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Hoe gaat het met iedereen? 
 

Dat dachten wij als bestuur ook, maar bij elkaar komen was geen 

optie, dus dan maar via de computer. En zo kon Els vanaf het 

strand ook meedoen! Gelukkig hoorden we van elkaar dat binnen 

onze families iedereen nog gezond was. Onder deze Corona 

omstandigheden houd je je aan de regels en kijk wat wel of niet 

kan en mag.  

TWEEDE GOLF? 

Waar we in Europa op dit moment middenin de tweede golf 

zitten, lijkt het in Ecuador voorlopig nog niet te gebeuren. Er zijn 

af en toe lokale pieken maar die lijken met name voort te komen 

uit de recente trips naar de kust tijdens de ‘feestdagen’ in 

Oktober. Dat zijn met name wat rijkere gezinnen waardoor onze 

wijk niet direct hard getroffen wordt. Hoop is wel dat de rijkere 

gezinnen het virus niet doorgeven aan de armere gezinnen die bij 

hen werken. Toch blijft het spannend en hopen we dat de tweede 

piek inderdaad uitblijft.  

We blijven als stichting uiterst voorzichtig te werk gaan 
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Ook in coronatijd gaat 
de zorg gewoon door 

Ook hier zoveel 
mogelijk afstand 

bewaren 

Activiteiten in het land 

Het is hartverwarmend te merken hoe velen de stichting een warm 

hart toedragen! Zo werden we uitgenodigd om te vertellen over de 

stichting in Den Haag door de Rotary in het Marriott, in Prinsenland in 

de Oosterkapel en in Schiedam in de Grote Kerk.  

 

 

 

   
 

Dank 
onbekende 

gever! 
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Rotary Marriott Den Haag 
Blij verrast werden we door een 

telefoontje met een uitnodiging van 

Wietske Verkuyl om te komen 

vertellen. Wie was dat ook al weer 

en waar kennen we haar van? Het 

kwartje viel: zij was de predikant 

die Els en Gonzalo 12 jaar geleden 

trouwde en de zegen meegaf! Het 

was een mooie bijeenkomst in Den 

Haag. Dank daarvoor  

Grote kerk Schiedam 
De diaconie van de Grote Kerk 

Schiedam heeft onze stichting 

opgenomen in zijn donaties. 

Wij hadden ons al 

gepresenteerd in hun kerkblad 

en op 29 november jl. 

mochten we na de dienst ons 

verhaal vertellen. Dank 

daarvoor! 

Financiën 
 
We vertelden u al, dat we regelmatig verrast worden met vragen en 

telefoontjes van geïnteresseerden. Maar vorige maand keken we toch 

wel heel verbaasd op toen we een heel groot bedrag gestort zagen op 

onze rekening van iemand die we totaal niet kennen. Dank, 

onbekende gulle gever!   
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Berichten van Els 

Wow wat een jaar! En wie weet wat 2021 gaat brengen? Het was een 

jaar met veel uitdagingen, maar ook met veel successen. Veel verdriet, 

maar ook overwinningen. We hebben veel mensen kunnen helpen, 

alhoewel we ook patienten hebben verloren. Veel ups en downs dus.  

Op het moment schijnt er in Guayaquil een tweede golf te zijn. Gelukkig 

is het in onze praktijk behoorlijk rustig. Ik zie wel mensen met 

griepverschijnselen, maar ik heb geen ernstig zieke mensen gezien in 

deze periode. Het lijkt dat de meeste mensen die nu ziek worden met 

COVID19  in een ander gedeelte van Guayaquil wonen. Veel mensen in 

onze wijk hebben de ziekte al gehad en wie weet geeft dat ook wel 

enige bescherming? 

De medische hulp gaat nog wel gewoon verder: er zijn meer patienten 

dan voor de coronavirus. Dat komt denk ik doordat meer mensen ons 

kennen en omdat veel medische praktijken zijn gesloten door de 

coronacrisis. Het is toch een extra kostenpost om goed beschermd te 

werken en veel artsen hebben dat er niet voor over.  

