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In deze nieuwsbrief informeren wij u over de bijzonderheden rondom de projecten die wij 
ondersteunen en over de algemene ontwikkelingen in Venezuela. Eventuele opmerkingen 
en/of vragen horen wij graag, via info@paterkonings.nl.  
 

 

Corona 
 
Het zijn vreemde tijden. Het coronavirus heeft na China ook de rest van de wereld bereikt en 
ook hier in Nederland hard toegeslagen. Inmiddels proberen we met zijn allen te wennen aan 
‘het nieuwe normaal’, in de hoop dat snel een vaccin en een medicijn gevonden worden tegen 
deze vervelende ziekte waarvan nog zoveel niet bekend is. Wij hopen van harte dat u en uw 
naasten zich in goede gezondheid bevinden en een acceptabele balans weten te vinden 
tussen de maatregelen die gelden en het leven van alledag zoals we dat gewend zijn …   
 
Ook in Zuid-Amerika heeft het virus grote gevolgen, en helaas dus ook in Venezuela. 

 
In Venezuela werd op 17 maart een quarantaine ingesteld. 
Inwoners mogen alleen voor belangrijke zaken als een 
doktersbezoek of boodschappen de deur uit. Volgens persbureau 
AFP begint de onvrede over de restricties echter toe te nemen, met 
name in hoofdstad Caracas en armere regio's in Venezuela.  
 
Het land bevond zich al in een ernstige economische crisis. De 
Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft de noodtoestand die 
vanwege de coronapandemie van kracht is in zijn land inmiddels 
met dertig dagen verlengd. Dat zei Maduro dinsdag 12 mei in een 

televisietoespraak. Eerder op die dag maakte de overheid bekend alle vluchten van en naar 
Venezuela tot 12 juni op te schorten, een maand langer dan in eerste instantie aangekondigd 
was. Door het uitroepen van de noodtoestand krijgt de president extra bevoegdheden om 
landelijke beperkingen op te leggen. Halverwege april werd de noodtoestand al een keer 
eerder verlengd door Maduro.  
 
Een grote corona uitbraak is voor Venezuela een dramatisch vooruitzicht, aangezien het land 
zich al jaren in een diepe economische crisis bevindt. Een groot deel van de bevolking heeft 
amper toegang tot eten en water en is afhankelijk van voedselpakketten van de regering. Die 
schaarste heerst ook in de ziekenhuizen, die kampen met een gebrek aan medicijnen en 
middelen. 
 
Volgens de autoriteiten zijn in Venezuela 423 gevallen van het coronavirus bekend en tien 
patiënten overleden (informatie 12 mei). Oppositieleider Juan Guaido heeft de overheid ervan 
beschuldigd te liegen over de coronacijfers.  
 

Ook onze contactpersonen ter plekke geven aan zeer te twijfelen aan de cijfers die de 
overheid presenteert. Binnen de beperkingen die er gelden, doen zij hun best om alle 
projecten zo goed mogelijk te laten doorlopen en de ondersteuning die zo broodnodig is,  
te blijven bieden aan de bevolking. 
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Berichten uit Mérida 
 
Namens mevrouw Francisca Pérez en Yanira González, vaste medewerkers van het 
adoptiefonds programma van het financiële adoptieproject in Mérida, hebben we van  
Efraín Corona een lijst ontvangen met de laatste wijzigingen en een samenvatting van de 
werkzaamheden van de afgelopen schoolperiode.  
 
Algemene resultaten: 

• Dit jaar 2018-2019 werd verstrekt aan elk van de 151 ondersteunde kinderen: 
schoolbenodigdheden en drie uniforms. 

• Ook werden 3 uniforms verstrekt aan 18 niet-ondersteunde kinderen die op de 
wachtlijst staan om aan het programma deel te nemen 

• Op dezelfde manier kregen 20 basisschoolkinderen zonder ondersteuning, het 
noodzakelijke minimum (schoolbenodigdheden en enkele stukken uniformen). 

 
De actuele situatie van het project (situatie begin dit jaar): 

• Vanwege de gebreken binnen het lokale openbaar vervoerssysteem was het niet 
mogelijk om door te gaan met de bijlessen in het weekend. Om de communicatie met 
de adoptiekinderen en hun vertegenwoordigers te onderhouden, hebben we periodieke 
bijeenkomsten gehouden waarin we scholing hebben gegeven in waarden en andere 
belangrijke aspecten van de samenleving. 

• We zijn begonnen met een maandelijks programma voor voedselbijdragen (groenten en 
fruit) aan de Ramón Parra Picón Public School, gelegen in onze parochie en waar een 
aanzienlijk aantal adoptiekinderen naar school gaat. 

• We blijven het sturen van brieven door de adoptiekinderen naar hun sponsors 
motiveren. En we waarderen het idee dat de sponsors via ons ook brieven naar 
adoptiekinderen sturen. 

