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Nicaragua blijft in onzekerheid verkeren; het aantal besmettingen blijft stijgen
evenals de omvang van de pandemie. Officieel weten we echter van niets. De
regering en de president blijven de waarheid achterhouden.
Maria Lucila houdt ons vanuit Nicaragua op de hoogte.
Ook daar is het coronavirus aanwezig. Ditmaal naast haar
verhaal een stuk van onze voorzitter.
Saludos,

Beste donateur,

Dezer dagen is de politieke situatie in Nicaragua zeer
gespannen. Misschien krijgen jullie in Nederland mee van
wat er hier gebeurt, bijvoorbeeld over een aantal oppositie kandidaten dat is opgepakt?

Het zijn moeilijke tijden, ook voor de mensen in Nicaragua.

Ondertussen beheerst corona ons dagelijks leven meer
en meer. Mijn tweede vaccinatie die gepland stond is niet
doorgegaan, er zijn geen vaccinaties meer te krijgen, alles
is op ... In het hele land zijn steeds meer besmettingen. In
de ziekenhuizen van Léon liggen patiënten letterlijk met
de benen buiten het ziekenhuis. Helaas overlijden ook veel
mensen, waaronder ook artsen.
Ook bij ons in El Viejo zijn er naast corona besmettingen
ook andere virussen actief. Cristina wordt behandeld voor
dengue (knokkelkoorts) maar begin juni is bij haar ook
corona vastgesteld. Scarleth en ik zijn besmet met een
ander virus dat diarree, braken, hoofdpijn en koorts geeft.
Ten tijde van deze brief worden we op corona getest. De
rest is gelukkig nog gezond maar uiteraard nu in quarantaine. We hopen dat het snel over is.
In mei was er gelukkig weer wat meer mogelijk en hebben
we een workshop sierraden maken georganiseerd. Op de
foto hieronder ziet u de deelnemers in ons Centro Recreativo en op achterzijde ziet u een aantal resultaten.
Met dankbare groet, Maria Lucila Cuadra

Terwijl hier in Nederland langzaamaan alles versoepeld
wordt, kunnen ze daar in Nicaragua echt nog niet aan
denken. Er vinden nog steeds veel nieuwe besmettingen
plaats en deze weken is ook een aantal medewerkers
van onze Stichting in en rond El Viejo besmet geraakt.
Vorige week is een van onze bewakers van het gebouw
van de Stichting overleden aan het virus, hij was 65 jaar.
De andere medewerkers zijn herstellende.
Daarnaast is de actuele politieke situatie in het land
natuurlijk dramatisch. De voorheen, ook door mij, zo geprezen president Ortega en zijn vrouw Rosario maken er
een potje van en ruimen hun politieke tegenstanders uit
de weg door ze op te pakken of huisarrest te geven. Eind
van het jaar zijn er verkiezingen en de oppositie krijgt op
deze manier geen poot aan de grond.
Ook buitenlandse organisaties die Nicaragua op verschillende manieren ondersteunen, worden momenteel
behoorlijk tegengewerkt met allerlei nieuwe eisen en
verplichtingen waaraan ze moeten voldoen. Vooralsnog
lukt het onze Stichting nog goed om de hulp direct op
de juiste plek te krijgen en juist daarom gaan we door
omdat de mensen van de regering niet zoveel hebben
te verwachten. De economie staat er slecht voor, er zijn
veel mensen werkloos geraakt, mensen hebben minder
te besteden en de prijzen gaan omhoog.
Hopelijk wilt u met ons meewerken om de mensen die
het zwaar hebben in El Viejo en Cosiguina in het noordwesten van Nicaragua te blijven ondersteunen!
Seguimos adelante, we gaan door!
Hartelijke groet,
Erik Ubachs, voorzitter

Foto links : de deelnemers zijn ijverig aan de
slag met hun creaties

De eerste workshop sinds lange tijd
We proberen ieder moment aan te grijpen, om binnen de Covid-mogelijkheden, niños (kinderen), jongeren en volwassenen te motiveren zichzelf te ontwikkelen. Soms gebeurt dat op eenvoudige wijze met een workshop sierraden maken.
Hier worden de deelnemers tools geboden die hen op praktische wijze helpen hun creatieve vaardigheden te gebruiken.
De workshop begon op 12 mei met een deelname van 5 kinderen, 4 jongeren en 5 volwassenen. Een mooi gezelschap
in de leeftijd van 10 tot 55 jaar. Tot 30 juni gingen de deelnemers iedere woensdag en vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur
enthousiast aan de slag.
Op de foto’s ziet u enkele van de prachtig gemaakte sieraden.

Deelneemster Franchesca Massiel Zuniga Alvarado
Franchesca (10 jaar) deelt haar ervaring:
Waarom volg je deze workshop?
Ik wilde leren vrienden maken en met andere
mensen omgaan. Ik ben blij dat dat gelukt is
op deze workshop.
Wat ga je doen met wat je geleerd hebt?
Ik wil sieraden maken om als kleine geschenken te verkopen.
Vond je het leerzaam?
Ik vond het geweldig omdat ik veel geleerd en
geoefend heb. Ook heb ik mijn eerste armbanden, badges en voetarmband al verkocht.

Zomerzon

Beste donateur,
Voorzichtig ontstaat in Nederland meer ruimte om elkaar weer
te ontmoeten. Dat hebben we met
elkaar weten te bereiken!
Heeft u een mooie gelegenheid
waar meerdere mensen bij elkaar
komen dan wilt u wellicht onze
donatiebox in uw plannen meenemen? Dat wordt zeer gewaardeerd.
Een zomerse groet,
Erik Ubachs, voorzitter
Bent u geïnteresseerd of wilt u een box bestellen?
Neem dan contact met ons op via een email naar box@vriendenkringnederland.nl.
Natuurlijk kunt u ook via onze website of per brief een aanvraag doen.
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