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Verslag 1 (30 maart) 
Vanaf midden februari stond het hele Mama 
Alice team klaar om weer aan de slag te gaan in 
Yanama. 2019 was geëvalueerd en de 
doelstellingen en programma’s voor dit jaar 
geschreven.  

Het team hing posters op vele plekken in 
Yanama om de kinderen uit te nodigen voor 
onze activiteiten. Onze leerlingen waren 
enthousiast ons weer te zien. Zij hadden ons net 
zo gemist als wij hen. De scholen zouden enkele 
dagen later open gaan. In de zomervakantie 
(januari en februari) gaan veel gezinnen uit 
Yanama naar het platteland. Daar hebben ze 
een stuk land en alle kinderen helpen mee. Veel 
gezinnen waren nog niet teruggekeerd van het 
platteland. 

Met ons allen bezorgd over het Corona virus, 
maar op dat moment voor veel Ayacuchanen 
nog een ver van mijn bed show. Alle collega’s 
namen hun laatste vakantiedagen op in de 
eerste weken van januari en werkten daarna 
aan de evaluaties over 2019 en de plannen en 
programma’s voor 2020. 

Op 1 maart hoorden we dat de scholen gesloten 
zouden blijven vanwege het Corona virus, maar 
nog geen besmetting in Peru. Mama Alice 
besloot om ook haar activiteiten uit te stellen. 
We kochten zeep en ander materiaal dat de 
families in Yanama goed konden gebruiken voor 
een betere hygiëne.  

Een van onze stagiaires van de Hotel 
Management School Maastricht moest begin 
maart voor haar gezondheid naar Lima. In de 
kliniek in Lima vroegen we aan de behandelend 
arts of er nog geen angst was voor Corona. Hij 
klonk heel vrolijk toen hij zei: “Ach, ik blijf 
gewoon iedereen begroeten met een hand en 
een kus, ik denk dat het wel allemaal losloopt.” 

De trieste verhalen uit China en Italië werden 
ook op de Peruaanse TV getoond. Op 6 maart 
hoorden we over de eerste patiënt met Corona, 
in Arequipa, opgelopen in Italië. Daarna al snel 
enkele besmettingen in Lima. In Ayacucho werd 
gezegd dat er hier geen besmettingen zouden 
komen, want hier schijnt de zon en de 
Ayacuchanen zijn heel sterk, ze worden niet 
snel ziek. Als ik dan vroeg waarom het wel ook 
besmettingen in Lima waren terwijl het in Lima 
veel warmer is nu dan in Ayacucho, kwam er 
een antwoord als: “Je zult het zien. Gewoon 
vertrouwen hebben.” 

Onze Nederlandse stagiaire besloot voor haar 
gezondheid en het risico van Corona in Peru, 
om toch terug te keren naar Nederland en 
opnieuw ging ik met haar naar Lima. Ik ging op 
donderdag 12 maart en kwam op vrijdag 13 
maart weer naar Ayacucho. Op zaterdag nog 
naar QuinuaQ geweest om daar in de 
kaboutertuin te werken, maar altijd op afstand 
van iedereen gebleven. Omdat er in Lima al 
corona besmettingen waren, besloot ik op 
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zondag al binnenshuis te blijven. Een van mijn 
jongens, Miguel, besloot om weer bij mij te 
komen wonen. Ik was erg blij dat ik er niet 
alleen voor zou staan en we spraken af dat we 
voor elkaar zouden zorgen als een van ons ziek 
zou worden.   

Op zondag 15 maart werd door de president 
van Peru, Martín Vizcarra, de ‘State of 
Emergency’ uitgeroepen. We mochten alleen 
nog inkopen doen bij de dichtstbijzijnde 
winkel/supermarkt of naar de apotheek.  Op 
straat en in de winkel moesten we proberen 2 
meter afstand te houden van anderen. Het 
straatbeeld veranderde ineens volledig. Van 
overdag gezellig volle straten en mensen die 
elkaar omhelzen op straat, naar nu een 
handjevol mensen op straat, alleen voor de 
broodnodige zaken en dan weer terug naar 
huis. Overal staan soldaten om te controleren 
of je wel afstand houdt en of er niet te veel 
mensen zijn.   

