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We hebben hier in België een bijzondere tijd doorgemaakt door de corona-epidemie. 
Maar omdat het een epidemie is op wereldschaal, vraag je je wellicht af welke gevolgen dit heeft 
voor de kinderen en de begeleiders in Escuela Pa’i Puku. Mechi, één van de verantwoordelijken, 
hield ons op de hoogte van de evolutie. We maakten een vertaalde compilatie van haar 

mailverkeer met ons. 
Hilde & Mariane 
 

 
Beste vrienden en familie, 
 
Na een heel schooljaar van virtueel onderwijs, gaf de overheid de toelating om de school 
in februari weer te openen. Het voorbije jaar was uiterst moeilijk omdat de gezinnen vaak 
niet beschikken over smartphones en laptops voor afstandsonderwijs. Ouders hebben ook 
vaak niet de tijd of de kennis om hun kinderen te begeleiden. 
 
Net zoals in België, wordt Escuela Pa’i Puku met allerlei coronamaatregelen 
geconfronteerd. Het internaatsleven brengt uiteraard nog extra maatregelen mee. 
Zoals ieder schooljaar startte de inschrijvingsperiode op 15 februari. Eens de 110 
leerlingen aangekomen waren, liep er een quarantaine-periode. 
 
Eigenlijk valt de corona-epidemie goed mee in de Chaco, omdat de streek zo dun bevolkt 
is. In de kleine steden die het dichtst bij de hoofdstad liggen, Villa Hayes en Benjamín 
Aceval, waren er wel Covid-infecties. In de stedelijke gebieden van Paraguay heerst de 
epidemie wel degelijk, met veel ziekenhuisopnamen, volle afdelingen intensieve zorg en 
een groot gebrek aan medicatie. De overheid schiet echt tekort en dat leidde begin maart 
tot straatprotesten. Paraguay kwam zelfs in de Belgische nieuwsberichten:  
 
VRT nieuws 7 maart 2021: 
President van Paraguay herschikt regering na straatprotest. 
In Paraguay, in Latijns-Amerika, heeft president Mario Abdo Benitez zaterdag een 
herschikking van de regering aangekondigd na het uit de hand gelopen straatprotest van 
vrijdag. 
 
Belga: 
De bevolking protesteert tegen de corruptie en het gebrek aan medicijnen tijdens de 
coronapandemie. Ook de president ligt daarbij onder vuur. Vrijdag mondde het protest in 
de hoofdstad Asunción uit in rellen. Agenten vuurden rubberkogels af en zetten traangas 
in. Er is sprake van 21 gewonden.  
In Paraguay staat het gezondheidssysteem op instorten. De regering gaf onlangs toe dat 
er een tekort is aan medicijnen voor de behandeling van COVID-patiënten en dat alle 
bedden op intensieve zorg bezet zijn. Minister van Volksgezondheid Julio Mazzoleni 
kondigde zijn ontslag aan. 
Zaterdag liet de president in een toespraak aan de bevolking weten dat er bij een aantal 
ministeries, zoals dat van Onderwijs en Vrouwenzaken, een machtswissel komt. Namen 
zijn nog niet bekend. De president verzekerde ook dat de nieuwe minister van 
Volksgezondheid de opdracht zal krijgen om voldoende medicijnen voor de behandeling 
van COVID-patiënten te voorzien. 
  



Op 2 maart zijn de lessen in Escuela Pa’i Puku opnieuw gestart. De leerlingen die virtueel 
onderwijs blijven volgen, kunnen na de wintervakantie in juli, naargelang de situatie, nog 
aansluiten in de lessen op de school zelf. 
 
Om te voldoen aan het gezondheidsprotocol liggen de uitgaven van het internaat veel 
hoger dan gewoonlijk. 
Even een greep uit de maatregelen in de klaslokalen, slaapzalen, eetzaal, enz. 
 

• We hebben mobiele wasbakken geïnstalleerd met zeep, papier om de handen te 
drogen, een prullenbak en ontsmettingsgel 
 

  
 

• Omdat er momenteel maar 110 leerlingen les komen volgen, kunnen we de 
klasgroepen tot 15 leerlingen beperken en hebben we voldoende ruimte om 2 m 
onderlinge afstand tussen de leerlingen te laten.  

