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Beste allemaal,
Op 16 maart ging de lockdown in Peru van start en we zitten er nog steeds middenin. Volgens het laatste officiële, 
presidentiële bericht in ieder geval nog tot 30 juni. Die verlenging is niet zo raar, want na 11 weken quarantaine zijn 
de cijfers hier nog steeds hoog: 148.285  besmettingen/4.230 overleden (29 mei 2020)
De straat op mogen we alleen voor boodschappen. Verder is het ‘quedate en casa’ [kedaatè in kasa].

Waarom 3,5 maand quarantaine?
We breken een wereldwijd record: 3,5 maand strenge regels, met veel controle door politie en militairen. Niemand 
had verwacht dat Covid-19 hier zo uit de hand zou lopen. Hoe kan dat? 

Vier antwoorden met een Z:
                                                   Zijlijn
                                                   Zonder werk geen brood
                                                   Zorg
                                                   Zegevierende corruptie
De zijlijn
Van de Peruaanse economische groei van de afgelopen jaren profiteerde alleen ‘the happy few’. De rest,  zo’n 70% van 
de bevolking, ziet deze groei ook, maar neemt geen deel.  Zij zijn dagloners en leven van kleine handeltjes, staan op 
de markt, werken in de huishouding, verkopen maisbier, zijn (informele) taxichauffeurs, landbouwers, enzovoort. 
Zonder werk geen brood
De meesten van hen hebben geen arbeidsbescherming, verzekering tegen ziekte of buffer. Elke dag moeten ze de 
straat op om hun inkomsten bij elkaar te sprokkelen.
De zorg
Brede investeringen in onderwijs en gezondheidszorg voor een solide kwalitatieve basis zijn lange tijd nagelaten. Om 
je een idee te geven: voor een bevolking van 30 miljoen mensen, waren in het hele land 150 IC-bedden. 
Zegevierende corruptie
Voeg daar de corruptie aan toe en je begrijpt dat alles uit de kast moet worden gehaald om een crisis van deze 
omvang voor álle bevolkingsgroepen te verslaan. 

Top-down en gehoorzamen
De president heeft zeker zijn best gedaan, maar zelf-isolatie bleek een luxe die niet iedereen zich kan veroorloven. 
Een groot deel van de bevolking in de steden moet er simpelweg iedere dag op uit, voor brood op de plank. De 
grootste brandhaarden zitten dan ook in de steden. Vooral de markten spannen de besmettingskroon. 





Zo begon corona hier

 Vanaf het begin hebben alle gemeenschappen in de Andes zich hermetisch afgesloten. Geen 

vreemdelingen. En vooral geen buitenlanders want volgens veel hetzerij op lokale radiostations waren zij, 

en dus ook: wij, de schuldigen. ‘Van hulpverlener naar paria’… Gelukkig is deze laatste storm gaan liggen. 

Nu zijn ongeveer alle dorpen (ook het lager gelegen dorp waar wij wonen) afgesloten. Als bewoners 

houden we om beurten toezicht langs toegangswegen of –bruggen. Alleen ‘eigen mensen’ laten we toe. 

Eén keer per dag mag je eruit. Bij terugkomst krijg je een chloordouche: welkom terug.

En de moestuinen?

De eerste weken bereikten ons veel goede berichten over het nut van de moestuinen en tuinkassen. 

Bedankjes en foto’s waarin trots de oogst werd geshowd. Families die niet deelnamen wilden nu ook 

opeens een moestuin. We hebben nog nooit zoveel aanvragen gekregen als in de afgelopen periode. 

Nieuwe dorpen, scholen, gemeenten, ga maar door. 

De situatie hoog in de Andes nu

Het ging aanvankelijk dus goed in de dorpen, maar zoals bij alles…. hoe langer het duurt…. De kleine 

winkeltjes raakten leeg en er kwam een gebrek aan basisproducten als zeep, suiker, melk, olie en zout. 

Ook de leerlingen komen in de knel. Ze moeten virtueel onderwijs volgen, maar hoe doe je dat zonder 

schoolspullen? De lockdown begon al op de eerste dag na de Peruaanse Grote Vakantie, toen alle boeken 

nog opgehaald moesten worden en de schoolspullen nog niet waren gekocht. Bijna geen enkel dorp heeft 

internet en ook het bereik van de nationale radio laat te wensen over. Gelukkig zenden ook steeds meer 

lokale radio’s nu lessen uit. 

Tijd voor actie

Na overleg met ons bestuur en het team besloten we tot actie over te gaan.  We zijn tenslotte een NGO 

en we zijn hier om te helpen. En zo ging half april ons Noodscenario van kracht. In ieder geval noodhulp 

voor ‘onze’ dorpen en misschien voor meer mensen. Zo lang het nodig is. 

Een aantal fondsen schoot gelijk te hulp: we konden van start met voedselhulp. Het team ging om tafel 

met de gemeenten, regelde vrachtwagens en zorgde voor de nodige autorisaties om af te mogen reizen. 

In sommige gevallen kreeg de autorisatie de vorm van de burgemeester hoogstpersoonlijk, op onze 

achterbank. 

