NIEUWSBRIEF MEI 2021
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.
Situatie Venezuela
Voedselhulp
Wij hebben u eerder geïnformeerd over de moeizame situatie waarin Venezuela zich bevindt,
in economisch opzicht en op medisch gebied. Dit keer attenderen wij u graag over een
positiever nieuwsbericht dat wij onlangs lazen: namelijk dat het Wereldvoedselprogramma
(WFP) van de Verenigde Naties de komende twee jaar zo'n 1,5 miljoen kinderen in Venezuela
van voedsel gaat voorzien. De organisatie en de Venezolaanse regering hebben daarover een
akkoord bereikt. Tegen het einde van dit jaar wil het Wereldvoedselprogramma 185.000
kinderen in Venezuela een dagelijkse maaltijd bezorgen. Tegen het einde van het schooljaar
2022-2023 zouden dat 1,5 miljoen kinderen
moeten zijn. Het WFP zal zich in de eerste
plaats richten op de meest kwetsbare
kinderen, met name in de kleuterscholen
en scholen voor speciaal onderwijs. Het
Wereldvoedsel-programma zal de
dagelijkse maaltijden via de scholen
verdelen, omdat dat naar eigen zeggen de
beste manier is om hen op een
onafhankelijke manier te bereiken. Indien u
het volledige artikel wilt lezen kan dat hier:
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/04/20/venezuela-wereldvoedselprogramma.
Wij hebben naar aanleiding van bovenstaand bericht aan onze contactpersonen gevraagd of
zij verwachten dat de door ons ondersteunde kinderen hier ook baat bij zullen hebben. Op dit
moment kunnen ze dat nog niet inschatten, de situatie wordt ook door hen in de gaten
gehouden.
Positieve ontwikkeling?
Verder wijzen wij u hierbij nog op een ander recent en voorzichtig positief bericht dat wij u niet
willen onthouden. President Maduro heeft aangegeven in gesprek te willen gaan met de
oppositie in het land, met als doel om de problemen die er zijn op te lossen. Gezien de
langdurige zorgelijke situatie en politieke onrust in het land, verwachten wij geen snelle
oplossing maar hopelijk is het een begin van een reeks van positieve ontwikkelingen.
Desgewenst kunt u hier het desbetreffende artikel lezen:
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/05/13/dialoog-op-komst-in-venezuela-president-maduro-enoppositieleid.
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Berichten uit Mérida
Covid-19
Vanuit Mérida ontvingen wij de volgende reactie op onze vraag hoe de situatie rondom covid19 op dit moment is: “Zoals in de hele wereld is er in Venezuela een toename van het aantal
geïnfecteerden en doden, maar de cijfers zijn niet zo hoog als in andere landen. De regering
gaat door met het 7 + 7-beleid, dat is zeven dagen flexibele quarantaine en vervolgens zeven
dagen radicale quarantaine. De bevolking houdt zich echter niet volledig aan de regels, dus
blijven er besmettingen. Aan de andere kant zijn ze in sommige sectoren ingeënt, maar dat
heeft niet de overgrote meerderheid bereikt”.
Adoptiefonds
Onderstaand een korte terugkoppeling betreffende het ‘adoptiefonds’ in Mérida:
Het studiebeursprogramma in Mérida voor het schooljaar 2020-2021 is ontwikkeld zoals in
voorgaande jaren, om de ontvangers van een studiebeurs te voorzien van hun uniformen en
schoolbenodigdheden.
Aan het begin van het schooljaar zijn de schoolbenodigdheden geleverd aan de deelnemers.
Elk pakket bevatte schoolbenodigdheden die waren geselecteerd op basis van de officiële
voorraadlijst voor het schooljaar 2020-2021 afhankelijk van het onderwijsniveau. U kunt hierbij
denken aan potloden, notitieboekjes, schaar,
boetseerklei, blocnotes, kleuren, briefpapier, kompas,
geometrisch spel, pennen, permanente- en acrylstiften
en andere materialen.
