QUICK NOTE

APRIL 2020/ PERU

LOCKDOWN

CORONA IN PERU
Dit betekent de lockdown in Peru:
- blijf thuis.
- korte timeslots voor boodschappen
doen
- veel leger op straat
- en al 6 weken geen toegang tot de
dorpen/scholen

+ Bitterzoet: veel bedankjes voor de
moestuinen en tuinkassen bereiken ons
via via. Ze blijken belangrijker dan ooit.
- In de dorpen is nu wel een tekort aan
suiker, zout, olie, pap, luiers en
bijvoorbeeld melk. Er zijn geen winkels.
De overheid stuurt voedselpakketten.
Wij vullen aan waar nodig en waar
mogelijk.
- extra inkomsten uit Incatrail-toerisme
zijn voor de dorpelingen weggevallen
en de verkoop van wol en aardappels
ligt stil.

FOCUS

Tantamaco
26 maart 2020

11 april 2020
de eerste
voedselpakketten

SCHOLEN
De leerlingen moeten de schoollunch al een
lange tijd missen: half december begon de
grote vakantie en sindsdien hebben ze geen
school meer gehad.
Via radio en tv is de regering nu
thuisonderwijs gestart.

Zodra we meer bewegingsvrijheid hebben
zal onze focus op voedsel-security en
noodhulp komen te liggen. We zetten ons in
om de boel op school en thuis zo snel
mogelijk weer op orde te krijgen.
Dit betekent dat we ambities moeten
bijstellen en protocollen tijdelijk gaan
loslaten. We hebben nu eenmaal te maken
met een andere realiteit.

Pachamachay 13 april 2020

+ Op de foto boven: de tuinkas van de

OP SCHOOL

school in Tantamaco. De oogst uit de kas en
moestuin is verdeeld onder de bewoners in
het dorp.

STRAKS
Er is ook goed nieuws: vorige week kregen we
deze foto uit Pachamachay 13 april 2020

Hoe gaan we dit verder aanpakken? Wat is er
straks allemaal nodig? Onze antwoorden staan
in ons noodscenario. We zullen de dorpen en
scholen laten zien dat we deze crisis samen
kunnen overwinnen.

Tot zover onze update. Gracias voor je
aandacht. Zodra het noodscenario verder
ingevuld is, laten we weer van ons horen!

