
Update: Eerste 30 telefoons (6 juli 2020) 
Peru lijdt ongelofelijk onder covid-19. Steeds meer vrienden en familieleden overlijden. Steeds 
meer families vertrekken uit Yanama, de wijk waar wij werken, terug naar het platteland. De 
situatie is voor veel gezinnen onhoudbaar. Sinds 1 juli geldt de quarantaine alleen nog voor 
65plussers en kinderen tot 14 jaar. Zij mogen max. 500 meter en max. 1 uur van huis zijn. Wij 
mogen wel allemaal weer werken, maar ook voor ons gelden nog enkele regels: avondklok van 
22.00 uur tot 04.00 uur, buitenshuis altijd en overal een mondkapje, afstand houden, alleen 
met huisgenoten buitenshuis.  

Sinds afgelopen week gaan wij twee keer per week naar Yanama. We dragen naast het 
mondkapje nog een plastic gezichtsbescherming, Dit is erg zwaar en warm. Ook voor ons 
contact met de kinderen is het minder gemakkelijk, maar we doen dit omdat onze families veel 
risico lopen. Ze hebben slechte weerstand omdat ze niet goed gevoed zijn en geen geld hebben 
voor goede hygiëne en preventie. Zouden ze besmet raken, hebben ze geen geld voor zorg.  
 

Peru behoort tot de landen met de hoogste ‘oversterfte’ ter wereld wegens 

covid-19, al meer dan 30.000 doden extra sinds midden maart. En dit 

ondanks een strenge noodtoestand en quarantaine. Waar liep het fout? De 

70% in de informele sector, die de straat optrok om de dagelijkse 

boterham te verdienen, is een belangrijke reden. Maar het zwakke en 

gefragmenteerde gezondheidssysteem zeker ook. www.fos.nl/nieuws  
 

Het was behoorlijk ingewikkeld om betaalbare, goede telefoons te kopen. Alle gezinnen 
moesten de afgelopen maanden op zoek naar een goedkope telefoon of laptop om onderwijs 
te kunnen volgen. Het onderwijs dat op TV en radio aangeboden wordt (per leerjaar een half 
uur per dag) is niet te volgen voor kinderen zonder smartphone/laptop en wanneer de kinderen 
het huiswerk maken, kunnen ze het niet doorgeven aan hun leraren. Uiteindelijk vonden we 
een bedrijf met een grote hoeveelheid goede, betaalbare telefoons. Het afsluiten van de 
contracten, controleren van de telefoons, het installeren van een aantal apps heeft het team 
bijna een week gekost.  



 

We zijn heel erg blij dat we deze week de eerste 30 smartphones mochten overhandigen. De 
ouders tekenen hiervoor een leencontract met ons. Mama Alice betaalt de komende 6 
maanden de abonnementskosten. Nu kunnen de leerlingen de TV en radio-uitzendingen 
volgen, via Whatsapp huiswerk ontvangen van hun leraren, huiswerkbegeleiding en uitleg 
krijgen van onze leraren. We vinden het ook heel belangrijk dat alle kinderen en families in 
contact kunnen blijven met onze psychologen en maatschappelijk werkers. Vanaf nu zal het 
Mama Alice 2 x per week naar Yanama gaan en de andere dagen begeleiden we vanuit thuis de 
families met telefoons. De komende weken zullen we nog 50 andere families een smartphone 
overhandigen.  

 

Dank jullie wel stichting Mamita Alice, stichting Huize Buitenveldert en stichting 
Wilde Ganzen en alle donateurs die dit mogelijk gemaakt hebben. 

 

  



 



  



 


