Kerst –nieuwjaar 2016-2017
Goeie vrienden allemaal,
Alweer een jaartje verder in de geschiedenis , dus ook van onze
solidariteitsgroep “pro Venezuela”, waarvan jij op de een of andere
manier een deeltje bent. Daarvoor heel hartelijk dank.
Met vreugde en hoop kijken we dan terug op verleden en toekomst, en
wenst de stuurgroep aan allen , die gezondheid en voorspoed toe, nodig
om echt “gelukkig te leven”, een streven van allen waar ook ter wereld.
En ja ook in Venezuela, waar we nu eerder droevig moeten toekijken hoe de situatie met de dag
achteruit boert. Ik weet dat we vorig jaar in de nieuwsbrief konden schrijven dat er hoop was
omdat het volk een nieuwe oppositie asamblea had gekozen...Helaas wordt deze , op alle
mogelijke terreinen de adem afgesneden om veranderingen door te voeren, door het regime dat
aan de macht is en wil blijven. Met een totale verwoesting van economie, gerechtigheid, zekerheid
en sociaal samenleven moet de venezolaan dagelijks trachten te overleven; wat hun geluk enorm
in de weg staat. De nieuwsberichten maken ons echt angstig voor de toekomst..”overleven” staat
er tegen “gelukkig leven”. Het weinige aan centen dat ze verdienen of nog hebben is deze week
zelfs tot niets terug geslagen door een enorme val van de Bolivar tegenover de Dollar. Gewoon een
ruine. We kunnen alleen maar toekijken hoe dit land zich daar zal moeten doorwringen. En wat
voor gevolgen dit met zich zal meebrengen, ook voor de projecten.
Anderzijds moeten we onze directie´s en leerkrachten van de scholen bewonderen, die ondanks
alles, het hoofd proberen koel te houden en dagelijks hun verantwoordelijkheid met moed en ja
zelfs met plezier opnemen. Bijna elke dag krijgen we via facebook en andere media heel positieve
verslagen en vooruitgang te zien. Al gaan de werkzaamheden voor verbetering van de gebouwen
heel stroef . Toch hier en daar een lichtpuntje: in de Maristenschool is dit nieuwe schooljaar de
Humaniora kunnen starten voor een 60 tal leerlingen in het eerste jaar , in een mooie grote
nieuwbouw .
Ook de Fe y Alegria schooltjes doen hun best om de kwaliteit van hun onderwijs tot op het
hoogste niveau te brengen zodat hun leerlingen van het 6de het heel goed doen in de humaniora en
zelfs prijzen in de wacht slepen bij ministerie van onderwijs op reginonaal vlak...Wat de aandacht
trekt op hun prestaties en zo ook op de dagelijkse strijd voor verbetering van hun gebouwen. Dat
helpt om langs die weg aandacht en hulp te krijgen van de regering.
De meeste aandacht in alle 4 de scholen zit nu vooral op de goede voeding van de leerlingen, want
met honger zijn ze ook niet rendabel in hun leeractiviteiten. Daarom wordt er gewerkt aan refters
en keukens in de scholen zelf, want thuis hebben de kinderen heel weinig te eten. De 3 maaltijden
per dag zijn voor velen gereduceerd tot die ene die ze op school krijgen.

We kregen dit jaar dan ook enkele nieuwe aanvragen voor studiebeurzen , wat het aantal op 10
studenten bracht. D e meesten zitten al in humaniora en/of universiteit. Onder hen zijn er zelfs
een paar die werken en studeren terzelfdertijd om hun studie te kunnen betalen. Anderen zijn nog
aan het afwachten of ze een plaatsje op de unief kunnen bemachtigen.
De jongerengroep doet het verder ook heel goed, ze staan volgende week terug op de planken met
een tonee “de jaren 80” l, en zijn ook klaar voor de jaarlijkse “aguinaldos” (9 daagse voorbereiding
op Kerst) met hun toch typische voorbereidingsliederen op tambores en met cuatros...
Wat de eventuele evenementen van het komende jaar hier bij ons worden, daar werken we nog
aan. Maar we zullen tijdig laten weten welke data je daarvoor vrij mag houden.
Alvast bedankt aan de milde gevers die zich aansloten en zo een drietal nieuwe studenten steunen.

Onze oprechte wensen voor een heel voorspoedig nieuw jaar vol van vreugde en nieuwe
uitdagingen voor jou en de ganse familie.
Onze oprechte dank ook aan de mensen van Gros Merelbeke, Noord-Zuidwerking Oost-Vlaanderen
en LZG voor hun aandacht, aanmoediging en steun op alle terrein.

En vooral dank en groeten in naam van de directeurs en leerkrachten, ouders representantes en
kinderen van onze scholen Fe y Alegria, Marcelino Champagnat (maristenschool) en el Ceico el
viñedo

Solidariteitsgroep pro Venezuela (voor meer info www.solidarite-venezuela)
Leen en de stuurploeg