 

 
 

 
 

• Alle ruimtes moeten goed geventileerd worden en we mogen de aanwezige 
plafondventilatoren niet gebruiken. In sommige klaslokalen en in 1 slaapzaal 
moeten we de ramen aanpassen en Split airconditioning kopen. 

• Elke dag en op elke plaats waar de leerlingen komen, moet hun temperatuur 
gemeten worden. Daarvoor zijn 17 digitale thermometers aangekocht waarvoor 
woekerprijzen gevraagd werden. 

• De leerlingen moeten tenminste 4 mondmaskers hebben, twee 's morgens en twee 
's middags. 



• Bestek, glazen, tereré en maté-elementen (zeefrietjes en drinkbekers), kopjes, enz 
zijn gelabeld op naam en mogen niet gedeeld worden. 

 

 

 

 

  
Onze eetzaal tijdens corona  

 
Naast de vele extra materiële kosten, zijn er ook extra personeelskosten. Omdat de 
groepen noodgedwongen kleiner zijn, zijn er meer opvoeders nodig. 
Er zijn geen overheidssubsidies voor deze kosten! Escuela Pa’i Puku moet zelf op zoek 
naar sponsoring en richt ook een warme oproep aan de vrienden in België! 
 
 
Ondertussen loopt het schooljaar al een 
aantal maanden en de leerlingen vinden 
het super om terug fysiek les te kunnen 
volgen. Voor hen was het eigenlijk niet 
mogelijk om virtueel onderwijs te volgen en 
ze voelen dat ze veel leerstof niet goed 
begrepen hebben 
Vooral voor wiskunde, natuurkunde, 
scheikunde en Spaans zetten de 
leerkrachten nu extra in. 
Bij de minste ziektesymptomen zoals 
keelpijn en grieperigheid, worden de 
leerlingen geïsoleerd om verspreiding te 
voorkomen. 

 

 
  

Onze eetzaal vóór corona 



 
De leerlingen die thuis blijven, gaan door met virtuele lessen. De lessen worden op audio 

opgenomen en naar de smartphone van de ouders gestuurd. In Paraguay zijn 

smartphones zeer courant én goedkoop. 4G is ook heel goedkoop.  Toch heeft de arme 

bevolking niet steeds de middelen hiervoor. De les wordt ook op papier afgedrukt. Eén 

keer per maand wordt het huiswerkschrift ingediend en worden er nieuwe opdrachten 

meegegeven. 

De jongeren maken zich zorgen over het grote aantal besmettingen in Paraguay en zijn 
ook bang om naar huis terug te keren voor de wintervakantie in juli. Ze voelen zich op 
school heel veilig. 
 
In Paraguay gaat de situatie sinds eind april van kwaad tot erger. Ondanks de zeer jonge 
bevolking, stijgt het sterftecijfer door Covid. Eind april werden er voor het eerst 102 
sterfgevallen in 24 uur gemeld. Dagelijks worden meer dan 6.000 testen gedaan, waarvan 
ongeveer 2.000 positief zijn.  
Voor de vaccinatie komen volgende doelgroepen het eerst aan de beurt: artsen en 
verpleegkundigen, 85-plussers en bedlegerige 60-plussers. Maar de vaccins komen erg 
traag en in kleine hoeveelheden, dus zijn nog maar heel weinig mensen gevaccineerd. 
Volgens de berekeningen zal het op die manier 18 jaar duren vóór iedereen ingeënt is ! 
Hopelijk komt er een versnelling in de levering van de vaccins en in de inentingsstrategie. 
 

Met genegen groeten, 

Mechi 

Escuela Pa’i Puku - Paraguay 

 

JULLIE STEUN WORDT MET GROTE DANK AANVAARD 😊 

 

We willen jullie er graag nog extra attent op maken dat het rekeningnummer van vzw 
Kontinenten sinds 2020 gewijzigd is (voor giften vanaf 40 euro-- met fiscaal attest): 

BE66 7380 3734 7143 – BIC KREDBEBB 
vzw Kontinenten – Potterierei 72 – 8000 Brugge 
met vermelding van: 
je naam-voornaam-rijksregisternummer en Centro Pa’i Puku 

 

 

Indien je geen fiscaal attest wenst, kan je overschrijven op rekeningnummer BE51 9790 6760 5062 
(BIC ARSP BE 22) van Centro PA’I PUKU, Driftweg 184, 8420 De Haan 
met als mededeling “CENTRO PA’I PUKU”. 

 