Ik woon in het kantoor, op 2 blokken van het 
centrale plein. Normaal is het redelijk druk op 
onze straat. Nu is het extreem rustig. Af en toe 
rijdt een politie auto door de straat en vanaf 
een uur of 6 is het helemaal stil in de stad. Het 
is een beetje beangstigend. Na ongeveer een 
week ‘state of emergency’ werd ook nog 
besloten dat niemand na 20.00 uur nog de 
straat op mag. Dit wordt heel serieus 
gecontroleerd en er staan enorme boetes op 
als je je niet aan de regels houdt.   

 

Gedurende de afgelopen weken in state of 
emergency heeft de Peruaanse regering 2 
beloftes gedaan:  

1. Gezinnen in extreme armoede krijgen 380 
Soles.  

2. Gezinnen die niet in aanmerking komen 
voor de 380 Soles en daarnaast geen enkele 
uitkering krijgen van bijvoorbeeld het 
Peruaanse overheidsprogramma Juntos, 
ontvangen een pakket levensmiddelen 
(canasta).  

Mama Alice heeft de volgende dingen 
ondernomen de afgelopen week:  

We hebben geprobeerd met alle gezinnen 
contact op te nemen om te vragen hoe het met 
hen gaat. We hebben niet van alle gezinnen een 
telefoonnummer, dus is wiskundeleraar Jorge 
op pad gegaan om de gezinnen op te zoeken. 
Verschillende gezinnen van Yanama zijn na de 
vakantie niet teruggekeerd van het platteland. 
Ze hebben gehoord dat de scholen gesloten 
blijven en besloten daarom beter op het 
platteland te blijven en de kinderen zijn daar 
aan het werk. Veel gezinnen zijn wel terug naar 
Yanama gekomen en we hebben telefonisch of 
via Jorge informatie gekregen over de 
omstandigheden van onze gezinnen. 

Foto’s: Onze gezinnen in quarantaine 
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De gezinnen die de bonus van 380 Soles krijgen 
(worden de komende dagen via de nationale 
bank uitgekeerd) zijn daar erg blij mee. 
Desondanks hebben ze zorgen omdat ze de 
afgelopen twee weken en de komende twee 
weken zonder inkomen zitten. Dit bedrag helpt 
om de levensmiddelen te kopen, maar als er 
luiers nodig zijn, of medicijnen of wanneer ze 
andere kosten hebben als huur of elektriciteit, 
dan is dit bedrag ontoereikend. Kinderen 
vervelen zich, maar tot nu toe krijgen we geen 
signalen van toegenomen huiselijk geweld. 
Helaas hebben onze leerlingen geen telefoons, 
dus alles gaat via de telefoon van de ouders en 
of we daardoor het wél zouden horen als er iets 
aan de hand is, betwijfel ik. Veel gezinnen geven 
aan dat ze nu al onvoldoende en te eentonig 
eten, bijvoorbeeld al dagenlang rijst met 
aardappelen en soms met eieren.  

We hebben voor de families uitgezocht wie in 
aanmerking komt voor de bonus en vanaf welke 
dag zij deze bonus kunnen ophalen hier in het 
centrum bij de staatsbank. Dit kon alleen op 
internet uitgezocht worden, de meeste 
gezinnen wisten niet hoe dat moest dus ze 
waren erg blij met onze steun. Daarna maakten 
we lijsten voor de gemeente van al onze 
gezinnen voor een canasta met producten. 
Toen bleek dat alleen de gezinnen die geen 
bonus krijgen en geen enkele andere uitkering 
van de staat in aanmerking kwamen voor de 
canasta, hebben we de lijsten opnieuw 
gemaakt. Elke gemeente moest een eigen lijst 
krijgen. Ik heb overlegd met de andere 
stichtingen in Ayacucho zodat we samen 
sterker staan naar de gemeentes. Maar 
uiteindelijk wilden de gemeentes dat ook elke 
stichting haar eigen lijst inleverde. Wel hebben 
we onderling elkaar geadviseerd hoe we het 
een en ander zouden aanpakken. 

