leerkrachten

Merelbeke zomervakantie 2016

Vakantie overal…ook in de scholen van fe y algria, el ceico en de Maristen in Maracay.
Beste vrienden, familie en sympatisanten,
Alweer mogen we in naam van de solidariteitsgroep pro Venezuela jullie een heel deugdoend
en vooral warm verlof toewensen . Een adempauze in een voortrazende wereld die elke dag
meer en meer adembenemend word, die langs om meer “alles eruit wil halen wat erin steekt”
ten koste van burn outs en noem maar op. We zouden zeggen, mensen geniet er nu echt eens
lekker van, stoom afblazen en tot rust komen.
Na een heel woelig voorjaar op politiek en economisch vlak is er zich in Venezuela een tijdbom
aan het vormen, zo kan het gewoon niet verder, de nieuw gekozen asamblea (congresisten)
wordt gedwarsboomd en kunnen zo hun taak heel moeilijk op zich nemen om het land te
hervormen. De mensen schreeuwen dat ze honger hebben, er is practisch geen water, een paar
uur per dag electriciteit, laat staan internet en comunicatiemogelijkheden, kortom teveel om op
te noemen. De president gaf dezer dagen de macht door aan 8 militairen om de aankomst en
verdeling van het voedsel en medicijnen voor zes maanden op zich te nemen. Zoiets als
presidenten voor de voedselverdeling. Zo wil hij de wilde ongecontroleerde handel intomen.
Ondanks alles doen onze projecten het verder goed, ze roeien met de spanen die er zijn,
daarom ligt heel veel werk van verbouwingen en verbetering op een laag pitje . Maar de
opvoeding en educatie gaat door. Vele scholen, diensten, bedrijven, winkelcentra ect. werken
maar 3 op de 5 dagen , maar onze projecten werken de 5 op 5 dagen in de week. Zonder
afkoelingssystemen, meestal met heel weinig water, maar de lessen gaan door. Men gaat ervan
uit dat ze dat thuis ook niet hebben, en ze anders niets doen...dan kan er maar gezweet worden
op school.
We kunnen met vreugde laten weten dat Daniela Flores een nieuwe studente die een
studiebeurs aanvroeg, haar eerste jaar medicijnen begonnen is, in de universiteit die toch wel af
en toe eens werkt, hopelijk moet ze geen 10jaar over haar carriere doen. Ze krijgt dan ook de
nodige centen van de solidariteitsgroep om wat bij te springen in de kosten. Dank zij jullie allen
de solidaire gevers ..
Tot hiertoe hebben we nog geen definitieve uitslagen van al onze studenten die een studiebeurs
genieten, maar we weten dat ze hun uiterste best doen, in heel moeilijke omstandigheden.

Studeren is daar geen lachertje, velen moeten van jongs af erbij gaan werken. Zo hebben we er
een die in de week werkt en vanaf september de zaterdag zal studeren aan de kokschool, dit
terwijl ze wacht op een plaats in de unif criminologie, als die (universiteit) zou beginnen
werken. De meeste universiteiten liggen stil bij gebrek aan materialen, te lage lonen of uitblijven
van betaling van lonen bij het profesorencorps.. Maar goed de middelbare - en lagere
schoolstudenten hebben daar nog niet zoveel last van. Anders is het voor een van onze jongens
die dierenarts wil gaan studeren...afwachten of die kan beginnen in oktober- november e.k.
Dankzij Noord Zuid van de provincie Oost-Vlaanderen en Gros Merelbeke konden we terug
een mooie som sturen naar 2 van de 4 scholen die ze meer dan ooit nodig hebben voor het
verder zetten van vorming voor onderwijzend personeel, voor educatief materiaal, voor de
“comedor” (eetzaal = eten )voor kinderen van de lagere scholen, uniformen,
bureelbenodigheden en de verbouwingen voor een digitale bibliotheek.
Jullie zien dat er serieus verder gewerkt wordt, vooral de vorming van jongeren is van het
allergrootst belang voor de toekomst van het land. Daarom nog eens een bescheiden oproep
naar mensen die een of andere van onze studenten willen steunen met een maandelijkse kleine
bijdrage. Al zeker bedankt.
Op dit moment is hier in Belgie een van onze jongeren op bezoek. Ze kwam op 27 juni toe en
verblijft hier (Brugge,bij haar meter) tot half augustus....Ook zij is al universiteitstudente ,
speciaal onderwijs voor kinderen met mentale handicap, ook speelt ze fagot en houd van
klassieke muziek, volgt daarvoor conservatorium . Ze is dan ook heel gelukkig enkele weken
hier te mogen beleven.
Ja we gaan er hier mee stoppen om niet teveel van jullie vakantiemomenten af te nemen. We
hopen volgend jaar één of ander evenement op pootjes te krijgen zodat we elkaar toch nog eens
samen mogen ontmoeten. En het bommeke van onze kas kunnen vullen. Wie ideeen of
suggesties heeft ..welkom. Daar dan meer over in de vriendenbrief van december.

Nog heel mooie vakantiedagen toegewenst met veeeeeeeeeeeeeeeeeeel zon
Voor stortingen via LZG (met aftrekbaarheid vanaf 40 Euro per jaar) Gift LZG Solidariteit met
Venezuela
BE48 5230 8027 2427
Of voor kleinere giften : Sociale Pastoraal San Vicente BE92 0816 7498 2023 (zonder
aftrekbaarheid)
We danken dan verder ook :

voor hun medewerking, steun en interesse voor ons project.

meer info op onze website <www.solidarite-venezuela.net>

Jij hoort erbij