Omdat face-to-face lessen niet zijn hervat vanwege de
pandemie, zijn de uniformen uiteindelijk niet
afgeleverd, maar ze waren al wel ontwikkeld, omdat ze
ruim van tevoren zijn gemaakt. Op dit moment, vanwege de toename van infecties, geloven
we niet dat de face-to-face lessen in dit schooljaar nog zullen worden hervat, dus laten we de
uniformen in reserve om in het schooljaar 2021-2022 te worden afgeleverd.
Aan het begin van het schooljaar, toen de eetzaal van de enige basisschool in onze
gemeenschap actief was, waar de overgrote meerderheid van onze beurstariefstudenten
studeert, werden ze ondersteund met een maandelijkse groente- en fruitlevering; de overheid
leverde deze input niet. Toen de eetzaal sloot, stopten we met samenwerken. Dus besloten
we om ontbijt en lunch te geven aan ongeveer 10 scholieren die in de buurt van ons huis
wonen en waarvan we weten dat ze niet eens de middelen hebben om te eten. Dit extra
programma werd gehandhaafd tot maart van dit jaar 2021, omdat het mogelijk was om
specifieke ondersteuning te krijgen om dat programma te starten.
Tot slot, zoals u al weet, is het gezondheidsprobleem hier erg moeilijk en op alle niveaus. Van
tijd tot tijd benaderden families van beursstudenten ons om hulp voor de gezondheid, en er
werden enkele bijdragen geleverd voor medicijnen en operaties. We zouden graag meer willen
ondersteunen op het gebied van voedsel, maar dat zou een totale bezorgorganisatie vereisen,
want het is niet alleen het eten, het is ook het probleem van gas, benzine, elektriciteit,
transport ... Dat alles drijft de kosten op. We houden de verzonden suggestie (WFP) in de
gaten.
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Pater Gerardo Konings Gezondheidscentrum
Eind 2020 bereikte ons het bericht dat er in Mérida een start was gemaakt met het verzorgen
van medische diensten vanuit het door Tinus Konings opgezette centrum voor de
Salvatorianen. Tinus had destijds ook als streven om een dergelijke voorziening op termijn op
te zetten vanuit deze plek, maar helaas heeft hij dit zelf niet meer kunnen bewerkstelligen.
We zijn verheugd u te kunnen melden dat het gezondheidscentrum dat is inmiddels is
opgezet, de naam draagt van Tinus, namelijk: Pater Gerardo Konings Gezondheidscentrum. Geweldig dat na zoveel jaren, zijn naam ook in de toekomst op deze manier zal
blijven voortbestaan!
De 16.000 inwoners van de wijk ‘La Pedregosa’ zullen toegang hebben tot verschillende
medische diensten: kindergeneeskunde, interne geneeskunde, gynaecologie, pediatrische
chirurgie, traumatologie en orthopedie, huisartsgeneeskunde, voeding en diëtetiek.
Hoewel het de bedoeling is om alle inwoners van de gemeenschap van dienst te zijn, is het
belangrijkste doel om de meest behoeftigen te bereiken, vooral de moeder- en kinderpopulatie
en ouderen met chronische ziekten, zoals hypertensie, diabetes, cardiopulmonale
aandoeningen, schildklier-, skelet- en spieraandoeningen.
Het gezondheidscentrum is begin 2021 gestart met de geplande consultatieactiviteiten en in
deze eerste vier maanden werd het door meer dan duizend gebruikers bezocht in de
verschillende specialismen, ondanks de tekorten aan voorraden, medicijnen en essentiële
apparatuur, die nog niet volledig
op orde zijn en waarvoor gezocht
wordt naar aanvullende
financiering.
Het bestuur van het adoptiefonds
heeft besloten het in 2020 niet
gebruikte bedrag voor het
adoptiefonds (vanwege de
schoolsluiting door covid-19, het
betreft ongeveer 5.000 euro), in te
zetten voor de opstart van het gezondheidscentrum. Deze bijdrage was zeer welkom zodat,
naast de aanschaf van meubilair, medische apparatuur en voorzieningen, ook het personeel
kan worden ondersteund in de noodzakelijke transportkosten.
