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Het aantal corona besmettingen lopen heel hard op het zijn er nu 58.000 en meer 
dan 2000 mensen zijn hieraan overleden.  Hier in Bolivia zijn we nu een week uit een 
strenge quarantaine, we zitten nu in een versoepelde quarantaine.  
 Dit om de oplopende coronavirus besmettingen te remmen, dat wordt hier nog 
steeds erger wordt, in tegenstelling met Nederland waarvan ik via de nieuws hoorde 
dat dat behoorlijk aan het afnemen is, fijn voor jullie en dat er nu steeds meer regels 
worden versoepeld, vooral nu tijdens de vakantieperiode is.   
 
 De ziekenhuizen zitten overvol er is een tekort aan medicijnen, mondkapjes en 
andere beschermingsmaterialen voor het medisch personeel. Ik heb vanmorgen 
Silvia Jorge, zus van Selena gesproken zij werkt als verpleegkundige op de 
emergencia afdeling van het Viedma ziekenhuis waar alleen corona patiënten 
worden opgenomen, zij hebben geen plek meer en elke dag sterven er patiënten 
voor de ingang van het ziekenhuis.  
 Ook de algemene begraafplaats is vol en het enige crematorium dat ze hier hebben 
is kapotgegaan vanwege oververhitting. Ze proberen de boel te reorganiseren zodat 
ze de strijd beter aankunnen tegen de opmars van het virus.  
Daarnaast is er geen eenheid tussen de politieke leiders om daar samen tegen de 
strijden, er is corruptie met inkoop van medische materiaal, er wordt geld 
achtergehouden die bedoeld voor de gezondheidszorg, er wordt gezegd dat ze dat 
bewaren om daar politieke campagne mee te betalen, 6 september worden de 
landelijke verkiezingen gehouden.  
De gouverneur van Cochabamba twijfelt over het bestaan van het coronavirus, en er 
zijn veel protesten tegen de quarantaine maatregelingen. Afgelopen 2 weken hadden 
ze de vuilnisbelt geblokkeerd waar al het vuilnis van Cochabamba heen wordt 
gebracht. Enige chaos.  
 
Deze corona crisis is een ramp voor de arme mensen want heel veel mensen leven 
hier van dag tot dag van hun verdiensten, van ambulante verkoop op de straat of 
markten of dag arbeid. Dagelijkse werkzaamheden die ze nu niet meer kunnen doen. 
Heel veel mensen zijn hun werk ook kwijtgeraakt, omdat er geen werk meer is door 
de gevolgen van de pandemie, zoals restaurants, en hotels zijn gesloten, er is geen 
openbaar vervoer, het dagelijks leven ligt compleet stil. Eigenlijk kunnen deze 
mensen zich niet permitteren om niet te werken omdat het gewoon betekent dat ze 
niet hun dagelijks brood kunnen verdienen, mensen geen geld hebben om eten te 
kopen. Hier hebben ze amper sociale voorzieningen. Dus mensen proberen ook als 
ze maar enigszins kunnen, om wat te verdienen, erop uit. Wat ik mij kan voorstellen 
dat dat gebeurt en zich daarom niet aan de quarantaine houden. En ook de 
hygiëne speelt een grote rol in de besmetting, neem een simpele handeling zoals 
handen wassen, voor ons zo normaal en makkelijk om te doen. Maar als er geen 
water is en geen sanitaire voorzieningen zijn, wat heel veel mensen niet hebben. 
 
Vanaf 22 maart functioneren alle scholen niet meer, een aantal privéscholen geven 
digitaal les. De openbare staatsscholen geven de onderwijzers hun leerlingen via 
whatsapp, huiswerkopdrachten. Voor een groot aantal leerlingen werkt dit niet omdat 
zij niet zo'n telefoon hebben met whatsapp of helemaal geen telefoon hebben, of 



geen geld hebben om megas te kopen of beltegoed, en een groot aantal leerlingen 
kunnen zonder uitleg van hun onderwijzer niet de opgegeven huiswerk opdrachten 
maken, en veel ouders kunnen hun kinderen ook niet helpen omdat zij zelf amper 
onderwijs gevolgd hebben, dus dan wordt het allemaal heel lastig. 
Vanuit het ministerie is nu verklaard dat alle leerlingen overgaan naar het volgend 
jaar, die nu wel of geen onderwijs hebben gehad dit jaar.  Hij had volgens mij ook 
kunnen wachten tot eind november met deze berichtgeving. Het einde van dit 
schooljaar is begin december, dit motiveert niet erg voor de leerlingen om nu nog 
hun huiswerkopdrachten te maken die ze van hun onderwijzers krijgen via whatsapp, 
of via sms.   
 
 Ons eetzaal en huiswerkbegeleidingsproject heeft vanaf het begin van het 
schooljaar gefunctioneerd, totdat de quarantaine werd ingevoerd 22 maart.  Vanaf 
die tijd zijn we begonnen met voedselpakketten te maken en die uit te delen aan de 
armste families. In de eerste instantie met de levensmiddelen die we hadden in onze 
voorraad van de eetzaal project en met de fondsen voor het eetzaal project. 
 
Daarna hebben we een grote donatie gekregen van de stichting MIMA uit de 
Verenigde Staten, die normaal gesproken elk jaar komt met een medische team om 
arme mensen gratis te opereren aan galblaas stenen, liesbreuken, en spataderen, en 
baarmoeder. Maar door de pandemia konden zij ook niet komen, en hadden ze 
besloten om geld te doneren voor de voedselpakketten waar we mee waren gestart. 
En daarna hebben we hulp gekregen van de stichting Hand. In totaal hebben we al 
meer dan 800 pakketten kunnen maken en weg kunnen geven. 
 
Zo is de situatie.  
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