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Foto van de maand...

Van de redactie
In deze nieuwsflits lees je over de ernstige situatie
rondom het coronavirus in Bolivia.
Verder laten we zien hoe we nog op een veilige
manier in de moestuinen kunnen werken met de
gezinnen en kinderen.
Een eenvoudig druppelirrigatiesysteem verbetert de irrigatie
aanzienlijk. Je kan, met minder water, beter water geven en
je hebt tijd voor andere werkzaamheden in de tuin.

Momenteel zit Bolivia en vooral ook Cochabamba opnieuw
in een zeer kritieke situatie. Er is weer medicijnschaarste
voor zware COVID-19-gevallen. We hadden de afgelopen
tijd meerdere dagen alarmerende berichten in de krant dat
ziekenhuizen nog maar voor een paar uur zuurstof hadden
en er zijn zelfs patiënten verplaatst omdat het op was. Er
zijn mensen die lange reizen maken en de hele nacht in de
rij staan om zuurstof voor hun familieleden te kopen.
Daarnaast schiet het vaccineren ook niet echt op. We zitten
nu begin juni weer een aantal dagen zonder vaccinaties om
verder te prikken en er zijn nog steeds heel veel mensen die
niet in COVID-19 en het vaccineren willen geloven. Dit
verbaast mij aangezien toch echt iedereen in Bolivia wel
iemand of vaak meerdere personen persoonlijk moeten
kennen die er aan zijn overleden. Ook binnen het team zijn
we opgeschrikt door een corona geval, gelukkig iemand
met asymptomatische verschijnselen en het hele team is
verder negatief getest.

Met pro ject “Horizonte” werken we elke 2 weken met een
groep kinderen in de moestuin. Dit huiswerkbegeleidingsproject heeft nog steeds veel aanloop, omdat alle kinderen
nog steeds thuis digitale lessen volgen en op deze manier
toch iets van persoonlijke begeleiding kunnen krijgen.
We hebben de afgelopen maand twee keer salade kunnen
maken met oogst uit eigen tuin. Het blijft erg leuk om te zien
hoe de kinderen, die thuis waarschijnlijk te weinig groente
eten en zeggen dat ze het niet lusten, de salade met groente
uit eigen tuin met zo veel smaak op eten.

We blijven voorzichtig en hadden een korte bezoekersstop
ingelast om de testresultaten af te wachten en het even
aan te kijken voor we weer verder gaan. De overheid
probeert ook weer een aantal voorzichtige maatregelen te
nemen door de avondklok te vervroegen (19:00), er was
een strikte lockdown vanaf donderdag 3 juni 14:00
uur(corpus cristi, sacramentsdag, hier een officiële
feestdag) tot maandagmorgen 7 juni 5:00 uur, met de
bedoeling dit verder te verlengen de komende weekenden.
De protesten groeien helaas ook steeds meer, met het
argument dat de mensen per dag leven, niet kunnen
rekenen op een salaris en dus dagelijks op pad moeten.
Voor veel verkopers is het weekend juist de mogelijkheid
om wat extras te verdienen.
Het blijft een moeizame situatie waarbij we continue
zoekende zijn naar de beste manier over toch verder te
kunnen. We helpen nieuwe gezinnen nog met het inzaaien Hopelijk zet de daling van het aantal coronagevallen die lijkt
van hun tuintjes, de andere gezinnen staan we momenteel in te zetten nu door en kunnen we ons langzaam weer iets
vaak op straat op afstand te woord en we reiken zaadjes uit vrijer bewegen de komende tijd.
waar nodig.
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Covid19 en salade bij project “Horizonte”

