
 
1 

 

 

 

  

St ich t in g Vilcabam ba  

Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru 

	INLEIDING	

	

		

CORONA	IN	PERU	

 

 

 

 

 

Toen Peru op 6 maart jl. bij een uit Europa ingevlogen piloot de allereerste 
coronabesmetting vaststelde, greep de regering streng en snel in. Tien dagen later - de 
eerste Coviddode moest nog vallen - ging het land al in een van de strengste Lockdowns 
ter wereld. Sindsdien patrouilleert het leger door de straten, is binnenlands verkeer 
platgelegd en geldt vanaf 20.00 uur een avondklok. Ondanks deze ingrijpende aanpak 
staat Peru in de regionale coronalijstjes telkens in de top 3. 
 
Op nationaal niveau zijn 585.803 personen met positief getest op het coronavirus. Er zijn 
26.075 personen zijn overleden. Volgens informatie van de Regionale Directie 
Gezondheidsdienst Cusco, zijn er 473 sterfgevallen in Cusco. Het aantal positief geteste 
personen met coronavirus is 19.396, bijgewerkt tot 17 augustus. Dit cijfer is gestegen 
gedurende de laatste dagen van augustus. Een van de hoofdoorzaken van deze 
toename is te wijten aan informele handel. 
 
De grootste impact van de toename van de pandemie is de werkgelegenheid, 
aangezien in Peru slechts 25% een formele baan heeft en 75% van de banen niet wordt 
beschermd door fundamentele arbeidsrechten die stabiliteit in tijd garandeert. Evenzo is 
op regionaal niveau in Cusco het werk grotendeels lamgelegd, aangezien Cusco 
afhankelijk is van de toeristische sector en deze sector zijn activiteiten nog niet heeft 
hervat. Veel gezinnen zitten zonder inkomsten om hun gezin te kunnen voeden vanwege 
de quarantainestatus die 104 dagen heeft geduurd en doordat werkgelegenheid nog 
steeds schaars is. Dit kan niet onmiddellijk worden opgelost omdat we in een staat van 
instabiliteit verkeren als gevolg van de pandemie. 
 
In de gezondheidssector op nationaal niveau is er een tekort aan ziekenhuisbedden.  
De regio Cusco bevindt zich momenteel in de fase waarin ziekenhuizen overbelast zijn 
en hun patiënten niet konden worden behandeld omdat ze geen bedden beschikbaar 
hadden. Artsen ondersteunen nu met medisch advies en behandeling van hun patiënten 
die thuis zuurstof en medicijnen ontvangen. 
 

 

Correspondentieadres 
Marketentster 179 
2401 JB Alphen aan den Rijn 
0172-441335 
info@vilcabamba.nl 
www.vilcabamba.nl 

NIEUWSBRIEF 
 

Met onze nieuwsbrief informeren wij u graag tussentijds over de stand van zaken van de 
projecten die door CEDNA in Cusco, Peru worden uitgevoerd in deze coronatijd, met 
behulp van de donaties die Stichting Vilcabamba ontvangt.  
 

16e jaargang 
64e uitgave 
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In de onderwijssector heerst ongelijkheid omdat veel mensen die op afgelegen 
gebieden buiten de stad wonen geen toegang tot onderwijs hebben. Ze hebben geen 
internettoegang, geen smartphone met gsm, geen tv, daar ze over beperkte 
economische middelen beschikken. Anderen hebben van al hun spaargeld een gsm 
moeten kopen om te kunnen blijven studeren. Eveneens zijn er veel gezinnen die naar 
de stad zijn gekomen op zoek naar een betere levenskwaliteit, maar weer naar hun 
dorpen zijn teruggegaan, aangezien ze geen economische middelen hebben om in hun 
eigen levensonderhoud te voorzien. 
 
 

COVID-19-TEST	PERSONEEL	CEDNA	EN	MAATREGELEN	

Op 3 juli jl. hebben alle medewerkers van CEDNA een Covid-19-test gedaan. Dit is niet 
verplicht, maar voor de medewerkers wel heel belangrijk. 
Tijdens de test werden strikt de regels in acht genomen. Handen wassen, afstand 
bewaren. Er werd ons vriendelijk verzocht geen telefoon te gebruiken, omdat we in een 
Covidruimte zaten. Deze betaalde test is bij een privékliniek uitgevoerd die veel met 
toeristen werkt. 
 