 

 

 

 

 

In Ayacucho werd de grootste markt, Nery 
Garcia, gedesinfecteerd.  

 

 

 

Twee dagen werd de markt gesloten, daarna 
ging de markt weer open maar door de grote 
hoeveelheid van klanten, werd de markt de 
volgende weer gesloten. Toen de markt daarna 
weer openging, mochten alleen klanten met 
een mondmaskertje en handschoenen aan op 
de markt. 

De afgelopen dagen zijn gemeentes gestart met 
het uitdelen van canastas. Wij hebben van onze 
gezinnen in Yanama en de andere gezinnen die 
hulp nodig hebben, nog niet gehoord dat ze een 
canasta ontvangen hebben. Helaas zien we op 
Facebook al de eerste kritiek van mensen die 10 
Soles hebben moeten betalen om hun canasta 
te ontvangen. Deze 10 Soles zouden de mensen 
van de gemeente in eigen zak steken. 
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Wij wilden heel graag zelf de canastas 
bezorgen, zodat we zeker wisten dat ze goed 
terecht zouden komen. Nu is het maar 
afwachten of de gezinnen die wij op de lijsten 
gezet hebben, ook pakketten ontvangen.  

 
Foto: Dit zouden de pakketten met levensmiddelen zijn 
die via de gemeentes door de overheid verstrekt worden. 
Elk pakket heeft een waarde van ongeveer € 22.00. 

We gaan overmorgen na of alle gezinnen op 
de lijst pakketten ontvangen hebben. Zo niet, 
schrijven we eerst naar de gemeente en als het 
niet opgelost wordt of er komt geen uitleg, 
gaan we bekijken hoe we de gemeentes 
kunnen aanspreken op hun 
verantwoordelijkheid. 

We checken over een week of alle gezinnen die 
op de lijst staan van de bonussen, deze bonus 
ontvangen hebben of een datum ontvangen 
hebben waarop zij hun bonus bij de bank 
mogen ophalen. 

Yanama 
We hoorden al dat verschillende gebieden en 
dorpen een eigen bewaking hadden ingezet 
zodat niemand het dorp of de wijk meer binnen 
zou kunnen komen. Het is niet alleen vanwege 
het Corona virus gevaar, maar ook het gevaar 
van inbraken. In het centrum is veel politie- en 
legercontrole. In de buitenwijken is er veel 
minder controle en steun vanuit de overheid en 
dus nemen velen deze verantwoordelijkheid in 

eigen handen. Zo ook Yanama. De dag voordat 
Yanama besloot de toegangswegen te 
blokkeren, is Jorge gelukkig nog in Yanama 
geweest. Vanaf nu is het voor ons niet meer 
mogelijk om zo maar naar Yanama te gaan, ook 
niet lopend. 

 

 

Onze maatschappelijk werker Teo neemt 
contact op met de baas bij de politie om te 
regelen dat wij in een politie auto of onder 
begeleiding van de politie, pakketten naar 
gezinnen mogen brengen. We hopen dat dit 
mogelijk is.  

Het is heel belangrijk dat de gezinnen die geen 
bonus en geen canasta hebben ontvangen en 
wel in nood leven, hulp ontvangen. We willen 
dit doen in samenwerking met de politie, want 
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er mogen geen auto’s rijden en Yanama is 
afgesloten. Van de gezinnen die wel een bonus 
of een canasta hebben ontvangen, kijken we of 
deze gezinnen daarmee voldoende geholpen 
zijn of werkelijk niet rond kunnen komen en nog 
wat extra hulp nodig hebben.  