In de stichting zijn we op dit moment erg gefocust op preventieve zorg: 

er is een aanbieding geweest om uitstrijkjes te doen. Elke maand komt 

het ministerie van gezondheidszorg een dag vaccineren in onze praktijk. 

Door een donatie van de voedselbank kunnen we aan patienten met 

diabetes gratis medicijnen verstrekken. Ook zijn er op wereldaidsdag 

gratis sneltest van HIV en COVID19 gedaan.  

Verder is het onderwijs in Ecuador nog steeds online. Dit geeft voor veel 

moeders en kinderen grote problemen. Ter ondersteuning van deze 

kinderen is een psychopedagoog in de arm genomen. Zij helpt bij 

gedrags- of leerproblemen van kinderen en kan ouders adviezen geven 

hoe ze het best met hun kinderen kunnen omgaan. Dit project zit nog in 

de opstartfase, maar er is zeker vraag naar onder de patienten.  

Voor de maand december hebben we enkele activiteiten gepland. 

Uiteraard kunnen we dit jaar geen groot kerstfeest organiseren, maar de 

300 families die door de stichting met een voedselpakket worden 

ondersteund willen we een wat uitgebreider pakket geven met o.a. een 

kip, een klein kadootje voor de kinderen en wat producten voor de 

persoonlijke verzorging. Ook zijn we een optocht aan het organiseren 

met de kerstman, rendieren en dwergen. Meer hierover op facebook van 

de stichting en in de volgende nieuwsbrief. 

 
Elke week 150 

pakketten 

Je zal toch zo je werk 
moeten doen! 

 

 
 
 

Wow wat een 
jaar 
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Activiteiten van de stichting Coronaproof 
We kunnen u melden dat het uitdelen van de voedselpakketten nog steeds 

doorgaat. Zo’n 300 gezinnen kunnen elke 2 weken een pakket ophalen. 

Soms gaat het even mis: dan wordt er een enorme uitbraak van 

kakkerlakken geconstateerd en moet er eerst grote schoonmaak gehouden 

worden! Ecuador verkeert in een grote economische crisis en de 

verwachting is dat we deze voedselbank nog wel een jaar moeten 

voortzetten. De kerstfeestviering zal er dit jaar anders uitzien, maar we 

gaan er wel een feestje van maken. De bedoeling is om een optocht te 

houden door de wijk met  Kerstfiguren.  

 

 

Elke maand de 
verplichte vaccinaties 

voor de kinderen 

 

 

 

Een 

knutselpakket 

kost €5,- 

Ook Kevin coronaproof 

 

 

Ook zijn we van plan de 

voedselpakketten op te leuken 

met een knuselpakket voor de 

kinderen. Mocht u daaraan 

willen bijdragen dan weet u ons 

te vinden De kosten voor de 

optocht zijn $ 500,- en een 

knutselpakket $ 5. Ook wordt er 

een kartonnen dozen challenge 

opgezet: 

de kinderen uit de wijk worden uitgedaagd om van een kartonnen doos 

iets moois te maken. Daar een foto van te nemen en te uploaden naar de 

stichting. We verbinden daar leeftijdscategorieën aan en het bestuur in 

Nederland vormt de jury voor de prijsuitreiking van de mooist versierde 

doos! U hoort nog van ons!   

Opvoedingsdeskundige 

Er is een pilot gestart van 3 mnd. met de inzet van een 

opvoedingsdeskundige / sociaal werkster elke zaterdagochtend. Corona 

geeft stress en zij kan daarbij helpen! Tot nu toe is de vraag voldoende om 

daarmee door te gaan. 

 

Weet u het nog? Wanneer u bij uw 

onlinebestelling vanuit Sponsorkliks naar uw 

webwinkel gaat en uw bestelling plaatst, krijgt 

de stichting daar provisie van! Het kost u niks en het levert ons veel 

op! Kleine moeite toch?! 

Nieuwe vestiging 
Els en Gonzalo zijn nog steeds optimistisch over het doorgaan van 

het opzetten van een tweede vestiging, maar nu nog niet. De 

contacten die al ingezet zijn in het voorjaar gaven aan, dat men dat 

er echt niet bij kon hebben door Corona. Dat wordt wel 2022. Het is 

niet anders helaas. 




