTAINE op vrijwillige basis om het aantal besmettingen, overdrachten en doden te verminderen.
Deze nationale quarantaine moet tenminste
3-4 weken aanhouden: eenmaal per week
boodschappen doen, 1,5 meter afstand houden,
buitenshuis mondkapjes dragen en heel regelmatig handen wassen!
We vragen bedrijven maatregelen te nemen tegen de verspreiding van het virus en zo levens
te redden, niet alleen op het gebied van persoonlijke hygiëne maar ook met het tijdelijk sluiten van niet-essentiële zaken of bedrijven. Op
dit moment zijn we allemaal potentiële besmettingsbronnen van de ziekte. Blijf daarom THUIS!
Met uw hulp zijn we in staat de pandemie onder
controle te krijgen. Het is de enige manier zoals
we zien aan de ervaringen van andere landen.

Onze vergadering op 29 juni

BESCHERM ONZE LEVENS!
NICARAGUA IS NIET ALLEEN.
Managua, 1 juni 2020

Volgens cijfers van het Stads-observatorium, dat op onafhankelijke wijze het
aantal Covid-19 gevallen monitort, waren er tot 3 juni 48 gezondheidswerkers
overleden aan het virus.
Het Ortega regime tracht honderden overlijdens te verzwijgen, weg te moffelen.
Er worden in het hele land ook veel overledenen ’s nachts begraven.
29 juni is het personeel van de FAH bij elkaar gekomen. We gebruikten de ochtend om ervaringen van een ieder uit te wisselen in de deze coronatijd. Zoals
jullie weten waren enkele personeelsleden zelf besmet en ook familieleden van
hen. Over het algemeen is iedereen angstig om besmet te worden ook al omdat
de gemeente El Viejo doorgaat met het organiseren van grote massale bijeenkomsten die natuurlijk leiden tot nieuwe uitbraken van besmetting.
Vooral Nery maakt zich zorgen over het openbaar vervoer waar ze gebruik van
moet maken om bij de apotheek bij het ziekenhuis te komen, omdat er veel personen zijn die de 1,5 meter maatregelen aan hun laars lappen en geen mondkapjes dragen. Zij is juist een van de meest aangedane, haar hele familie en zijzelf
werden besmet. Voor dit moment hebben we afgesproken dat ze minstens één
dag per week naar de apotheek gaat en de andere dagen administratief werk zal
doen. Dat houdt in dat ze de aanwezige medicatie inventariseert en documen‘controle’ op straat
teert, dat kan ze in de bibliotheek van de FAH doen.
Momenteel lijkt het ons niet raadzaam de Casa Esperanza, het Centro Recreativo
en de bibliotheek weer open te stellen, de situatie is nog erg kwetsbaar en er
bestaat geen officiële quarantaine. Verder zijn er veel mensen die de maatregelen niet respecteren.
Begin juli hebben we een grondige schoonmaak gehouden bij de projecten en
vanaf 20 juli willen we ons normale werk proberen te hervatten.
Inmiddels is het Ministerie van Onderwijs begonnen online-onderwijs op te
zetten omdat er ook in de educatieve sector zoveel besmettingen zijn.

HELPT U ONS
DEZE CRISIS TE DOORSTAAN?
Zoals altijd onze dank voor jullie steun en solidariteit, vooral in deze moeilijke tijd
hebben wij deze extra hard nodig.
Zegeningen voor u allen.
Vriendelijke groeten!
Maria Lucila Cuadra

Geregeld krijgen wij post retour omdat de geaddresseerde donateur is verhuist. 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.
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Met ons CBF-certificaat weet
u zeker dat wij transparant
werken en dat de wervingskosten
onder
de
25
procent blijven, in ons geval
zelfs onder de 15 procent. Sowieso
werkt het hele stichtingsbestuur volledig 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.
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