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FAMILIAATJE #9:
Corona

Het leven in Peru staat, zoals in de rest van de wereld, al maanden volledig in het teken
van het coronavirus. Op 15 maart werd een strenge lockdown aangekondigd en die
maatregel is nog steeds van kracht. Scholen werden al iets eerder gesloten en blijven
mogelijk nog het hele schooljaar, dus tot aan de kerst, dicht. In maart kwam bij ons de
vraag op of we hier moesten blijven of dat we beter naar Nederland terug konden gaan
nu de ambassades nog konden helpen met het vinden van een vlucht. Over die periode
hebben we ook wat uitgebreider geschreven op onze website.
Vanaf begin maart zijn we in het
ziekenhuis volop bezig geweest met het
zo goed mogelijk treffen van
voorbereidingen voor het ontvangen en
behandelen van patiënten met het
coronavirus. In dat kader is Steven nu al
twee keer met de directeur van Diospi
Suyana naar Lima gereden (vliegtuigen
vliegen niet). Dit is telkens een rit van
ruim 14 uur en zelfs een keer meer dan
20
uur
doordat
een
grote
aardverschuiving
de
weg
had
Onderweg naar Lima op meer dan 4.000 meter hoogte geblokkeerd. Ook is Steven betrokken
geweest bij stevige onderhandelingen
met de regionale overheid over de behandeling van coronapatiënten. Als privaat
ziekenhuis biedt Diospi Suyana meer dan de helft van de zorgcapaciteit voor
coronapatiënten in heel Apurímac, een departement met ongeveer 450.000 inwoners.
Vooralsnog hebben we slechts één coronapatiënt behandeld. Over de gevolgen van de
coronacrisis voor patiënten met andere klachten kun je meer lezen in ons meer recente
bericht.

‘’Verblijd u
in de hoop.
Wees
geduldig in
de
verdrukking.
Volhard in
het gebed.’’
Romeinen
12:12

Terwijl Steven druk bezig is in het
ziekenhuis is Vikki veel bezig met de
kinderen. Aangezien de scholen gesloten
zijn moet de scholing thuis gebeuren. Best
een uitdaging voor een fysiotherapeute!
Doordat de ‘zomer’vakantie hier tussen
kerst en maart is zijn de meiden nu al
ongeveer 5 maanden thuis. Het gaat
verder goed met ons maar we zijn wel
moe. Er stond wat vakantie op de planning
maar ja, dat gaat voorlopig even niet door! Kampvuurtje in de tuin
Wij versturen elke paar maanden een nieuwsbrief. Je kunt je
hiervoor aan- of afmelden door een berichtje te sturen naar
familiadejager@gmail.com
Kun je maar geen genoeg krijgen van onze updates of wil je
meer weten over wat wij doen in Peru en waarom? Kijk dan
op onze website: www.familiadejager.nl
Op deze website posten we regelmatig berichtjes, foto’s en
dank- en gebedspunten.

Vanuit Diospi Suyana ontvangen wij geen salaris.
Wil je ons financieel ondersteunen in het werk
dat wij doen dan kun je een donatie overmaken
aan Stichting de Bron Eindhoven op het
rekeningnummer NL20RABO0107076055 onder
vermelding van Ziekenhuiswerk Peru.


Stichting de Bron Eindhoven heeft de
ANBI-status waarmee jouw donatie
aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting.

