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Vakantieschool op zoom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kinderen waren al een jaar niet naar school geweest en alle 

lessen online! En de regentijd en dus de schoolvakantie was weer 

aangebroken tot half mei. Waar voorheen de deuren van de 

zomerschool bij de stichting na Pasen weer open zouden gaan 

voor de kinderen van de wijk, moest nu nagedacht worden over 

hoe dan wel, want ook hier was Corona nog steeds. 

En er werd een prachtig programma opgezet! 

Vanaf 5 april zond de stichting elke dag een uur lang via You Tube 

een programma uit : 

Knutselen miss Lady 

Dansen miss Joan 

Spaans miss Julie 

Engels miss Floor 

Studenten van Espol pakten deze opdracht van de stichting met 

plezier aan, want dit telde niet alleen voor hun stageopdracht en 

leverde punten op, maar je stageopdracht linken aan een stichting 

wordt zeer gewaardeerd. Ze zorgden voor instructies vóór de 

opnames van de leerkrachten en zorgden  ook dat het op een mooie 

manier werd uitgezonden. Het werd een open You Tube kanaal dat 

iedereen, dus ook in Nederland , kon volgen en nog steeds te zien 

is op Vacacional de lenguaje Guayaquil Ecuador . 
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Ook dokters worden 
gevaccineerd 

Voedselpakketten uitdelen 

gaat ook nog steeds door 

VACCINEREN IN ECUADOR 
 
Eens te meer lijkt het bewijs geleverd dat geld en macht het verschil 

maakt, ook in coronatijd. 

De verkiezingen in Ecuador zijn voorbij, de leider is gekozen en het leven 

neemt weer zijn loop, maar in dit geval maakt het zeker verschil. 

Stonden de afgelopen maanden in het teken van deze verkiezingen en 

stond het land stil: geen vaccins, geen strategieën en geen 

doorslaggevende maatregelen. Nu het volk gesproken heeft, kan de 

leider doen waar hij voor gekozen is = leiding geven en dat doet hij. 

Er is geld geleend en gegeven door de IMF en zodoende vaccins 

ingekocht. Codax heeft ook toegezegd en geleverd. De prikstraten zijn 

dezelfde als de verkiezingslocaties: iedereen staat al om die reden 

geregistreerd, dus kan er geprikt worden. En de vaccinatiebereidheid is 

enorm toegenomen! Els en Gonzalo zien de corona patiënten afnemen. 

Natuurlijk is voorzichtigheid geboden en mondkapjes verplicht. Om die 

reden kondigen we binnenkort een mondkapjes-actie aan! En natuurlijk 

is het land nog steeds failliet, de werkeloosheid enorm en zijn de 

voedselpakketten elke week nog steeds grote noodzaak, maar wie 

weet…. gloort er hoop aan de horizon, ook voor Ecuador! 

Werk aan de winkel dus! Els heeft één persoon binnen haar team vrij 

geroosterd voor informatieverstrekking en aanmelding en dat werkt! Al 

haar patiënten wordt gevraagd naar de vaccinatie en waar nodig 

ogenblikkelijk aangemeld! En, patiënt of niet, zeg het voort: iedereen die 

geholpen wil worden, wordt in de kliniek aangemeld!! Ga zo door! 

 

 
 

Els en 
Gonzalo zien 

de corona 
patiënten 
afnemen 
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De wereld gaat weer een heel klein beetje 
open! 

 
Het vaccinatieprogramma is ook in Guayaquil  op gang gekomen.  

De kinderen gaan heel voorzichtig naar school: sommigen helemaal, 

anderen 1x per 3 weken. 

De eerste medicijnstudente uit Groningen heeft geïnformeerd of het 

mogelijk is om volgend jaar stage te komen lopen in de stichting.  

Maar, niet te vroeg juichen: iedereen is nog steeds verplicht in Ecuador 

om een mondkapje te dragen in zowel binnen- als buitenruimtes. Ook 

de kinderen, van welke leeftijd ook. Ook op school! 

De stichting in Nederland heeft daarom vanaf  juni een 

mondkapjesprogramma opgezet: elke patiënt krijgt gratis een 

gecertificeerd mondkapje.  
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BERICHTEN VAN ELS 

 

De helft van 2021 is voorbij. Corono lijkt steeds meer bedwongen. Ook 

hier in Ecuador wordt er veel ingeent, maar is het animo niet door 

iedereen groot. Er zijn veel mensen die door onwetendheid of verkeerde 

informatie (lees Instagram en Facebook) niet gevaccineerd willen 

worden. Uiteraard zijn er ook mensen die door religieuze overwegingen 

een vaccinatie weigeren, alhoewel ook dat vaak door sociale media 

wordt beinvloed. Veel mensen willen hun ouders niet meenemen om in 

te laten enten en daardoor zijn er nog steeds ouderen die benauwd door 

mij gezien worden. Uiteraard kan ik daar niets anders mee dan 

doorsturen naar het ziekenhuis, alhoewel ik al wel ontstekingsremmers 

voorschrijf voordat ze gaan. Dat heeft te maken met het medicijntekort 

in de openbare gezondheidszorg en de tijd die eroverheen gaat voordat 

een patient kan worden geholpen in een openbaar ziekenhuis. Er kunnen 

rustig uren overheen gaan, voordat deze patienten ook maar gezien 

worden door een arts, laat staan de tijd voordat ze zuurstof kunnen 

krijgen. Aangezien familieleden niet naar binen mogen bij het ziekenhuis 

liggen veel patienten vaak lange tijd zonder controle alleen met andere 

patienten op een kamer met hoge koorts, veel pijn en zuurstoftekort. 

