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Provisorische huisvesting na de beving

Het jaar was zo goed begonnen. Een zeer geslaagde summerschool met meer dan dertig kinderen. Het nieuwe echoapparaat.
En toen op die zaterdagavond gebeurde het bijna ondenkbare:
Een verwoestende aardschok en van het ene moment op het andere honderden slachtoffers en en duizenden gewonden.
Voor Els en Gonzalo en de gehele crew van La Sonrisa Naranja
liep het goed af zonder noemenswaardige schade aan zowel hun
woningen als de gebouwen van de fundación.
Meer naar het noorden, in de provincie Esmeraldas, de geboortestreek van Gonzalo, was de schade echter enorm en na een
bericht van een vriend van Gonzalo die juist terugkwam uit een
dorpje aan de kust, Cabo de San Francisco, dat daar nog geen
enkele hulp geboden werd, besloot Gonzalo samen met anderen
uit de fundación af te reizen naar het noorden, niet wetend of
het dorpje wel bereikbaar zou zijn.
Na overleg met de stichting in Nederland werd in eerste instantie
een bedrag van € 1000,- vrijgemaakt om de eerste noden te
kunnen lenigen, terwijl tegelijkertijd in Nederland een aktie opgezet werd, met het doel zo snel mogelijk € 5000,- bij elkaar te

is, gaan jaren voorbij.
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krijgen. Welnu, dat bleek geen enkel probleem: na twee weken waren
die € 5000,- bij elkaar en de eindstand na drie weken is € 6540,-.
Ondertussen hadden Gonzalo en zijn mannen hulpmaterialen en voedsel
ingeslagen en waren tot de ontdekking gekomen dat er in heel Guayaquil een gebrek aan drinkwater was, zodat besloten werd om dit water
in Esmeraldas in te slaan en werd op weg gegaan.
De reis verliep verder heel voorspoedig, de wegen bleken nog in redelijke staat te zijn en de volgende dag werd vanuit de stad Esmeraldas samen met een pick-up truck, van een vriend van Gonzalo, volgeladen met
flessen water de reis naar het dorpje Cabo de San Francisco begonnen.
In het dorpje troffen ze een complete chaos aan, waar mensen al enkele
dagen met weinig eten en drinken door gebracht hadden en waar de gezinnen op het strand bivakkeerden deels omdat hun huisje geheel ver-

Er zijn veel gewonden

woest was en deels uit angst voor de nog steeds hevige naschokken.
De hulpverleners konden dus gelijk aan de slag met het uitdelen van
voedsel en water
en het verzorgen
van de gewonden.

Samen met
een pick-up
truck van
een vriend
van Gonzalo

Toen na enkele
dagen ook andere
hulp het dorp bereikte werd de terugreis aanvaard
en in het weekend
was de groep
weer in Guayaquil terug.
In het volgende weekend was de beurt aan Els om met anderen het getroffen gebied in te trekken. Om niet weer een dagreis te moeten maken
werd besloten om in de nabijgelegen provincie Manabi hulp te gaan verlenen. Al tijdens de reis werd al water uitgereikt aan mensen die langs
de weg om water stonden te vragen en verderop werd in een dorp voedsel, water en medicamenten uitgedeeld. Ook werden daar een aantal
matrassen achtergelaten.
In de weken daarna werden in de weekends nog meer van deze expedities uitgevoerd en tenslotte werd in het laatste weekend van het resterende geld een hoeveelheid speelgoed aangeschaft dat na weer een reis
naar het noorden aan de kinderen van Cabo de San Fransisco werd uitgedeeld. Daar werden ook, onder leiding van Charlotte de psycholoog en
Els, als een soort traumaverwerking, spelletjes met de kinderen gedaan.

Een hele auto vol

Al met al mogen we hier in Nederland trots zijn op de inzet onder moeilijke omstandigheden van het team van de Fundación La Sonrisa Naranja.
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Berichten van Els
In de vorige nieuwsbrief waren er veel plannen om uit te voeren. We
hadden een uitstapje naar het strand gepland en een medische campagne in het verschiet. Ook zou er een nieuw echoapparaat komen en Gonzalo zou afstuderen voor zijn master.
Het echoapparaat is er gekomen en wat is hij mooi! Het is een enorme
vooruitgang om met een apparaat te werken waar een Doppler voorziening op zit, hierdoor kan ik de bloedtoevoer van de moeder naar het
kind bekijken of de doorbloeding van een knobbeltje, of de doorstroming
van een groot vat. Ook kan ik nu een pretecho maken voor de zwangere
vrouwen zodat ze al voordat hun kind geboren wordt een foto kunnen
hebben. Het is echt een enorme vooruitgang. Hartelijk dank voor al het
Plastic voor een tent

