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COVID-19 BREEKT UIT OP
SLECHTST DENKBARE MOMENT

Net nu het regenseizoen is gestart en veel
mannen richting Costa Rica zouden trekken om
er te werken, breekt de Covid-19 pandemie uit
en sluiten de grenzen.
Tamarindo leeft van de zoutwinning, een
grondstof die tijdens het droog seizoen wordt
gewonnen uit zeewaterpannen.  Wanneer het
regenseizoen begin mei start, valt deze
economie stil.  De moeders blijven dan achter
met hun kinderen in de gemeenschap, terwijl de
mannen hun geluk elders beproeven.
Onze lokale verantwoordelijke Ingrid Flores zat
begin juli samen met onze 'moederraad' om de
hoogste noden in kaart te brengen.
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Door de stijging van de voedselprijzen trekt

men zelf opnieuw de natuur in om veelal

bedreigde diersoorten te vangen.

Schildpaddeneieren, gordeldieren, leguanen

staan op het menu van menig Nicaraguaan.

We bekijken of we zelf voedselpakketten

kunnen uitdelen aan de meest getroffen

families.  Doordat de kunstveiling en andere

acties niet konden plaatsvinden moeten we

wel extra zuinig zijn op onze middelen.

https://www.facebook.com/vzwAutentico/
https://www.instagram.com/vzw_autentico/
https://vzw-autentico.org/


Wij sloten ons leercentrum eind maart om zelf geen
besmettingshaard te veroorzaken.  Enkel de
jongeren die verder studeren begeleiden we er
individueel.  Op de foto rechts zie je Junior die in
het lokaal zijn taken maakt.  Maar ook Axl en
Armando komen er wekelijks studeren.

Voor juf Brenda is dit natuurlijk jammer.  Ze was
sinds januari bij ons aan de slag als leerkracht lager
onderwijs.  Ze begeleidde onze jongsten op een
fantastische manier!
We deelden mondmaskers uit aan kinderen die
regelmatig de bus op moeten en proberen de juiste
info rond Covid-19 bij de mensen te krijgen.

We stellen vast dat na de zware politieke- en
economische crisis in 2018 deze pandemie veel
families nog dieper de armoede induwt. 

Ondertussen maakten we van de leerpauze

gebruik om ons leercentrum in te richten.

We maakten zelf onze schoolbanken,

stoelen en kastjes voor de leerlingen (zie

foto).  Ook in de keuken werden kasten

gebouwd.

Op 1 juli sloten we noodgedwongen ons

fabriekje.  Er komen geen opdrachten meer

binnen en we beëindigden de contracten

van onze meubelmakers.

We hopen na de Covid-storm opnieuw de

handen uit de mouwen te kunnen steken!

Is het u al opgevallen dat www.vzw-autentico.org in een nieuw kleedje steekt?  We werkten

samen met Howest zodat Gerben & Anouk als studenten bij ons aan de slag konden.  Ze

doken onze site en mediakanalen in en transformeerden ze tot hedendaagse informatietools.

We bezoeken op regelmatige basis onze families en kijken waar
we hen kunnen helpen.  Hier krijgt het gezin van Alexander
Solano mondmaskers.
We merken dat de mensen in de gemeenschap goed samen-
werken om hun dorp virusvrij te krijgen.  Ze houden zoveel moge-
lijk afstand en dragen de mondmaskers als ze familie bezoeken. 

https://www.facebook.com/vzwAutentico/
https://www.instagram.com/vzw_autentico/
https://vzw-autentico.org/