Veel mensen zijn daardoor bang om naar het ziekenhuis te gaan. Dit 

verbetert de overleving uiteraard niet. Het goede nieuws is dat er wel 

een daling in de ziekenhuisbezetting te zien is. Dit zal zeker ook komen 

door de vaccinatie van de bevolking. Op dit moment worden mensen 

tussen de 50 en 55 jaar ingeent.  

Aangezien de gevallen van ernstige COVID duidelijk aan het dalen zijn, 

worden er ook weer nieuwe projecten opgestart. Zo is de samenwerking 

met de plaatselijke universiteit ESPOL weer begonnen met stages van 

voedingsdeskundigen en consulten via whatsapp aan verschillende 

leeftijdsgroepen. Hierbij zoekt de Fundacion patienten in verschillende 

leeftijdsgroepen. Studenten voedingskunde nemen dan een consult af 

en geven voorlichting aan deze mensen nadat ze een maand les hebben 

gehad over de specifieke benodigdheden in deze leeftijdsgroep. Het is 

een win-winsituatie: de student leert een consult afnemen en oefent 

voedingsadviezen en onze patienten krijgen gratis informatie over hun 

specifieke voedingsbehoeften.  

De samenwerking van de Fundacion met de voedselbank gaat ook nog 

steeds door. Hierbij kan de stichting tegen gereduceerde prijs voeding 

inkopen, maar hebben we zo en dan ook donaties, die we aan onze 

clienten kunnen uitdelen. Recent konden we 150 pakketten luiers voor 

vAangezien we hierbij altijd een foto vragen van voor ouderen en bedlegerigen.  

Mondkapjes met La 
Sonrisa Naranja 

stickers! 

Soms zijn er pizza’s om 
uit te delen 
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de mensen die de donatie ontvangen, kregen we ongevraagd nieuw inzicht in 

de leefomstandigheden van deze mensen. Veel ouderen worden slecht 

verzorgd, zijn ondervoed en liggen de hele dag op een dunne matras. Op dit 

moment zijn we aan het analyseren hoe we de omstandigheden van deze 

bevolkingsgroep zouden kunnen verbeteren. Hierbij denken we aan 

voedingsadviezen, voedselpakketten, fysiotherapie en als de 

omstandigheden het toelaten mogelijk ook huiskamerbijeenkomsten. Dit zal 

een pilotproject zijn om te kijken of er animo en mogelijkheden zijn. Als er 

vrijwilligers zijn die mee willen denken of bij zouden willen dragen dan horen 

we dit graag. Hierbij kan gedacht worden aan een stage van een student, die 

hierin geinteresseerd is, uitwerking van een agenda van activiteiten die 

gedaan kunnen worden of een voedingsplan voor ouderen en bedlegerigen.  

De internationale samenwerking komt sowieso weer meer op gang. In de 

afgelopen maand is er contact geweest met 3 verschillende universiteiten om 

samen te werken op verschillende niveaus. Hierbij is een medisch student 

geinteresseerd in een stage in 2022, wil een antroposofische faculteit 

onderzoek doen naar de naweeen van COVID in tweede en derde 

wereldlanden en zijn er studenten marketing en economie geinteresseerd in 

het opstellen van een businessplan voor de komende jaren voor de stichting. 

De stichting staat hier wel voor open, maar bekijkt ook altijd of dit ten goede 

komt aan de uitgangspunten van de Fundacion. We moeten ook gefocust 

blijven op wat onze speerpunten zijn: goede medische en preventieve zorg 

leveren tegen een toegankelijke prijs en sociale en culturele projecten 

organiseren, waarbij de psychische en mentale gezondheid wordt verbeterd 

voor de bevolking  in Guayaquil. 

 

 

 

 
 
 

Veel ouderen 
worden slecht 

verzorgd en zijn 
ondervoed 
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MONDKAPJES PROJECT 
 
Waar in Nederland de mondkapjesstrategie is losgelaten, is overal in 

Guayaquil het dragen daarvan verplicht in zowel binnen-als buitenruimtes! 

Els en Gonzalo werken ook nog steeds vanaf maart 2020 in volledig 

beschermde kleding, ondanks de hitte en het ongemak! Dat heeft de 

stichting er toe gezet om gecertificeerde mondkapjes te verstekken aan 

alle patiënten van de kliniek: beter goed beschermd, dan overdreven 

gekermd. 

 

ACTIES IN DE WIJK 
 
En dan ineens belt de voedselbank op en zegt dat het een lading 

incontinentieluiers voor ouderen heeft te vergeven. Kan de stichting  het 

gebruiken? Natuurlijk! Wel weer even een organisatie, want bij alles hoort 

een administratie, maar het lukte: iedereen blij! 




