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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.
Maria Lucila houdt ons vanuit Nicaragua op de hoogte. Ook daar is het corona virus aanwezig.
Wij delen graag haar verhaal.
Beste donateur,
In deze moeilijke tijden beseffen wij extra hoezeer wij u
waarderen. U maakt het mogelijk dat wij hoop houden.
Dank u wel.
Vanuit Nicaragua zou ik u graag goede berichten brengen
en over vooruitgang willen vertellen maar jammer genoeg
is dat op dit moment niet mogelijk. Momenteel blijft voor
ons alleen het vertrouwen over om door te gaan en de situatie te overwinnen die de hele wereld kwaad doet maar
die we hier versterkt zien ten gevolge van de politieke en
economische situatie.
Gedurende de ruim zes maanden waarin we geconfronteerd worden met het Covid-19 virus blijft de regering
de ernst ontkennen en het werkelijke cijfer van het aantal doden en besmettingen achterhouden. Volgens clandestiene inzage in de database van met Ministerie van
Gezondheid komt het aantal overledenen boven de 10.500!
Nicaragua zou daarmee het tweede Midden Amerikaanse
land zijn met de meeste doden. Guatemala heeft de
dubieuze eer aan kop te gaan.

Gisteren ben ik naar de apotheek, bij het Ziekenhuis Theo
Kint, geweest die door Nery wordt gerund. Om verschillende redenen is er maar weinig toestroom van patiënten.
Op de eerste plaats door de situatie op het platteland;
de wegen zijn behoorlijk beschadigd door de recente
wateroverlast, storm en onweer. Ten tweede is de economische situatie dermate negatief en tot slot is er de angst
van de mensen om naar het ziekenhuis te gaan en daar
besmet te raken.
Ondanks dit alles blijven we de service van de medicijnenverkoop bieden met gepaste maatregelen.
Casa Esperanza is nog steeds gesloten omdat we de meest
kwetsbare personen niet kunnen blootstellen aan het
risico daar besmet te raken. Het Centro Recreativo blijft
eveneens gesloten omdat de jeugd zich niet aan de 1,5 mtr
regel houdt. Het is voor ons niet mogelijk dit constant te
controleren.
Ondertussen blijven de kosten doorgaan en proberen we,
met jullie steun, onze mensen te ondersteunen. Helaas laat
onze regering het hier afweten.
We hopen dat we onze missie binnenkort weer op een
betere manier kunnen verwezenlijken!
Groeten aan iedereen en dank voor jullie solidariteit!
Maria Lucila Cuadra

Nery is klaar voor haar klanten

Een berichtje van Zita
Zita is verantwoordelijk voor Casa Esperanza; het opvanghuis voor verstandelijk en/of lichamelijk gehandicapten.

en om hun thuissituatie beter te leren kennen. Ik ben ook
bijgesprongen in het Centro Recreativo.

De eerste maanden van de Covid-19 pandemie waren
voor ons heel erg spannend. Alles was nieuw en onzeker
waardoor we niet wisten wat we moesten doen. Vanuit de
regering kregen we helemaal geen duidelijke informatie
over wat er aan de hand was. Nog steeds horen we weinig
via de officiële kanalen.

Bij alles wat we doen blijven we voorzichtig want onze
cliënten van Casa Esperanza vormen geen uitzondering
wat betreft de vatbaarheid voor het Covid-19 virus. Helaas
behoren zij wel tot de risico groep. Zaak dus om extra goed
op te passen!

Op straat dragen weinigen beschermingsmateriaal, veel
mensen dragen géén mondkapjes, komen samen op
openbare plekken en doen mee aan activiteiten in grote
groepen. Ze zijn zich niet bewust van de situatie en het
grote belang zich te beschermen om niet zelf ziek te
worden of anderen ziek te maken.
Het moment dat de stichting Vriendenkring besloot ons uit
voorzorg in quarantaine te laten gaan was een opluchting
voor mij. Zo was het veel veiliger voor onze cliënten, mijn
gezin en mijzelf. Thuis ging er maar één gezinslid de deur
uit om de meest noodzakelijke boodschappen te doen. Ik
woon met mijn man en
kinderen bij mijn moeder. Het samenzijn met
hen hielp me de moeilijke situatie te dragen.

We staan nu voor de moeilijke keuze om terug te keren
naar het ‘normaal’ met ruimte voor de belangrijke sociale
contacten of om onze cliënten nog thuis te laten omdat de
risico’s te hoog zijn. De komende periode zal het leren.
Tot slot wil ik nog kwijt dat er veel onrust is en er spanningen zijn vanwege de economische en politieke situatie
in ons land. Dit is van directe invloed op onze omgeving, op
ons en op onze naasten.
Maar met uw steun houden wij hoop!
Zita

Ik dank de stichting dat
zij onze gezondheid voorop heeft gezet en ons
salaris doorbetaalde ondanks dat we niet konden werken, maar vooral

HELPT U ONS
DEZE CRISIS TE DOORSTAAN?
dat ze is doorgegaan met het geven van economische
hulp én alle cliënten van Casa Eperanza bleef voorzien van
medicijnen.
Toen de quarantaine periode voorbij was vond ik het fijn
dat Maria Lucila een bijeenkomst voor het personeel
organiseerde. Daar konden we onze ervaringen en
gevoelens delen en vertellen hoe eenieder de situatie zag.
We pakken nu ons werk weer op, maar niet zoals we
gewend waren. Zo heb ik de cliënten van Casa Esperanza
thuis bezocht om hulpmiddelen en medicijnen te brengen

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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