We kregen het fantastische bericht dat onze 
partner Stichting Kinderen van de Zon uit Uden 
een extra bedrag van € 1800.00 ter beschikking 
stelt voor het kopen van pakketten voor 
gezinnen die geen hulp ontvangen en in 
extreme armoede leven.  

Op 29 maart werd dan toch de eerste 
Ayacuchaan positief getest op het Corona virus. 
Een 46-jarige man die in Lima besmet is geraakt 
en vlak voor de president de State of Emergency 
uitriep, naar Ayacucho is gekomen.  

We hopen dat het bij een enkele casus blijft, 
want met de erg slechte gezondheidszorg in 
Ayacucho en de extreme armoede waarin vele 
Ayacuchanen leven, zou een grote uitbraak van 
het virus een ramp zijn.  

Gisteren leek een eerste fase van deze ramp 
zich al te voltrekken toen tientallen gevangenen 
op het dak van de gevangenis klommen en een 
andere groep gevangenen een vijftal bewakers 
gijzelden. Er werd veel geschoten en 
traangasbommen gegooid. De kinderen van de 
vrouwelijke gevangenen werden gelukkig snel 
naar een aparte ruimte gebracht, want de rook 
en de pijn aan de ogen was verschrikkelijk. 
Uiteindelijk bleek het niet om een 
ontsnappingspoging van de gevangenen te 
gaan, maar om de aandacht van de pers te 
trekken. Al lange tijd zijn de gevangenen boos 
over de corruptie in de gevangenis. Ze moeten 
betalen voor medicijnen, terwijl deze door de 
overheid gratis verstrekt worden. Ze krijgen al 
wekenlang onvoldoende eten. Ze zijn bang voor 
het virus in de gevangenis, daar leeft iedereen 
op elkaar en gevangenen zullen ook niet goed 
verzorgd worden als ze het virus krijgen. De 
reacties op social media zijn niet mis: ‘Zet ze 

tegen de muur en geef hen wat lood.’ ‘Wat 
denken die zieke geesten wel, moeten we ook 
nog medelijden met hen hebben?’ Empathie is 
ver te zoeken.  

Empathie is er ook niet voor de Venezolanen. Zij 
krijgen waarschijnlijk geen bonus, geen canasta 
van de overheid. Op Facebook zag ik een poll 
waarbij gevraagd werd of de Venezolaan ook in 
aanmerking zou moeten komen voor deze 
canasta of de bonus. Een ding is duidelijk, de 
Venezolaan is hier niet geliefd en moet maar 
zijn eigen boontjes doppen. De afschuwelijke 
uitspraken van mijn zo geliefde stadsgenoten 
(maar nu dan even niet) zijn niet voor herhalen 
vatbaar.  

Ik heb ervoor gekozen om enkele pakketten te 
maken voor Venezolaanse gezinnen die het 
heel erg lastig hebben. Van vriendin Marianne, 
voorzitter van stichting Kinderen van de Zon, 
kreeg ik het hartverwarmende bericht dat zij dit 
bedrag terugbetalen, zodat ik het weer terug 
kan zetten op mijn pensioenrekening die ik 
beetje bij beetje probeer op te bouwen. 

Al onze vrijwilligers en stagiaires uit Nederland 
en België zijn de afgelopen dagen vertrokken of 
vertrekken een dezer dagen. De zorg in 
Nederland en België is veel beter, maar ik ben 
vooral bezorgd voor hun situatie wanneer de 
situatie hier verergert. Op social media krijgen 
buitenlanders er nu al redelijk van langs, terwijl 
er nu nog weinig angst is in Ayacucho. De 
mevrouw van de winkel op de hoek zei tegen 
Miguel dat het beter is dat ik de straat niet op 
ga. Ze had al veel verhalen gehoord in haar 
winkel van Peruanen die de schuld gaven aan de 
buitenlanders. Vooral hier in Ayacucho werd de 
oorlog met het Lichtend Pad gevoerd in de jaren 
’70 en ‘80. De mensen zijn gewend het recht in 
eigen handen te nemen, ook omdat ze zo vaak 
teleurgesteld zijn in de corrupte overheid. 
Mama Alice kon niet meer zorgen voor de 
veiligheid van de buitenlandse vrijwilligers en 
daarom is het beter dat ze teruggegaan zijn 
naar Nederland en België.        
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Verslag 2 (13 april) 
Het lijkt alsof het leven stilstaat hierbij in huis. 
Miguel en ik koken om de beurt. Ik heb op 
Paaszaterdag de hele keuken onder handen 
genomen, alle kasten gepoetst en alle pannen, 
borden en glazen opnieuw afgewassen omdat 
ik geen kastdeurtjes heb. Ik werk aan het 
jaarverslag, heb contact met onze partners in 
Nederland, maar ook met de Peruaanse 
collega’s en mijn familie in Nederland. Als 
iemand vraagt welke dag het is, moet ik goed 
nadenken.  