De gezondheidsdienst van de overheid voert alleen tests gratis uit indien het vermoeden 
bestaat dat iemand het virus heeft. Er werden schandalig hoge prijzen door deze 
klinieken gevraagd voor de testen. De regering heeft een noodwet gelanceerd die hier 
paal en perk aan gesteld heeft. 
Iedereen werd gelukkig negatief getest en maandag 7 juli kon iedereen weer naar 
kantoor. 
 
Op 28 juli werd uitbreiding van de bescherming afgekondigd. Het is nu verplicht in het 
openbaar vervoer een mondkapje en een masker te dragen. Dit masker dient gekocht te 
worden. CEDNA heeft dit beschikbaar gesteld voor het personeel. De meerderheid komt 
met openbaar vervoer naar kantoor.    
Op 20 augustus werd er een tweede Covid-19-test gedaan. Ditmaal in de kliniek van de 
vrouw van de Nederlandse consul.  Daar er veel getest wordt en er lange rijen waren, 
werd de hulp van de consul ingeroepen, deze heeft een privéafspraak georganiseerd. 
Gelukkig was weer iedereen negatief getest. 
 

      
 
Covid-19-test Gezichtsbescherming  Wachten op test 
 Openbaar vervoer 
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OPLEIDINGSPROGRAMMA	IN	CORONA	TIJD	

Aangezien de nationale quarantaine- en noodtoestand maatregelen vanaf 17 augustus jl. wat 
versoepeld zijn, kunnen enkele plannen, die bedacht en uitgewerkt zijn in de vijf maanden dat er 
geen les kon worden gegeven, nu tot uitvoer gebracht. 
 
Door herformulering en deprogrammering van het project, is de start nu vastgesteld op medio 
september 2020, waarbij we zowel virtueel als ook klassikaal de cursussen voortzetten. De 
cursussen zullen echter nu in twee i.p.v. drie maanden gegeven worden. 
 
Er is geïnvesteerd in apparatuur om vanuit het opleidingscentrum virtueel les te kunnen geven. Dit 
betreft de aanschaf van videocamera’s en ondersteunende apparatuur voor de video-opnames voor 
het leveren van cursusmateriaal met de docenten. Dit lesmateriaal wordt zowel live (interactief met 
de cursisten) verspreidt, als ook opgenomen voor verspreiding via WhatsApp en internet. 
 
Voor deze manier van lesgeven zal een specialist ingehuurd worden voor de opnames en de live-
uitzendingen. 
 
Ook het klassikaal lesgeven vindt weer doorgang. Met inachtneming van de corona-maatregelen, 
zullen de klassen beperkt worden tot 5 à 6 personen, i.p.v. circa 20 personen in een normale setting. 
De afgelopen maanden zijn er echter ook cursussen gegeven, waarvan hieronder een kleine foto-
impressie. Op onze website staan ook filmpjes over de coronatijd. 
 

    

Cursisten hebben voedselpakketten gekregen en met behulp van aanwijzingen via WhatsApp 
maaltijden en gebak bereid voor eigen gebruik en voor de verkoop.  
 

 

   

Aan het eind van deze korte cursus ontvingen 
zij een diploma 
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	VOORLOPIG	FINANCIEEL	VERSLAG	

Door de pandemie heeft het opleidingsproject vijf maanden stilgelegen, terwijl alle vaste lasten van 
water, licht en telefoon gewoon doorgegaan zijn.  
Als gevolg van de pandemie betekent het wel dat de doelstelling om 255 cursisten te helpen, 
waarschijnlijk niet gehaald gaat worden. Ook de begroting zal er waarschijnlijk anders uit gaan zien in 
het jaarverslag. 
 
De begroting voor het Opleidingsproject van juni 2020 t/m mei 2021 is € 95.365,--.  
Door CEDNA Cusco zou hiervan zelf € 15.770,-- worden bijdragen, zodat Stichting Vilcabamba  
de resterende € 79.595,-- zou opbrengen.  
Inmiddels is er € 62.875,-- door donateurs geschonken. Een, ondanks de coronatijd, fantastisch 
resultaat. Wij hebben nog € 16.720,-- nodig om de begroting sluitend te krijgen en het project volledig 
te laten slagen. Wij hebben daar alle vertrouwen in dat dit gaat lukken! 
 

 

	RECLAME	MAKEN	VOOR	CURSUSSEN	

Dit zijn voorbeelden van flyers die voor de promotie van de cursussen op facebook worden geplaatst.  

    

virtuele cursus kookassistent 

 

 

virtuele cursus zakelijk ondernemerschap 

 


