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Foto van de maand...
.

Van de redactie
Hieronder kun je lezen over het uitdelen van
voedselpakketten aan de deelnemende gezinnen.
Wij danken iedereen voor hun bijdrage! Na de 2e
quarantaineperiode die al is ingegaan, willen wij nog
een keer voedselpakketten uitdelen. Donaties zijn
nog steeds van harte welkom. Meer informatie vind
je op onze website:
www.nmemundial.org/voedselpakkettenvoorbolivia/

Om de kosten te drukken hebben we de voedselpakketten
uiteraard zelf samengesteld.
.

12 juni plaatste ik een oproep op Facebook waarin we
vroegen om ondersteuning voor 73 gezinnen. We wilden in
deze moeilijke tijden van het coronavirus via een
voedselpakket iets extra’s doen voor alle gezinnen waar we
mee werken. Het is al hartverwarmend dat we binnen 3 uur
de 620,50 euro opgehaald hadden om elk gezin met meel,
rijst, suiker, instant havermout en bakolie te kunnen
ondersteunen. Maar het allermooiste is dat we tot nu toe
maar liefst meer dan 3.000 euro ontvangen hebben.
Met dit bedrag kunnen we de mensen die het het hardst
nodig hebben ondersteunen. In een eerste actie hebben
alle deelnemers een pakket ontvangen. Daarnaast hebben
we in samenwerking met de eetzaal “San Vicente de Paul”
in de wijk Minero San Juan 5 extra gezinnen een
voedselpakket gegeven.
Deze eetzaal is opgericht om gezinnen te ondersteunen en
de kinderen die het het meest nodig hebben in ieder geval
één voedzame maaltijd per dag te geven. De kinderen
betalen normaal gesproken zo’n 35 eurocent voor de lunch
(de echt arme gezinnen betalen niks) en poetsen na het
eten gezamenlijk hun tanden voordat ze naar huis gaan.
Thuis poetsen ze de tanden namelijk helemaal niet.
Helaas is de eetzaal door de strikte lockdown, die vanaf half
maart 2,5 maand geduurd heeft, en het uitblijven van
lessen op de scholen nog steeds gesloten. De vijf gezinnen
zijn allen éénoudergezinnen met meerdere kinderen, dus
de hulp was heel erg welkom. Zeker omdat de mensen door
de lockdown zonder werk zitten. De meeste deelnemers
aan onze projecten verkopen wandelend iets op de markt
of bij de schooluitgang en leven zo van dag tot dag. Ook
werkt in meerdere gevallen de vader elders in Bolivia (of
soms buiten Bolivia) en stuurt hij geld op. De Boliviaanse
overheid heeft aan het begin van de lockdown éénmalig
500Bs (iets meer dan 60 euro) per kind uitgereikt, maar de
langdurige lockdown en het gebrek aan een terugkeer naar
een normaal functionerende samenleving heeft ervoor
gezorgd dat in veel gezinnen het geld op is en er bijna
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geen werk is. Het is zelfs zo erg dat één van de moeders van
de eetzaal ons huilend vertelde dat de katholieke kerk ook
pakketten uitreikte, maar dat dit op een vechtpartij was
uitgelopen en ze uiteindelijk met lege handen was
thuisgekomen. Aangezien op het moment van uitreiken een
nieuwe strikte quarantaine zeer dichtbij was, kwamen de
extra levensmiddelen dan ook op een erg goed moment.
We hebben besloten de actie nog iets langer door te laten
lopen en over een tijdje willen we een tweede pakket
uitreiken, waarin we dankzij de gulle donaties naast de
standaard meel, suiker en rijst meer voedzame
voedingsmiddelen opnemen. Als we daarna nog geld over
hebben gaan we hiermee rechtstreeks de eetzaal of het
kinderdagverblijf in de wijk en/of een aantal gezinnen die
het echt nodig hebben nog iets langer ondersteunen.
We willen er wel voor waken gezinnen niet afhankelijk te
maken van onze steun en willen zo snel mogelijk terug naar
een situatie waarin ze zelf voor een voedzame maaltijd
kunnen zorgen. De moestuin is hierbij een goed alternatief
en dat hebben veel gezinnen tijdens de quarantaine ook zo
opgevat. Er is in deze periode (ook dankzij de extra tijd)
veel aandacht aan de tuinen gegeven. Een voedselpakket is
nu erg welkom, maar deels je eigen voedsel produceren is
nog veel belangrijker.
Nogmaals hartelijk dank aan iedereen die ons ondersteunt
en we houden jullie uiteraard op de hoogte.
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