Tegelijkertijd gebeurt er heel erg veel om mij 
heen de afgelopen dagen, in Peru en zeker ook 
in Ayacucho. De quarantaine werd verlengd tot 
en met 26 april. Niemand was echt verbaasd dat 
de lockdown (hier wordt het quarantaine 
genoemd) en alle regels rondom social 
distancing met 2 weken verlengd werd, want de 
stijgende lijn van besmettingen is beangstigend. 
Op dit moment zijn 11 mensen in Ayacucho 
gemeld met het Corona virus. 

In Peru zijn er 9784 mensen positief getest op 
Corona.  

Er zijn in totaal 87.116 mensen getest 
waarvan dus 77.332 negatief waren.  

Er zijn 2642 mensen ontslagen uit het 
ziekenhuis, nog 901 mensen met Corona in 
de ziekenhuizen en 216 mensen zijn 
overleden.  

We zijn in Peru in fase 4 beland: In massa 
komen corona patiënten naar de 
ziekenhuizen en ziekenhuizen zitten bijna 
aan hun limiet. 134 Patiënten liggen aan de 
beademing op Intensive Care.  

 

We hebben alle vlees en vis uit de diepvriezen 
in ons opleidingsrestaurant QuinuaQ, 
uitgedeeld aan een 20-tal buren die het moeilijk 
hebben. Groente verbouwen ze vaak zelf dus 
het vlees en de vis waren een mooie aanvulling. 
Onze bewaker, die zelf ook in Lorenzayocc 
woont, mocht het uitdelen en ondanks dat het 
geen enorme pakketten waren, kregen we zo 
veel lieve berichten van de mensen dat we er 
zelf wat emotioneel van werden. 



COVID-19 Crisis in Peru 8 

Het voelt goed dat we in het gehucht 
Lorenzayocc geaccepteerd worden, we zijn een 
van hen. Ook voelt het goed dat we een van 
onze doelstellingen ‘de omgeving steunen’ op, 
deze manier konden invullen. Maar niet alles 
verloopt soepel in Quinua. Onze bewaker ging 
naar het dorp en hem werd gevraagd of hij nu 
ook Corona had, aangezien alle gringos 
(buitenlanders) in ons restaurant Corona 
hadden. Ceasar legde uit dat niemand van de 
buitenlanders Corona heeft en dat ik 
(Frederique) al eerder in quarantaine ben 
gegaan dan alle andere Peruanen. Ceasar kreeg 
een onprettig gevoel bij het gesprek en raadde 
me aan om zo lang mogelijk niet naar Quinua te 
gaan, omdat een heel dorp zich gemakkelijk 
tegen me kan keren en ik gevaar kan lopen. Wat 
een verdrietig bericht.  

Toen ik op 12 maart terug vloog van Lima naar 
Ayacucho, wilde niemand naast mij zitten in de 
wachtruimte op het vliegveld van Lima. Alle 
rijen waren compleet bezet, alleen in mijn rij zat 
1 man aan het einde van de rij. Iedereen bekeek 
me vijandig. In het vliegtuig vroeg de vrouw die 
naast mij zat aan de stewardess of ze ergens 
anders mocht zitten. Ik zat daarna alleen in een 
rij van drie, terwijl het vliegtuig bijna vol zat. Ik 
voelde me zo eenzaam dat ik er bijna om moest 
huilen. Heel eventjes begreep ik hoe het voelt 
voor mensen om gediscrimineerd te worden.  

