Banden met verre landen
In Nederland duurt het maximaal vijftien minuten voor een ambulance ter plaatse is om hulp
te bieden. Dat zijn tijden waar ze in de Panamese provincie Veraguas alleen maar van kunnen
dromen. Niet alleen omdat het bergachtige terrein dat niet toelaat. In deze arme streek is
amper vervoer beschikbaar.
En dat is precies het probleem dat padre Roberto Gonzales onlangs voorlegde aan de
Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes. De Panamese priester was in
Nederland om aandacht te vragen voor de armoedige omstandigheden waaronder de mensen
in El Bale en omgeving moeten leven.
Dat geldt natuurlijk voor grote delen van de wereld, maar niet overal slaan mensen zelf de
handen ineen om hun lot te verbeteren. Dat begon in El Bale in 2002, toen een van de
dorpelingen overleed en zijn gezin in diepe armoede achterliet. Er was zelfs geen geld voor
een kist.
Een aantal medeparochianen was daardoor zo geraakt, dat zij besloten samen de kosten van de
begrafenis op zich te nemen. En door met de pet rond te gaan kon het gezin van eten worden
voorzien. Hetzelfde werd gedaan voor een aantal andere gezinnen in vergelijkbare
omstandigheden. En zo werd het spontane initiatief overgenomen door de parochie en was het
project ‘Solidair in het Lijden’ een feit.
Die daadkracht was precies de vruchtbare voedingsbodem voor padre Roberto om zijn oude
idealen te verwerkelijken. Hij weet wat het is om een arm bestaan te leiden en hoe de boeren
er moeten ploeteren.
Als priester in El Bale komt zijn landbouwkundige opleiding hem goed van pas. Door het
opzetten van een coöperatie en verbeteringen in landbouw en veeteelt, is er een ontwikkeling
op gang gekomen. Daarnaast zijn tal van nevenprojecten opgezet, onder meer op het gebied
van onderwijs en gezondheidszorg. Dat laatste in samenwerking met een ziekenhuis in het
district Nurume Cañazas. Want het project heeft zich inmiddels uitgebreid naar een reeks
andere gemeenschappen in de omgeving.
Want hoe meer er kan worden samengewerkt, hoe meer lijden en lasten samen worden
gedragen, hoe meer tot stand kan worden gebracht.
Maar dat gaat allemaal niet vanzelf. Daarvoor is – nog – hulp van buiten nodig om stap voor
stap en weloverwogen deelprojecten te realiseren. Zoals bijvoorbeeld de sponsoring van
kinderen en jongeren wier ouders de opleiding onmogelijk kunnen betalen. Dat betekent een
investering in kennis die ook de lokale gemeenschappen straks weer ten goede zal komen.
Maar er zijn ook investeringen nodig om praktische problemen op te lossen. Zo vormt vervoer
nog altijd een probleem in het bergachtige gebied waar nog weinig wegen zijn van niet al te
beste kwaliteit. Padre Roberto is een van de weinigen die een auto ter beschikking heeft. Er

wordt dan ook volop gebruik van gemaakt, zoveel zelfs dat de parochie dringend behoefte
heeft aan een tweede voertuig. Dat zou als een van de belangrijke taken krijgen om zieken,
minder mobiele mensen en zwangere vrouwen naar het ziekenhuis te brengen. Steeds vaker
moet de Padre zijn werk onderbreken om iemand weg te brengen of weer op te halen. Zelfs
met de auto in dit gebied nog een tijdrovende klus.
Het project ‘Solidair in het Lijden’ heeft daarom gevraagd om een terreinwagen, voorzien van
een lier, omdat er nog 1001 andere klussen mee moeten worden geklaard. Een aantal mensen
zal worden opgeleid als chauffeur. Daarmee kan Padre Roberto zich weer concentreren op
zijn werk en hebben weer een aantal mensen werk.
De Interkerkelijke 40-Dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes heeft de terreinwagen voor deze
groep daadkrachtige mensen tot hoofdproject voor 2012 gekozen, naast een aantal kleinere
deelprojecten. Wij zijn zeer onder de indruk van het eigen initiatief van de lokale
gemeenschappen van Nurume Cañazas. Met creativiteit, enthousiasme en
doorzettingsvemogen proberen zij de eeuwenoude armoede te overwinnen. U kunt ze helpen
om een nieuwe stap vooruit te maken. Helpt u ons hen te helpen?

Chili-project
Vorig jaar heeft de Interkerkelijke 40-Dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes actie gevoerd voor
een veelbelovend project voor de arme Mapuche Indianen in Chili. Ondanks de grote inzet
van ds. Arjen Breukelaar, bleven er na verloop van tijd echter te veel onduidelijkheden
bestaan die ons aan de haalbaarheid van het project deden twijfelen.
Wij vonden het om die reden niet verantwoord uw giften aan dit project te besteden. Zeker
niet toen ook de Nederlandse stichting erachter om dezelfde redenen stopte.
Een en ander betekent dat het gereserveerde geld besteed zal worden aan het Kiwakukkischoolproject van Zier Versluys. Daarmee zullen zeventig aidswezen in Tanzania weer naar
school kunnen. Het project van de stichting CHILD behoort tot de beste drie procent van de
Nederlandse goede doelen op het gebied van ontwikkelingshulp. Dat bleek eind vorig jaar uit
onderzoek van de Erasmus Universiteit en het dagblad Trouw. Een degelijke partner dus.
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