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Beste sympathisanten, sponsors, vrienden en familie,

Tijd om nog eens wat nieuws te melden vanuit het thuisfront in Nicaragua. En jullie een update te
geven van de recentste verwezenlijkingen in onze projecten dank zij jullie financiële steun.

POLITIEK
Op dit ogenblik zijn we acht maanden verder sinds Nicaragua in een zware politieke, sociale en
economische crisis is verzeild geraakt. Een beginnende dialoog tussen voor- en tegenstanders van
het regime Ortega werd toen opgestart maar is nu allang niet meer mogelijk. Zolang er geen
politieke oplossing in zicht is, gaat de economie verder en verder de dieperik in. We kennen een
constante kapitaalvlucht door zowel nationale als buitenlandse ondernemers; de werkloosheid neemt
enorme proporties aan en duizenden mensen zijn het land ontvlucht om economische of om politieke
redenen. Het conflict heeft al talloze doden opgeëist, meer dan duizend gewonden en nog eens
honderden politieke gevangenen. En helaas is er voorlopig geen einde in zicht.

Deze dramatische situatie heeft ertoe geleid dat de derde editie van Monicare (gesponsorde
inleefreis in Nicaragua t.v.v. onze projecten, 20 deelnemers, zie website :

www.monicare.be)

om veiligheidsredenen niet is kunnen doorgaan. Zo jammer! We kunnen nu nog niet zeggen of deze
editie in 2019 kan plaatsvinden.

PROSALUD

Twee poliklinieken
Tegen deze achtergrond blijft onze projectwerking toch haar eigen koers varen. Wat we sterk voelen
is méér vraag van de kansarme bevolking voor de gezondheidsdiensten van onze lokale NGO
Prosalud. De publieke gezondheidszorg zal immers geleidelijk aan minder en minder middelen ter
beschikking krijgen om aan alle noden een antwoord te kunnen bieden.
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Onze twee poliklinieken in Darío en Terrabona verstrekken dagelijks integrale eerste lijnszorgen aan
50 tot 60 patiënten per dag. Sommige diensten hebben we versterkt.

We kunnen momenteel beroep doen op een radioloog die éénmaal per week de meest
noodzakelijke echografieën neemt bij een 40-tal patiënten.

Omwille van een andere grote nood startten we tevens met een kinesitherapiedienst in de kliniek
in Dario. Een fysiotherapeute werd in dienst genomen.

Enkele maanden geleden konden we dankzij een groot sponsorbedrag een nieuwe terreinwagen
aankopen. Deze wordt ingezet voor de verschillende projecten.

Armonía Mental
In ons project geestelijke
gezondheidszorg werd een tweede
psychologe aangenomen, die vooral
kinderen met autisme en hun ouders zal
begeleiden.

Tevens wordt dit project nu drie dagen per maand
bijgestaan door neuropsychiater Dr. Aleman die
hiervoor van Managua komt. Zijn bijdrage verbeteren
de kwaliteit van zorgen sterk. Zo hebben in onze
projectregio al méér dan honderd mensen met een
psychiatrische stoornis een juiste diagnose en een
aangepaste behandeling gekregen.

Corazones Unidos
In ons project gehandicaptenzorg zijn er 34 nieuwe kinderen
met een beperking opgenomen voor integrale zorg. Dat brengt
het totaal aantal kinderen met een beperking op 384. Er werd
een electro-encefalograaf aangekocht en drie van onze
gezondheidswerkers werden getraind om dit apparaat juist te
gebruiken. Tot nu toe moesten al onze patiënten naar de
hoofdstad voor dit onderzoek.
> > >
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Begin 2018 startten we een voorlopig klein project “zelfredzaamheid”met een 20-tal jongeren met
een verstandelijke beperking. We leren hen dagdagelijkse-meestal huishoudelijke- activiteiten aan.
De ouders worden hierbij actief betrokken.