Omdat ik uit Lima kwam, waar al enkele 
patiënten met Corona bekend waren, ben ik 
bijna direct in quarantaine gegaan. Ook het 
Mama Alice team en het QuinuaQ team hebben 
alle regels van de overheid op 15 maart meteen 
heel serieus genomen.  

Gisteren werd bekend dat de komende 90 
dagen geen enkel restaurant open mag gaan. 
Het QuinuaQ team zou na Pasen het 1 jarig 
bestaan vieren. We kijken terug op een prachtig 
en al heel succesvol jaar. Het gigantisch groot 
gevierde Pasen in Ayacucho zou de ietwat 
magere eerste maanden van 2020 helemaal 
goedmaken. Wat is het verdrietig dat alles 
anders loopt. Zoals alle horeca gelegenheden 
maken we ons ernstig zorgen. Om toch wat 
aandacht te geven aan het 1-jarig bestaan, 
maakte onze toeristengids Kimberly vanuit 
thuis een mooi bord. Ook zij mag het huis niet 
uit, maar het uitzicht van haar huis maakt iets 
goed: 

 

Restaurants mogen waarschijnlijk wel delivery 
doen, maar dat is voor ons restaurant in Quinua 
niet interessant want het is 1 uur rijden vanaf 
Ayacucho. We hopen dat afhalen wel mag en 
dat we dan mooie picknick plekjes kunnen 
creëren over het hele terrein waardoor we toch 
ook eten en drank kunnen blijven serveren. 
Natuurlijk nemen we dan alle hygiëne 
maatregelen in acht! We hopen dat we met de 
gemeente tot een goed akkoord hierover 
kunnen komen. Maar tot eind deze maand mag 
iedereen sowieso alleen het huis uit voor de 
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meest urgente zaken zoals inkopen of naar de 
bank. 

Zoals in het eerste verslag hierboven genoemd, 
mochten we door een mooie donatie pakketten 
samenstellen voor de armste gezinnen. We 
maakten een lijst van de gezinnen die de 
afgelopen maand geen inkomsten gehad 
hebben en ook niet in aanmerking komen voor 
levensmiddelenpakket of bonus van de 

overheid. Chauffeur Yuri, chefkok Aleks en 
wiskunde leraar Ferreol deden de inkopen. 
Daarna werden de pakketten gemaakt door 
basisschoollerares Teresa, natuurkunde lerares 
Marivel, maatschappelijk werker Zoila, 
directeur Elba, mijn zoon Miguel en mij. De 
volgende dag brachten Yuri, maatschappelijk 
werker José Luis en wiskundeleraar Jorge de 
pakketten naar de families. 

 

    

 

      

