NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2021
In deze nieuwsbrief informeren wij u over onze projecten en de algemene ontwikkelingen in Venezuela.
Eventuele opmerkingen en/of vragen horen wij graag, via info@paterkonings.nl.

Op dit moment is het erg moeilijk, gezien de omstandigheden wereldwijd, om veelvuldig
contact met Venezuela te onderhouden. Met deze Nieuwsbrief proberen wij u op de hoogte te
houden.

Berichten uit Mérida
Adoptiefonds
Het hele voorgaande schooljaar zijn er geen scholen geopend. De regering heeft
aangekondigd dat ze voor het huidige schooljaar weer zullen worden geopend, te beginnen
met de lagere school en vervolgens de middelbare school en universiteiten. Maar dat hangt af
van de pandemie, omdat ze niet kunnen voorzien wat er gaat gebeuren.
Men had nog de beschikking over de uniformen van vorig jaar, omdat die toen niet zijn
verstrekt. Alleen moesten ze deels worden vermaakt door een verandering van maat. De
schoolspullen zijn wel opnieuw ingekocht.
Op 25 en 26 september jl. zijn, vooruitlopend op een eventuele heropening van de scholen, de
schoolbenodigdheden en -uniformen weer verstrekt aan de adoptiekinderen, zie onderstaande
impressie:

Inmiddels hebben we vernomen dat de scholen (eind oktober) weer geopend zijn in
Venezuela.
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Het grootste probleem voor de adoptiekinderen en hun families is gezondheid en voedsel. Op
die niveaus willen onze contactpersonen ook graag helpen, en daar komt allerlei
indrukwekkende logistiek bij kijken.
Van het geld dat zij ontvangen wordt het grootste deel aan de 150 adoptiekinderen besteed.
In feite ontvangen niet alleen de 150 officieel geregistreerde adoptiekinderen ondersteuning,
maar ook een aantal andere kinderen en jongeren die dat niet zijn, maar die ook in erge nood
zijn. Ze krijgen een beperkter aanbod aan hulp.
Sinds vorig jaar worden ook enkele gezinnen van adoptiekinderen op het gebied van voeding
en gezondheid ondersteund (medicijnen of medische noodgevallen, zoals chirurgische
ingrepen, enz.). We kunnen dit niet voor iedereen aanbieden, omdat dit niet altijd haalbaar is
(financieel en beschikbaarheid van mensen en middelen).
Waar de grote massa in Venezuela wanhopig van wordt, is het economische probleem en het
tekort aan benzine, diesel, gas, water en elektriciteit. Bovendien bevindt men zich in een fase
van totale handelsdollarisering, maar met salarissen die niet gelijk zijn aan de inflatie.

Pater Gerardo Konings Gezondheidscentrum
In het Gezondheidscentrum Pater Gerardo Konings in Mérida worden alle adoptiekinderen die
om hulp vragen gratis behandeld. Patiënten worden er regelmatig gevraagd om mee te
helpen, dit om de interne kosten en vervoersondersteuning voor de artsen en het personeel
die daar werken te dekken. Er worden ook medische bijeenkomsten georganiseerd om alle
kinderen (Kindergeneeskunde en interne geneeskunde) en hun moeders (gynaecologie en
huisartsgeneeskunde) te controleren. Die zullen plaatsvinden tussen november 2021 en
januari 2022. Het gezondheidscentrum voldoet in deze tijd aan een grote behoefte.

Covid-19 in Venezuela
Venezuela heeft in oktober een levering van 2,5 miljoen coronavaccins gekregen via het
Covax-programma. Dat meldt persbureau Reuters. Volgens officiële cijfers is de helft van de
bevolking van ruim 28 miljoen mensen gevaccineerd, maar wetenschappers schatten het
werkelijke aandeel volledig gevaccineerden op eenvijfde.
De verwachting die de regering heeft
uitgesproken om eind van de maand 70
procent volledig gevaccineerd te kunnen
hebben lijkt dus verre van realistisch.
Het Covax-programma is door de WHO en
hulporganisatie Gavi in het leven geroepen
om coronavaccins bij de armere delen van
de wereld te krijgen. In totaal zijn via Covax
nu 3,2 miljoen doses vaccin gedoneerd
aan Venezuela. Daarnaast kreeg het land
van onder meer Rusland en China
rechtstreeks ruim 15 miljoen vaccindoses,
blijkt uit data van de Verenigd Naties.

www.paterkonings.nl

https://www.facebook.com/paterkonings

info@paterkonings.nl

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2021
Venezuela gebruikt het Russische vaccin Sputnik-V, het Chinese Sinopharm en het Cubaanse
vaccin Abdela. In september sprak een vooraanstaande organisatie van Venezolaanse medici
haar scepsis uit over het gebruik van Abdela, vanwege een gebrek aan bewijs voor de
veiligheid en effectiviteit ervan.
(Bron: Volkskrant, 10 oktober 2021)

Overige berichten
Textiel containers
Hierbij ontvangt u een update over de opbrengst van de textielcontainers in de regio:
•
•
•

1e kwartaal 2021: 3.900 kg
2e kwartaal 2021: 4.300 kg
3e kwartaal 2021: 4.700 kg

Het 4e kwartaal is inmiddels ook gestart met de hoogste maandopbrengst van dit jaar,
namelijk 1.900 kg. Wederom hele mooie opbrengsten! We zijn er erg blij mee dat de
containers nog steeds door jullie zo goed gevuld worden. Informatie over de textielcontainers
is te vinden op: www.paterkonings.nl/kleding-containers.

Financiële adoptie Mérida 2022
Het opgaveformulier voor uw deelname in 2022 ontvangt u via een aparte mail.

Kerstmarkt Venezuela Werkgroep
Helaas kan de Kerstmarkt van de Venezuela Werkgroep die gepland was op 12 december a.s.
vanwege de situatie m.b.t. Covid-19 niet doorgaan.

Wij danken u hartelijk voor uw
ondersteuning in het afgelopen jaar

De beste wensen
voor
Blijf gezond,
zorg goed voor uzelf
en elkaar!
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