
 

 

 

2020 – 7  Nieuwsbrief van het Project Levanta-Te in Ruy Barbosa en het Project PODES in Tapiramutá – Mundo Novo 
– Pintadas.  Levanta-Te is een therapeutische leefgroep voor jongeren met een drugsprobleem. PODES is een project 

voor de sociale inclusie van personen met een beperking. Beide projecten worden gesteund door het Dominiek Savio 
Instituut te Gits en gesubsidieerd door het Wereldhuis van de Provincie West- Vlaanderen. Indien u deze nieuwsbrief 

niet wenst te ontvangen volstaat het een mail te sturen naar fransverhelle@gmail.com.        

 

Beste Vrienden, 

 

Sedert eind oktober ben ik terug in Mundo Novo. Tijdens mijn verblijf in Vlaanderen heb ik zeer 

weinig mensen kunnen bezoeken omwille van het Coronavirus. Toch was het een goede 

onderbreking van mijn zes maanden verplichte isolatie in mijn woning. Ik mocht het “huis” niet uit 

omwille van mijn  hoog risicoprofiel, leeftijd, diabetes em longproblemen 

.Alle verplichte testen om met het vliegtuig te mogen reizen die ik heb moeten ondergaan 

scoorden negatief.Tot op vandaag ben ik niet besmet met het gevaarlijke vírus. 

De situatie in Brazilie en in Latijns Amerika in het algemeen wordt alsmaar slechter.Met de 

gemeenteverkiezingen in het zicht worden alle voorzorgsmaatregelen tegen de verspreiding van 

de pandemie met de voeten getreden. 

Geen mondmaskers meer, afstand  houden en de woning niet verlaten behoren tot het 

verleden.Hier en daar wordt er in de handelszaken nog wel wat ontsmettingsalcohol aangeboden 

maar niemand  maakt er nog gebruik van. 

Het gevaarlijkst zijn de verkiezingsfeesten , barbecues em drinkgelagen die door de politieke 
kandidaten aangeboden worden.Het zijn broeihaarden voor een snelle verspreiding van het vírus. 

We houden ons hart vast voor de toekomst van dit land dat op dit ogenblik al 170.000 Corona-
doden telt. Naast de sanitaire problemen steekt een stijgende inflatie en een nieuwe armoedegolf 
de kop op.  

We citeren hieronder enkele fragmenten, vrij vertaald, uit een artikel van “The Lancet” , een 
internationaal gezaghebbend medisch tijdschrift.( The Lancet – 7 november2020)  voor het 
origineel in het engels : https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)32328-X 

“ Latijns-Amerika heeft één van de hoogste COVID-19-sterftecijfers ter 

wereld. Waarom?  

Voor wie niet vertrouwd is met de realiteit van Latijns-Amerika was de berichtgeving over 

COVID-19 beperkt tot Brazilië en de foute visie van president Jair Bolsonaro.  

Maar de regio als geheel wordt geconfronteerd met een humanitaire crisis als gevolg van 

politieke instabiliteit, corruptie, sociale onrust, slechte medische voorzieningen en 

misschien nog belangrijker: een langdurige en wijdverbreide ongelijkheid - in inkomen, 

gezondheidszorg en onderwijs. 



Naar schatting 231 miljoen mensen in Latijns-Amerika zullen tegen het einde van 2020 

in armoede leven (gelijk aan het aantal dat 15 jaar geleden werd vastgesteld).  

Latijns-Amerikaanse landen hebben gedurende een lange tijd een zeer nadelige 

inkomensongelijkheid gekend, en er wordt voorspeld dat deze ongelijkheid nog zal 

verergeren. 

De informele arbeid, arbeid zonder enig contract of vast loon is enorm, 54% van al het 

werk in de regio (tot 70% in sommige landen, zoals Peru).  

De werknemers hebben weinig sociale bescherming en hebben geen andere keuze dan 

dagelijks te blijven werken voor een loon dat onvoldoende is om in hun levensonderhoud te 

voorzien. Het resultaat is dat ze de geldende maatregelen voor quarantaine en sociale 

afstand niet kunnen eerbiedigen.  Werknemers zonder contract hebben ook minder toegang 

tot de gezondheidszorg. 

De algehele gezondheidstoestand van de bevolking in Latijns-Amerika en het Caribisch 

gebied is verbeterd, gemeten aan de hand van de levensverwachting, sterfte onder de 5 

jaar en moedersterfte, maar die vooruitgang is niet voor iedereen bestemd.  

Hoewel sommige landen, waaronder Brazilië en Costa Rica, een gratis openbaar 

gezondheidsysteem hebben, zijn er in de meeste Latijns-Amerikaanse landen grote tekorten 

in de toegankleijkheid van de medische zorg door onvoldoende subsidies. 

De politieke macht is overdreven geconcentreerd. Er is corruptie bij het gebruik van 

openbare middelen.  

Het resultaat is vaak een dure maar kwalitatief goede particuliere medische zorg voor wie 

het kan betalen em een slechte openbare gezondheidsdienst voor de armen. Zonder goede 

openbare medische zorg die voor iedereen toegankelijk is,  is het onmogelijk om de pandemie 

te overwinnen! 

De ontheemding van mensen in Midden-Amerika omwille van armoede en fysisch geweld is 

enorm toegenomen en de Venezolaanse migrantencrisis heeft zware gevolgen voor de 

regio.  

Toenemende ongelijkheden hebben geleid tot binnenlandse politieke spanningen en sociale 

onrust in Colombia, Bolivia en Chili.   

COVID-19 begon als een gezondheidscrisis, maar is nu een humanitaire crisis. Mensen 

lijden honger!  

Op 28 oktober 2020 ondertekenden de ministers van Buitenlandse Zaken van 33 landen in de 

regio tijdens de 38e VN-sessie van de Economische Commissie voor Latijns-Amerika en het 

Caribisch gebied een politieke verklaring over een duurzame en algemene bestrijding van het 

COVID-19 virus.  

In de verklaring wordt erkend dat ongelijkheden alomtegenwoordig blijven, zelfs in landen 

met een hoge economische groei.  

Verdere investeringen in sociale bescherming zijn nodig om de ongelijkheid te verminderen en 

ervoor te zorgen dat de economische groei duurzaam, inclusief en rechtvaardig is.  



Hoewel deze verklaring veelbelovend is, is het erg moeilijk om dit politieke verlangen in 

zinvolle acties te vertalen. Hoe kan Latijns-Amerika deze problemen aanpakken? 

Veel mondiale gezondheidsexperts zijn van mening dat de medische problematiek van 

Latijns-Amerika al te vaak wordt verwaarloosd.  

Om de belangrijkste oorzaken van de pandemie in de regio aan te pakken, en misschien om 

iets goeds te doen onstaan uit de ervaring van de huidige noodtoestand, moet men de  

gezondheidsproblematiek in Latijns-Amerika met meer ernst aanpakken.” 

In een volgende nieuwsbrief wat hoopgevend nieuws over onze projecten..Het allerbeste. 
 
Padre Francisco Verhelle  