Berichten uit Caracas
Het gezondheidscentrum in Caracas wordt gedurende enkel jaren financieel ondersteund
vanuit een erfenis van een van onze adoptieouders. In 2021 kunnen zij hierdoor investeren in
het bioanalyse laboratorium in het centrum. Het laboratorium bedient ongeveer 350 mensen
per maand. De bijdrage vanuit Nederland wordt gebruikt voor de honoraria van de bioanalisten, reparatie van apparatuur en machines, en o.a. de aankoop van reagentia.
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Overige berichten
Ben Houben 30 Jaar actief voor het adoptiefonds!
Eind jaren 80 van de 20e eeuw is de stichting ‘Pater Konings Fonds’ opgericht in Ospel.
Ben Houben is al vanaf het begin betrokken en is sindsdien bestuurslid van de stichting. Voor
velen van u die al jarenlang het adoptiefonds ondersteunen, is Ben dan ook geen onbekende.
Na enig speurwerk in 2020 bleek het begin januari 2021 maar liefst 30
jaar geleden te zijn geweest dat Ben is gestart als secretaris/penningmeester bij de stichting. Reden dus om hem in het zonnetje te zetten!
Idealiter hadden we dat als bestuur gezamenlijk gedaan, maar in verband
met de coronamaatregelen bleef het bij de bezorging ‘aan de deur’ van
een goed gevuld Kerstpakket. Dit pakket werd door Bart Slenders
aangeboden namens de overige leden van het bestuur.
Naast het feit dat Ben al 30 jaar een geweldige inzet toont voor het
adoptiefonds, zijn er ook diverse adoptieouders die al vele jaren het fonds ondersteunen,
waarvan enkelen zelfs ook al vanaf het begin! Helaas kunnen wij niet iedereen persoonlijk
bedanken, maar via deze weg ook aan hen heel veel dank voor de reeds jarenlange
ondersteuning!
Textiel containers
Zoals gebruikelijk informeren wij u ook over de opbrengst vanuit de textielcontainers die op
diverse plaatsen staan in de regio. De opbrengst van de kleding in de 1e drie maanden van
2021 bedraagt bijna 4.000 kilo. Dit is iets minder dan de voorgaande jaren. De situatie rondom
Covid-19 zal hier ongetwijfeld aan bijdragen, aangezien er daardoor ook minder kleding
gekocht en dus vervangen wordt. Desondanks is dit nog steeds een erg mooie opbrengst. We
zijn er erg blij mee dat de containers nog steeds goed worden gevuld! U vindt aanvullende
informatie over de textielcontainers op www.paterkonings.nl/kleding-containers.
Namens de Stichting Salvatoriaanse Hulpactie in Hamont, van waaruit de logistiek van de
textiel containers wordt gecoördineerd doen wij de volgende oproep:
“Onze chauffeurs van de kleding inzameling werken tijdens deze moeilijke tijden van de coronacrisis nog altijd
ijverig verder. Toch willen zij een oproep lanceren om zeker geen afval in en rondom onze kledingcontainers te
dumpen. Afval naast de containers ontsiert enerzijds het straatbeeld en is anderzijds een groot gevaar voor onze
chauffeurs. Ondanks dat er glasscherven, spuiten, etensresten en velerlei ander soorten afval worden gedumpt,
willen onze chauffeurs hun job altijd naar behoren uitvoeren. Trouwens afval in onze kledingcontainers betekent
immers kwaliteitsverlies, waardoor er minder inkomsten zijn om levensnoodzakelijke projecten te steunen in
andere landen.”

Financiële adoptie Mérida 2021
Veel dank aan allen die hun ondersteuning voor 2021 weer hebben vervolgd en de betaling
van het toegezegde bedrag inmiddels hebben overgemaakt. Degenen die dit nog niet hebben
gedaan verzoeken wij hierbij vriendelijk om dit alsnog te doen. Indien u uw ondersteuning om
wat voor reden dan ook (tijdelijk) wilt stopzetten, dan vernemen wij dit ook graag van u.
Wij wensen u een fijne zomer toe waarin we hopelijk (met kleine stapjes) mogen terugkeren
naar de wereld zoals deze eruit zag vóór corona.
Stichting Pater Konings Fonds
Ospel, mei 2021
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