Beste vrienden en familie,
Hier zijn we met een vervroegde nieuwsbrief voor de komende vakantie. Zover staan we er ook niet
meer van!
En voor de studenten is de blok al goed bezig denk ik. Veel moed toegewenst aan alle nichtjes en
neefjes en kinderen en kleinkinderen van onze solidariteitsgroep “ pro Venezuela”.
Hoe het reilt en zeilt in Venezuela hoef ik niet te vertellen. Van kwaad naar erger en geen uitzicht op
verbetering. Honger, armoede, een groot tekort aan levensbepalende medicatie en verzorging,
ziektes die terug opduiken, grote volksverhuizing. Wellicht al gehoord en gezien op tv!
Met man en macht zijn onze mensen de scholen recht aan het houden met wat ze toch (maar)
hebben. Vooral geloof en hoop op een beter Venezuela . Daarvoor moet je zeker kinderen en
jongeren voorbereiden. Want zij zullen het moeten oplossen. Eens het onderwijs en opvoeding niet
meer functioneren , stopt ook de hoop op een betere toekomst van hun land. Daarom blijven we
ervan overtuigd dat ze onze steun op alle niveau nog heel hard nodig hebben.
Onze 16 studenten met studiebeurs doen goed verder, hoe goed en slecht het ook kan. Heel dikwijls
zijn scholen en universiteiten gesloten omdat er, noch elektriciteit, noch water, noch openbaar
vervoer is. Rantsoen op grote schaal.
Yuleisy Guillén sloot de laatste maand aan bij onze universiteitsstudenten: Leo Jiménez , Daniela
Flores, Stephany Quintana, Daniela Jiménes, Brinny Gonzalez. En Mariangel Osorio, die haar kans
verder aan het wagen is in Peru. De anderen (9) zitten nog in het lager onderwijs en humaniora.
Bij dit schrijven krijgen jullie dan ook vooral de warme uitnodiging naar het MIDZOMERFESTIVAL op
22 juni e.k., om hen allen verder te kunnen steunen met de opbrengst.
Dit zijn we aan het voorbereiden met 2 projecten die hun leven in Bottelare vonden, nl. het project
in Senegal van Micky Van Caneghem, en dat van ons in Venezuela.
We hadden die datum al doorgegeven in vorige vriendenbrief, om die dag vrij te houden zodat we
hopen dat jullie erbij kunnen zijn, met veel zon en zin in goede muziek.
Vooral nog een prettig verlof in de nabije toekomst en tot 22 juni e.k.
Groetjes van ons