Op 30 april ondernamen we onze eerste trip: een lege vrachtwagen van de gemeente werd tot de nok toe 

gevuld met 128 voedselmanden, zaden, plantjes, materialen voor het verbeteren van de woningen (want 

dat gaat gewoon door), medicijnen en batterijen voor de radio. De reis, die onder normale 

omstandigheden 7 uur duurt, duurde nu door alle wegblokkades van politie, militairen en dorpelingen 12 

uur.  



Tot nu toe hebben we 2.404 pakketten bezorgd.



Terwijl ik dit schrijf zijn we er al 9x op uit geweest en hebben we 2.404 manden bezorgd. Pakketten 

afleveren en weer weg. Niet te lang in de dorpen blijven en alle strenge protocollen in acht nemend om 

ieder gevaar van besmetting te voorkomen. 

De afgelopen 12 jaar ben ik nog nooit zo onder de indruk geweest van de heftigheid van de situatie in de 

dorpen, de daadkracht van ons team en het effect op elk teamlid. Aangeslagen komen ze terug uit de 

dorpen. Het is de kou, de onwetendheid, honger, zieke mensen die geen kant op kunnen, de kinderen die 

verloren rondlopen. Voor arme mensen stapelen de problemen zich snel op…

Alles wat we hebben opgebouwd in de gemeenschappen heeft zijn waarde dubbel-en-dwars bewezen. 

De moestuinen produceren en worden doorgezet. Bij wijze van spreken zouden we een dikke punt achter 

de stichting kunnen zetten, maar we gaan door.   Reaching out! waar het nodig is en dat is al lang niet 

meer alleen in ’onze dorpen’.

Corona slaat gaten in alle sectoren

De aanvragen voor nieuwe moestuinen bij families en scholen stromen binnen. Voor nu is het noodhulp, 

de ergste onrust wegnemen en iets van zekerheid bieden. Want bij deze mensen zijn alle bronnen van 

inkomsten (wolverkoop, aardappels, weefwerkjes voor toeristen in de stad, bagage dragen op de Inca-

Trail) weg. 

Geen structuur voor de kinderen

De kinderen lopen met hun ziel onder de arm. Geen school… Op 16 december 2019 begon de Grote 

Vakantie. Als het waar is dat dit schooljaar virtueel blijft, zullen ze pas in maart 2021 weer in de 

schoolbanken zitten. 

Op het programma Behalve voedselpakketten zullen we ook schoolspullen verstrekken (met het 

provinciale Ministerie van Onderwijs zoeken we naar de beste manier). Want ons team mag van de 

autoriteiten naar de dorpen, om noodhulp te bieden. 

 We tellen af naar de tijd dat ze weer langer mogen blijven om op te pakken waar we waren gebleven. Ik 

kan niet wachten om achter mijn computer vandaan te gaan en verder te bouwen, met de bekende en de 

nieuwe families. 

Je kunt ons helpen

Ik hoop dat ik je een beetje kan raken en dat je mij wilt helpen. Want deze crisis konden we met geen 

mogelijkheid begroten. Dus mochten je handen jeuken om iets te doen in deze tijd: met een extra donatie 

help je ons en de getroffenen in de dorpen enorm. 

Saludos, Simone 



Deze jongen gebruikt zijn schrift van vorig jaar. Hij vult de lege plekken op met 

houtskool. Voor 2000 leerlingen gaan we in Juni schoolspullen leveren. 

Schriften, kleurtjes, lijm, vouwpapier etc. Waarschijnlijk is er dit jaar alleen 

virtueel les. In de dorpen werkt dit nauwelijks. Samen met de scholen 

organiseren we ons om de leerlingen toch zoveel mogelijk bij te spijkeren.



4.808 liter zonnebloem olie

7.212 blikjes melk

4.808 kilo rijst

4.808 kilo suiker

9.616 pakken pasta

19.232 doosjes lucifers

9.616 rollen wc papier

2 dozen luiers

100 paar batterijen

1000+ stekjes

1000+ zaden

32 liter chloor

200 maskers

180 paar handschoenen

5 doosjes Ibruprofen

4.808 zakjes waspoeder

2.404 losse stukken zeep

2.404 kilo zout

 

Inkopen doen in bulk valt niet 

mee tijdens de quarantaine. 

Maar het lukt ons nog steeds. 

Tot aan 25 mei hebben we 

gekocht en uitgedeeld:







En wanneer je ziek bent, zoals deze vrouw op de grond, kan je geen kant op. 



De 36 schoolmoestuinen en 400 familietuinen doen hun werk!



Dit is ons team: onze helden. Allemaal waren we het erover eens. We moeten helpen. De 

veiligheidsvoorschriften nemen we in acht, en misschien missen er wat officiële papieren, 

maar dit risco nemen we. Voor de stroom uit!

 

 



Meer achtergrond over Peru    KLIK
 
 

https://time.com/5844768/peru-coronavirus/?amp=true


Om een goed beeld te krijgen van de 

situatie en de wat er nodig is, 

interviewen we families en leerlingen.

Ritten duren dubbel zo lang door alle 'roadblocks'

Iedere week nemen we radiospots op om de families 

te bereiken met onder andere tips voor de moestuin. 
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