werk dat is verzet in Nederland om het geld bij elkaar te krijgen en zo
dit fantastische apparaat te kunnen kopen.
Ook Gonzalo is afgestudeerd van zijn master. Dit is in Ecuador het
hoogst haalbare diploma voor medici. Er zijn alleen mogelijkheden voor
specialisatie in het buitenland. We zijn dan ook enorm trots dat hij dit
naast zijn meer dan fulltime baan heeft kunnen voltooien.

Helaas zijn de
slachtoffers de
schade nog
lang niet te boven

Helaas zijn het uitstapje naar het strand en de medische campagne uitgesteld. Dit omdat Ecuador op 16 april 2016 is getroffen door een aardbeving. Het heeft
desastreuze gevolgen gehad
voor een groot
gedeelte van de
kust. Honderden
mensen zijn overleden, duizenden
zijn gewond geraakt en tienduizenden zijn hun
huis kwijt geraakt. De stichting heeft in de eerste dagen na de ramp actie ondernomen en is naar de getroffen gebieden vertrokken. Gonzalo
heeft met een team van 4 mannen water, voedsel en medische hulp
verleend op plekken waar op dat moment nog geen hulp werd geboden.
In de afgelopen 2 maanden zijn we in totaal 4 keer naar verschillende
gebieden gegaan. In het begin met noodvoorzieningen zoals water en
voedsel, later meer voor psychologische hulp en activiteiten met kinderen.

Het verzorgen van
gewonden

Het zijn heftige tijden geweest en helaas zijn de slachtoffers van de
aardbeving nog lang niet de schade te boven. Voordat de infrastructuur,
de werkvoorziening en de psychologische schade weer compleet hersteld
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is, gaan jaren voorbij. Veel mensen zullen moeten blijven wonen in tentenkampen totdat er nieuwe huizen gebouwd zijn. Dit geeft veel stress
door het geforceerd samenwonen in suboptimale condities, matige hygiënische voorzieningen en weinig uitzicht op verbeteringen op korte termijn. Deze mensen waren vaak al de allerarmsten in Ecuador en zien
vaak geen uitweg uit deze situatie. De stichting zal de komende maanden enkele dorpjes blijven bezoeken.
De nadruk zal nu liggen op het dorpje Cabo de San Francisco in het
noorden van Ecuador. Dit dorp hebben we al enkele keren bezocht. De
hulp in dit gebied verloopt niet optimaal. Er wonen op dit moment ongeveer 120 families in geïmproviseerde tentenkampen. Er zijn in totaal 3
latrines en geen douches. De mensen leven van de visvangst, maar door
het fenomeen El Niño blijven de vissen weg en is er weinig mogelijkheid

Met wat plastic in de
schaduw

om de schade te herstellen. In het tentenkamp is een algemene keuken,
maar er is gebrek aan voedsel. Ook zijn er drie meervoudig gehandicapte
kinderen. Een van hen heeft een rolstoel, de anderen helaas niet. De
stichting zoekt op dit moment fondsen om aan deze kinderen een aangepaste rolstoel te doneren.

Weekend aan zee afgelast

Er zijn in
totaal 3
latrines en
geen
douches

Door de aardbeving is het geplande weekend aan zee afgelast. Hoewel
het hotel in Olon geen schade heeft opgelopen, is in overleg met de ouders en de kinderen besloten om niet een weekend ver van huis door te
brengen terwijl er nog steeds een dreiging van stevige naschokken bestaat.
Gepoogd wordt later dit jaar alsnog naar zee te gaan.

Geslaagd verjaardagsfeest
Een van onze sponsoren bereikte de leeftijd van 65 jaar en om dit te
vieren werd aan La Sonrisa Naranja gevraagd om een Ecuadoriaanse
maaltijd te verzorgen.
Bij deze gelegenheid werd uiteraard ook uitleg gegeven van het werk
van de Fundación La Sonrisa Naranja in Guayaquil.
Hebt u ook iets te vieren, neem dan contact met ons op, wij bespreken
graag met u wat de mogelijkheden zijn.

Goed drinkwater voorkomt ziektes

