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FAMILIAATJE #10:
Nog steeds Corona

Er is veel gebeurd sinds jullie onze laatste nieuwsbrief hebben ontvangen. Een aantal
dingen is hetzelfde gebleven; de lockdown maatregelen zijn nog steeds van kracht, de
scholen zijn nog steeds gesloten en dus wij geven de meiden nog steeds thuis les. Een
aantal dingen is veranderd; Vikki werkt weer, twee kabinetten zijn gevallen, Peru is
gestegen op de ranglijst van landen met de meeste besmettingen met het coronavirus en
ook in ons ziekenhuis zijn we volop bezig met het behandelen van coronapatiënten.
Eind mei liepen de onderhandelingen met de regionale overheid over de bijdrage van
Diospi Suyana in deze crisis in Apurímac volledig vast. Nadat onze directeuren een
verklaring hierover online hadden
gezet en deze door ruim 1,5 miljoen
Peruanen werd bekeken heeft Steven
samen met Klaus een bijzonder 3e
bezoek aan Lima gebracht. Ze hebben
gesproken met vooraanstaande politici
en tv-kanelen over de situatie. Meer
hierover kun je lezen op onze website.
Vikki is ondertussen weer begonnen
met werken in het ziekenhuis en ze
geniet hier echt van. We hebben geweldige kinderen maar na maandenlang dag in dag uit
thuis te zijn geweest, regelmatig ook zonder Steven, was het heerlijk om weer aan de slag
te kunnen met patiënten. Ondertussen werkt Vikki veel met de coronapatiënten en dit
wordt door zowel de patiënten als de artsen zeer goed ontvangen.
Steven en Klaus met de Eerste Minister van Peru

‘’En laten
wij niet moe
worden
goed te
doen, want
te zijner tijd
zullen wij
oogsten, als
wij het niet
opgeven.’’
Galaten 6:9

Het coronavirus heeft ondertussen de bergen van Peru
bereikt. De ziekenhuizen in Abancay en Cusco kunnen
de toestroom van patiënten niet meer aan. Onlangs
hoorden we van een arts uit Cusco dat in haar
ziekenhuis patiënten bij de ingang overlijden omdat er
geen bedden beschikbaar zijn. Veel patiënten komen
dan ook naar Diospi Suyana. In april hadden we onze
eerste coronapatiënt en toen tot begin juli niets.
Sindsdien komen er steeds meer naar ons ziekenhuis
en nu staat de teller op ongeveer 30. Helaas zijn
meerdere coronapatiënten overleden. De afgelopen
week kwamen bijna dagelijks begrafenisondernemers
Vikki in beschermende kleding
naar het ziekenhuis om onder strenge protocollen een
overledene op te halen en naar de begraafplaats van Curahuasi te brengen. Dit is zwaar
voor de mensen die met deze patiënten werken. Zoals een collega het laatst zei: ‘’we zijn
gewend om te vechten voor het leven, maar nu vechten we constant tegen de dood’’.
Gebed voor ons verplegend en medisch personeel is dan ook hard nodig.
Wij versturen elke paar maanden een nieuwsbrief. Je kunt je
hiervoor aan- of afmelden door een berichtje te sturen naar
familiadejager@gmail.com
Kun je maar geen genoeg krijgen van onze updates of wil je
meer weten over wat wij doen in Peru en waarom? Kijk dan
op onze website: www.familiadejager.nl
Op deze website posten we regelmatig berichtjes, foto’s en
dank- en gebedspunten.

Vanuit Diospi Suyana ontvangen wij geen salaris.
Wil je ons financieel ondersteunen in het werk
dat wij doen dan kun je een donatie overmaken
aan Stichting de Bron Eindhoven op het
rekeningnummer NL20RABO0107076055 onder
vermelding van Ziekenhuiswerk Peru.


Stichting de Bron Eindhoven heeft de
ANBI-status waarmee jouw donatie
aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting.

