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Peru heeft een nieuwe president. Na zwaarbevochten verkiezingen werd op 28 juli
Pedro Castillo, de kandidaat van het communistische ‘Peru Libre’, ingezworen als
president van Peru. Dit is ondertussen alweer de vijfde president die wij meemaken in
onze tijd in het land. Het verkiezingsprogramma van de partij baarde ons al redelijk wat
zorgen omdat het bijvoorbeeld spreekt over het afwerpen van het juk van religie en
privébezit ziet als de wortel van corruptie. De nieuwe president heeft een kabinet
samengesteld met meerdere personen die onderwerp zijn van onderzoeken naar onder
andere terrorisme. Peru heeft in het verleden veel geleden onder de strijd tussen het
leger en de terroristische groepering het Lichtend Pad. Meerdere personen die gelinkt
worden aan deze groepering hebben nu een plek gekregen in en rondom de regering.
We gaan zien wat de komende tijd Peru gaat brengen. Vooralsnog stijgen de prijzen
hard, mede vanwege de sterke waardedaling van de nationale munt.
In tijden van verandering is het soms fijn dat een
aantal dingen hetzelfde blijft. Alleen zijn wij minder
blij met iets wat maar niet verandert; thuisscholing. In
maart 2020 (17 maanden geleden!!!) werden de
scholen in Peru gesloten. De Diospi Suyana school
doet er alles aan om een goede invulling te geven aan
thuisscholing maar het kost veel energie, voor de
leraren, de kinderen en ook de ouders. Diospi Suyana
heeft onlangs een verzoek ingediend om deze maand
open te kunnen gaan voor halve groepen. Na een
positieve inspectie door de regionale overheid waren
we hoopvol. De goedkeuring is helaas nog niet
binnen. Pedro Castillo zich onlangs uitgesproken over de kwestie. In zijn campagne riep
hij dat hij alle scholen zou openen als hij tot
president verkozen zou worden. Gisteren zei hij
dat de scholen pas open kunnen als alle leraren,
alle ouders én alle kinderen zijn gevaccineerd
tegen het coronavirus. Dat is volgende week niet
voor elkaar dus als dit het beleid wordt kunnen de
kinderen voorlopig nog niet naar school.
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Verder gaat het best goed met ons. De kinderen
vermaken zich over het algemeen prima en
ontwikkelen zich goed. We zijn lekker aan het
werk in het ziekenhuis, Steven heeft het eerste jaar van zijn studie afgesloten en we
kunnen alweer een paar maanden (met masker) fysiek naar de kerk. Daarnaast zijn
Stevens ouders onlangs een paar weken op bezoek geweest, vierden wij onze 10e
trouwdag en werd Leah 7. Ja we hadden liever een andere president gehad, en we
zouden zeker graag zien dat de scholen weer open gaan maar God is heel goed voor ons.
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.