 
 
Huidige situatie in relatie tot corona 
Op onze vraag aan Efraín hoe de situatie op dit moment is, in relatie tot de corona crisis, 
kregen wij de volgende reactie:  
 
‘Mérida is een Venezolaanse staat die bijna grenst aan Colombia. Het ligt zelfs dichter bij 
Colombia dan bij Caracas, de hoofdstad van Venezuela. Jarenlang lijden we er al onder de 
politieke, sociale en economische situatie van het land, maar op deze gebieden is het 
probleem nu nog groter omdat er ook een tekort is aan benzine, gas en voedsel. Daarnaast 
falen de elektriciteit en het telefoonsysteem. Dit alles is tijdens de quarantaine benadrukt.  
Er is nog voedsel beschikbaar, maar de prijzen zijn omhoog geschoten. Niemand verdient 
genoeg om het noodzakelijke minimum te kopen. De prijzen zijn in 
dollars omgezet, maar de salarissen niet. Dit heeft ertoe geleid dat 
corruptie op alle niveaus aanwezig is.  
 
Vandaar dat de quarantaine zich aansloot bij de kruisweg die we al 
hadden beleefd. Alle activiteiten zijn opgeschort en het verkeer op 
straat is beperkt. Twee maanden later is alles weer normaal geworden, 
met officiële cijfers die aankondigen dat hier in Mérida geen besmettingen zijn geconstateerd. 
Mensen geloven deze informatie niet, maar beetje bij beetje gaan er winkeltjes open en 
dwalen mensen door de straten, velen zelfs zonder bescherming. De scholen zijn nog steeds 
gesloten en veel gezinnen moeten vertrekken omdat ze niet eens genoeg te eten hebben. 
Hier in onze parochie is bijvoorbeeld een groep mensen samengekomen om voedsel te 
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bereiden voor de kinderen van de armste gezinnen, waar er nogal wat van zijn. Ze krijgen een 
lunch dankzij het voedsel dat door de nationale overheid wordt verstrekt. Maar zoals altijd 
geven ze rijst, pasta en granen, maar geen groenten en peulvruchten, dus ze kunnen niet op 
smaak brengen wat ze bereiden. Mensen dragen bij wat ze kunnen: tomaten, chili, takken ... 
Maar er is niet veel dat ze kunnen. 
 
Ter ere van de waarheid, en kort samengevat, de onvrede groeit. Ik ben bang dat als de 
quarantaine eindigt, als God het wil, er binnenkort in Venezuela een sociale uitbraak van zo'n 
omvang zal plaatsvinden dat deze op alle niveaus catastrofale gevolgen zal hebben. Bid voor 
ons dat God genade zal hebben en ons zal beschermen.’  
 
 

 
 
Privémis Derde zondag van Pasen. Efraín Corona met de muzikale animatiegroepen van de parochie van 
San Rafael Arcángel, in La Pedregosa Alta, Mérida. 
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Ontmoeting in Hamont 
 
Op 14 februari jl. hebben wij een afspraak gehad in de thuisbasis van de Salvatorianen in 
Hamont, België. Hierbij waren aanwezig: 

- Stijn van Baelen, lid generaal bestuur Salvatorianen, gezeteld in Rome, voorheen 
jarenlang werkzaam geweest in Caracas, Venezuela 

- Luis Diaz, verantwoordelijk voor diverse door ons ondersteunde projecten in Venezuela 
 
Met de beide heren hebben wij een prettig gesprek gehad, over de situatie in Venezuela in het 
algemeen, en in het bijzonder over de door ons ondersteunde projecten. Ook toonde Luis ons 
een filmpje en een selectie foto’s van de projecten in Caracas. Zie onderstaande impressie. 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ben Houben, Bart en Jeannette Slenders van het Pater Konings Fonds in gesprek met Stijn van Baelen en Luis Diaz. 
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Berichten uit overige gebieden in Venezuela 
 

Gezondheidscentrum Caracas 
In 2019 is een van onze donateurs helaas komen te overlijden. In het najaar bleek dat de 
persoon in kwestie een mooi bedrag aan het Pater Konings Fonds heeft nagelaten, waarmee 
wij enorm verrast waren en waarvoor wij uiteraard erg dankbaar zijn. In overleg met diens 
naaste familie is besloten om het Gezondheidscentrum in Caracas, dat door de Salvatorianen 
wordt gecoördineerd, een financiële injectie te geven.  
 
Dit gezondheidscentrum ontvangt geen ondersteuning vanuit de overheid en is afhankelijk van 
de Salvatorianen en degenen die hen ondersteunen. Veel arme mensen in de omgeving zijn 
van het Gezondheidscentrum afhankelijk, omdat de reguliere zorg niet altijd in de buurt 
beschikbaar is, en vaak tegen hoge kosten wordt aangeboden en tegen twijfelachtige kwaliteit 
vanwege de erbarmelijke omstandigheden in het land. Daarom is deze laagdrempelige 
voorziening in de wijk, die de Salvatorianen bieden, erg hard nodig. 
 