Omdat alles in grote zakken gekocht was (rijst in zak van 30 kilo, suiker in zak van 20 kilo, granen in zakken 
van 5 kilo) moesten we daarna alles verdelen in kleinere porties. Elk gezin ontving 5 kilo rijst, 2.5 kilo suiker, 5 
blikken melk, 3 kilo spaghetti, 5 blikken tonijn, 2 kilo meel, 5 liter olie, 1 zak koekjes, 1 kilo eieren, 3 stukken 
zeep, 1 tandenpasta, 1 kilo linzen, 1 kilo kikkererwten, 8 rollen wc-papier en 2 zakken zout.  
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Collega’s Jorge, Yuri en José Luis brachten de pakketten met de Mama Alice auto naar Yanama. We 
besloten dat het beter is als de mannelijke collega’s de spullen rond gaan brengen, omdat we wisten 
dat het ingewikkeld zou kunnen worden als de mensen die niet op onze lijst stonden, ook om spullen 
gaan vragen. In Yanama wachtte de politie onze collega’s op. We hadden een vergunning van de 
gemeente voor die dag en zonder problemen mochten we Yanama binnen rijden. Onder 
politiebegeleiding ontvingen 30 gezinnen een pakket.  
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Het was heel fijn dat we gezinnen bij kunnen staan in deze afschuwelijke tijd. Sommige ouders huilden 
van geluk toen ze het grote pakket zagen. Al dagen aten ze alleen aardappelen. Als ze zelf kippen 
hebben, hadden ze veel geluk want dan konden ze dagelijks eieren eten. We vroegen waarom ze de 
kippen niet slachten. De ouders gaven aan dat ze het nu konden overleven met 2 of 3 eieren per dag. 
Zouden ze de 3 kippen geslacht hebben, hadden ze daar 2 weken van kunnen leven en daarna zouden 
ze niets meer gehad hebben. We voelden ons beschaamd over onze vraag, wij hebben ook zorgen, maar 
we hoeven geen 2 eieren over een gezin van 7 mensen te verdelen of na te denken over de gevolgen 
van het slachten van een kip. 

In samenwerking met de organisatie Centro Loyola ontvingen ook 10 gezinnen die uit Venezuela 

gevlucht zijn, een pakket met levensmiddelen.   

Vandaag kwam in het nieuws dat de baas van de 
apotheek van het regionaal ziekenhuis 
Ayacucho opgepakt is. Ze bleek een winkeltje 
aan huis te zijn gestart en verkocht medicijnen 
en gezichtsmaskers die door de regering aan de 
ziekenhuizen geschonken zijn.  

In het ziekenhuis zijn onvoldoende materialen om patiënten en personeel te beschermen. Wat voor 
toekomst heeft deze stad als zo veel mensen in belangrijke posities corrupt zijn en blijkbaar totaal geen 
verantwoordelijkheid of empathie voelen voor anderen? Ik ben er niet goed van. 

Waar we met ons allen ook heel verdrietig over zijn, is dat de beloofde levensmiddelen-pakketten nog 
niet aan de armste gezinnen uitgedeeld zijn. De gemeentes hebben het budget ontvangen om deze 
pakketten aan te schaffen, maar bij veel gemeentes zijn de pakketten vooral uitgedeeld aan familieleden 
van de burgemeester en de wethouders. We hebben de gemeente onze lijsten geleverd met informatie 
over de gezinnen die in hoge nood zitten. Daar is uiteindelijk niets mee gebeurd en geen enkele familie 
die wij kennen heeft een pakket ontvangen. We zullen bekijken hoe we de andere gezinnen in Yanama 
die nog steeds niets ontvangen hebben, kunnen steunen.  
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Hier links een foto van een lijst van gezinnen die een canasta 
(levensmiddelenpakket) ontvangen in een bepaalde gemeente.  

De hele familie van de burgemeester staat op de lijst. Op andere 
lijsten staan de familieleden van de wethouders.  

 

     

De regering was bang dat op donderdag 9 en 
vrijdag 10 april heel Peru de straat op zou gaan 
om inkopen te doen en/of om Pasen te vieren. 
Er werd gekozen voor een totale lockdown: 
niemand mocht afgelopen donderdag en 
vrijdag de straat op. Volgens mij hield iedereen 
zich hier netjes aan. Om dan op zaterdag met 
duizenden tegelijk de markten op te gaan om 
inkopen te doen. We zijn verbaasd en boos als 
we deze foto’s zien.  