Sociale apotheekjes
Ons eigen netwerk van sociale apotheekjes in de
noordelijke bergstreken van de provincies
Matagalpa en Jinotega krijgt te maken met een
hogere vraag van patiënten die betaalbare
essentiële medicijnen nodig hebben. Vanuit ons
hoofdmagazijn in Darío worden er dan ook méér
leveringen gedaan aan de vaak verafgelegen
apotheekjes.

“Estufas Mejoradas”
Deze “verbeterde houtkachels” werden ontworpen door Gerard Kums die tussen 2014-2016 samen
met zijn vrouw Rina Smits vrijwilligerswerk voor het project Corazones Unidos deden. Dit type kachel
zorgt voor 0% rookontwikkeling in de huisjes waardoor mensen minder respiratoire problemen krijgen.
Ook verbruiken ze minder hout wat ecologisch interessant is. Dankzij verschillende sponsors in
Vlaanderen zullen er binnenkort een 100-tal kachels geplaatst zijn bij zeer kansarme families.

TIERRA BUENA
FANS
Ook onderwijs zal in 2019 vanuit de overheid minder budget
krijgen. Hierdoor zal de vraag naar ondersteuning van
schoolkinderen en arme rurale schooltjes nog groter worden.
Onze NGO Tierra Buena in Terrabona werkt momenteel een
strategie uit om méér kansarme kinderen in het project op te
nemen.

Op dit ogenblik worden er 309 FANS-kinderen gesteund door
Vlaamse en Duitse padrino’s. Zij krijgen hiervoor het nodige
schoolgerief, een schooluniform en een paar schoenen.

Helaas is dit onvoldoende om vele andere kinderen die deze ondersteuning ook hard nodig hebben te
sponsoren. Tierra Buena zal nu in eerste instantie de armste schooltjes uitkiezen om hen een pakket
van schoolmaterialen aan te reiken waardoor de hele klaswerking kan ondersteund worden.

Culturele educatieve activiteiten
Ook de culturele activiteiten, zoals dans, muziek en tekenen, worden sinds dit jaar – behalve in
Terrabona – gepromoot in verafgelegen rurale schooltjes, hetgeen op veel enthousiasme wordt
onthaald.
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UW FINANCIËLE
STEUN
Omwille van de dramatische economische
situatie en als gevolg daarvan ook een
nakende bankencrisis, werd het merendeel van
onze fondsen veilig gesteld in België op de
rekening van Nicamig@s. Voorlopig zal er
driemaandelijks geld worden teruggestuurd
om de nodige activiteiten te kunnen
financieren.

Onlangs hebben we een begroting opgesteld voor de volgende 3 jaar om al deze projecten, zowel in
de gezondheidszorg als in het onderwijs, te kunnen financieren. Dankzij de financiële steun die wij
van jullie tot nu toe mochten ontvangen , zal dit alvast lukken!

Terwijl onze doelstelling blijft om te streven naar meer zelfbeschikking en eigenaarsschap van al onze
projecten (voor de 2 poliklinieken en de sociale apotheekjes lukt dit grotendeels al een tijd) en dit
zowel inhoudelijk als financieël, hopen wij te kunnen rekenen op jullie blijvende solidariteit. Waarvoor
mijn oprechte dank! Mede namens alle Nicaraguaanse medewerkers in de projecten én de
Nicaraguaanse bevolking!

Tot slot een welgemeende dankjewel aan alle (velen al jaren) gedreven vrijwilligers van vzw
Nicamig@s. Zij leiden vanuit Vlaanderen de projecten mee in goede banen en zijn de motor van onze
realisaties en werking in Nicaragua. (zie website :

www.nicamig@s.be)

Samen met jullie maken zij mee het verschil in de kwaliteit van leven van zovele mensen in Nicaragua!

Ik wens jullie allen een warm en vredevol 2019!

Dr. Toon Bongaerts