In het gezondheidscentrum is er qua medische apparatuur al veel aanwezig. De grootste 
uitdaging zijn de financiële middelen om de apparatuur te onderhouden en om kundige 
zorgprofessionals aan te nemen om de daadwerkelijke zorg te verlenen.  
 
Na uitvoerig overleg met de betrokkenen, is besloten om met het ontvangen bedrag de 
volgende disciplines gedurende 5 jaar te ondersteunen: 

- Het laboratorium was inactief en wordt opnieuw opgestart, waarvoor een bio-analist en 
laboratorium assistent zijn aangenomen. Daarnaast kunnen er ook reagentia worden 
gekocht en kan de apparatuur worden onderhouden. Het is voor dit gezondheids-
centrum van vitaal belang om tests gratis te kunnen aanbieden aan de armsten in de 
gemeenschap, aangezien deze service op andere plaatsen erg duur is. 

- Daarnaast is een tandarts aangenomen die op enkele dagen van de week de 
tandheelkundige zorg biedt inclusief de benodigde materialen.  

Inmiddels zijn de benodigde professionals aangenomen en in mei zijn beide disciplines 
opgestart. Op deze manier wordt het beschikbare bedrag zeer zinvol besteed en kunnen 
gedurende langere periode wekelijks ongeveer 500 mensen worden bediend. 
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Overige berichten 
 
Textiel containers 
Zoals gebruikelijk informeren wij u ook over de opbrengst vanuit de textielcontainers die op 
diverse plaatsen staan in de regio. In 2019 is er gemiddeld 4.645 kilo per kwartaal opgehaald, 
waarbij vooral het laatste kwartaal er positief uitsprong (5.660 kilo!) Al met al een mooie 
stijging ten opzichte van 2018, toen er gemiddeld 4.000 kilo per kwartaal opgehaald werd.  
 
In het 1e kwartaal van 2020 is er al 4.700 kilo opgehaald en ook april laat een mooie 
hoeveelheid zien. Wellicht hebben we door de situatie rondom corona meer ‘vrije tijd’ en zijn 
we daardoor extra gaan opruimen? In maart leek het er even op dat de containers niet meer 
geleegd konden worden vanwege de versperringen tussen de Nederlands-Belgische grens. 
Maar gelukkig hebben we kunnen aantonen dat dit noodzakelijke verplaatsingen zijn en 
hebben de wekelijkse transporten uiteindelijk zonder problemen doorgang kunnen vinden.  
 
Fijn dat de containers veelvuldig gebruikt worden! Wij waarderen wij het zeer dat u bij het 
opruimen van uw kleding en textiel aan ons denkt. U vindt de locaties van de textielcontainers 
op www.paterkonings.nl/kleding-containers.                                                                                     
 
 

Fietstocht Venezuela Werkgroep geannuleerd 
Helaas is de Venezuela Werkgroep genoodzaakt om de jaarlijkse fietstocht in juli te annuleren, 
vanwege de corona crisis.  
 

“Wij hopen dat door versoepeling van de regels het misschien nog mogelijk is 
onze fietstocht op een later tijdstip dit jaar alsnog te organiseren. Uw gezondheid 
staat voorop met deze annulering, wij hopen dat het met u en uw familie leden 
goed gaat en dat we weer snel elkaar kunnen ontmoeten en begroeten.”  

 
 

Michel Grobben terug in België  
Afgelopen jaar is Michel Grobben definitief teruggekeerd naar België in verband met 
zijn gezondheid. Hij was hiertoe genoodzaakt door de slechte staat van de 
gezondheidszorg in Venezuela. Michel is één van de Belgische contactpersonen 
met wie wij geregeld contact hadden over diverse door ons ondersteunde projecten. 

 
 
Financiële adoptie Mérida 2020 
In het afgelopen jaar zijn er een aantal ‘adoptie-ouders’ afgevallen. Het aantal kinderen dat met 
bijdragen vanuit Nederland geholpen kan worden is echter onverminderd hoog. Gezien de 
huidige situatie in Venezuela is de noodzaak voor ondersteuning juist extra groot. Mocht u dan 
ook mensen weten die wellicht ook willen bijdragen aan dit goede doel, dan komen wij graag met 
hen in contact. Wijst u hen gerust op onze website www.paterkonings.nl en/of ons emailadres 
info@paterkonings.nl.   
 
Heeft u uw bijdrage voor 2020 nog niet overgemaakt en wilt u de ondersteuning wel vervolgen. 
Dan ontvangen wij alsnog heel graag uw bijdrage. Indien u uw ondersteuning om wat voor reden 
dan ook (tijdelijk) wilt stopzetten, dan vernemen wij dit ook graag van u. 
 

 

Hartelijk dank voor uw steun!  
Blijf gezond, en zorg goed voor uzelf en elkaar! 
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