De berichten die we regelmatig op social media 
zien baren me grote zorgen: politie en dokters 
dreigen te gaan staken. Veel te veel mensen zijn 
onvoorzichtig, houden geen afstand en hebben 
geen respect voor het gezag. Ik las dat er al veel 
besmette politie agenten zijn en dat zij het 
risico niet meer willen lopen omdat veel 
Peruanen roekeloos zijn. Als de ziekenhuizen 
niet meer functioneren en de politie de 
handdoek in de ring gooit, dan is het einde zoek. 
In een stad als Ayacucho zijn de gevolgen niet te 

overzien. Laat ik er maar niet aan denken en 
laten we elkaar op de been houden met de 
mooie acties die nu ook beetje bij beetje in 
Ayacucho ontstaan. Gezinnen die geen eten 
meer hebben planten een paal met een witte 
vlag in de tuin. Foto’s worden gedeeld op social 
media en altijd is er wel één iemand die 
aanbiedt om te steunen. In onze team app pept 
iedereen elkaar op, zijn we bezorgd en bieden 
we onze steun als iemand het even niet meer 
ziet zitten. 
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De situatie voor veel gezinnen in Lima is onmogelijk geworden. Ze 
kunnen de huur niet meer betalen omdat ze geen inkomsten hebben 
en worden uit huis gezet. Een groep van 1000 mensen die in Lima 
wonen maar uit Huancayo komen, hebben samen besloten om vanuit 
Lima naar Huancayo te wandelen, een 300 kilometer. In Huancayo 
woont familie waar ze gratis kunnen verblijven. Politie wilde hen niet 
begeleiden vanwege het gevaar: Het gevaar dat een dorp of stad hen 
niet wil door laten lopen en dat er agressie kan komen van beide kanten, 
maar ook vanwege de gevaarlijke wegen zoals op dit filmpje te zien is:  

https://www.facebook.com/325677598119120/videos/212315920051770/ 

Ondanks onze eigen zorgen, leven we ook heel erg mee met jullie 
allemaal in Nederland. We volgen de berichten, zien de foto’s en 
filmpjes en bidden, duimen en steken kaarsjes op dat jullie allemaal 
gezond uit deze moeilijke periode komen.  

Het Mama Alice team heeft besloten om in april 10% van het salaris 
opzij te zetten. Dit potje wordt gebruikt wanneer een leerling of iemand van het team in een te moeilijke 
situatie komt of behandeling nodig heeft waar geen geld voor is.  

Deze week gebruiken we om plannen te maken voor ons werk. We zullen moeten aanpassen en op zoek 
moeten gaan naar de best mogelijke manier om onderwijs aan onze kinderen (niemand heeft een 
computer of een smartphone thuis). Ook is het belangrijk dat we zo snel mogelijk een manier vinden 
dat onze psychologe, de verpleegster en de maatschappelijk werkers de kinderen kunnen 
ondersteunen. We werken met multiprobleemgezinnen: lage sociaaleconomische status, mishandeling, 
verwaarlozing, verstoorde hechtingspatronen, psychische0 of gedragsproblemen en veel onderlinge 
conflicten, In deze periode waarin de zorgen in onze gezinnen extreem groot zijn, zullen de 
psychosociale problemen alleen maar toegenomen zijn. We gaan fondsen en donaties werven, want we 
moeten aan de slag om de crisis die het Corona virus in dit gebied veroorzaakt, zo goed mogelijk te 
beperken.    

Ik wil graag afsluiten met het bericht dat ik ongelofelijk trots ben op mijn collega’s, op onze partners in 
Nederland die meedenken over al onze zorgen en vooral trots op onze kinderen: zoals altijd tonen zij 
weer een veerkracht waar wij allemaal van kunnen leren.  

Namens het Mama Alice team wensen we iedereen een goede gezondheid, positieve energie en heel 
veel liefde.  

Frederique  
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Onze gegevens 
Stichting Mamita Alice 
Postbus 5151 
6202 WH Maastricht, NL 
T: +31 6 101 38 658 
E: info@mamitaalice.org 
 
IBAN: NL95 RABO 0316 3137 93 
KvK: 67826989 
RSIN: 857188811 
 

 
 

NGO Mama Alice Peru 
Jirón Callao #357 
Ayacucho Perú 
T: (0051) 066317963 
E: info@mamaaliceperu.com 
 
SWIFT: BCPLPEPL 
IBAN: 00222000171988903624 
 

 
 
 
 


