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Corona in Ecuador.          Mei 2020 
 
Beste vrienden van de stichting, 
 
Enkele weken geleden berichtten wij u over de situatie in Guayaquil, Ecuador. Wij 
vertelden u dat we in een totale lockdown zaten vanwege het Coronavirus. Wij 
konden niet terug naar Nederland, maar konden wel hier in het gezin van Gonzalo 
en Els zorgen voor de kleinkinderen, terwijl de ouders naar hun werk gingen in de 
gezondheidszorg. 
Negen weken verder is de situatie wb Corona iets verbeterd: het aantal 
besmettingen neemt af. Els ziet nu niet alleen maar Corona patiënten meer, maar 
ook mensen met andere klachten. Maar vaak wel Corona gerelateerd: psychische 
klachten, slaapproblemen en andere fysieke klachten. Gelukkig is de verloskundige 
weer hersteld van haar Corona, want veel zwangere vrouwen vinden het bij de 
stichting veiliger dan elders. Wat niet veranderd is, is dat we nog steeds in een totale 
lockdown zijn met alle gevolgen van dien: geen werk, geen geld, geen eten. We 
vroegen u om donaties en dat heeft u massaal gedaan. Dank!!! En dat betekent dat 
we niet stil gezeten hebben maar hard aan de slag zijn gegaan.   
Al in de eerste week van de lockdown nam de voedselbank contact op met de 
stichting en zo ontstond spontaan een uitdeelpunt. Massaal werd daar op 
gereageerd en stonden de rijen tot 250 personen aan toe. Met alle problemen van 
afstand houden en veiligheid. Dat kon en moest beter.  Nu is een aantal prominente 
personen uit de wijk het aanspreekpunt van de bewoners. Zij kennen de mensen en 
leveren de adressen. De vulploeg bestond eerst uit 3 en nu 6 personen. Eerst was 
het bijna onmogelijk om goederen te transporteren. Dat is nu, na 9 weken later, iets 
gemakkelijker geworden, al blijft het een heikel punt. Zoals de zaken er nu 
voorstaan, leveren we aan 150 gezinnen per week. Er wordt niet meer uitgedeeld in 
andere wijk vanwege de veiligheid. Ook wordt er niet meer huis aan huis uitgedeeld 
om diezelfde rede. Het uitdelen gebeurt vanuit de stichting elke vrijdag en 
zaterdag.  Hopelijk houden we dat nog een poosje vol. Uw donaties hebben dit in 
ieder geval mogelijk gemaakt!!  
 
Groeten Wim en Hennie van der Linden 
 


