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Verslag en
getuigenissen
IIn de staat Minas Gerais zijn 2.118 gevallen
van besmetting met Covid-19 bevestigd.
Tot vandaag, 4 mei 2020, zijn 89 personen
overleden.
De werkelijke aantallen zijn vele malen
hoger, aangezien het Braziliaanse
gezondheidssysteem slechts zeer beperkte
testcapaciteit heeft.

Wat hebben we als EZB tot dusverre
kunnen doen tijdens de pandemie?
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In Sabinópolis, Materlândia, Rio Vermelho,
Paulistas, Senhora do Porto, Guanhães en
Carmésia zijn tot nu toe geen personen
gediagnosticeerd met Covid – 19. Doordat
steeds meer mensen vanuit de grote steden
naar het binnenland trekken neemt de kans op
besmettingen toe. Beperkt inzicht, door gebrek
aan testcapaciteit, in de verspreiding van het
virus roept twijfels op over wat het beste zou zijn
om deze zeer besmettelijke ziekte aan te
pakken. Een maand geleden, op de 17e, werden
sociale projecten gesloten, evenals school- en
commerciële activiteiten. Een preventieve
maatregel die door de staat is ingesteld om de
bevolking te beschermen. Deze maatregel had
grote gevolgen voor de meest kwetsbare
bevolking: de huishoudelijke uitgaven met
betrekking tot voedsel en hygiëne namen toe,
terwijl het gezinsinkomen van velen werd
verlaagd of gestopt door verlies van werk en het
verplicht thuisblijven. In veel plaatsen is het
aantal meldingen van huiselijk geweld tegen
vrouwen met 20% toegenomen. Als gevolg
daarvan heeft de EZB de situatie van de door de
projecten gesteunde gezinnen op een haalbare
manier in de gaten gehouden.
Tot nu toe is het mogelijk geweest om:
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Fruit en groenten, geproduceerd op
de boerderijen van de EZB te doneren
aan families die lijden onder de
pandemie door verlies van inkomen en door
de sociale isolatie.

Melk van de kindercentra van de EZB
te doneren aan deze zwaar getroffen
families.

EZB functioneert nu als
distributiekanaal om voedsel e.d. te
brengen waar het meest nodig.
Mensen en bedrijven die over hebben kunnen
het bij de EZB doneren en wij zorgen dat het
terecht komt waar het het hardst nodig is.
Boeren, markteigenaren en verschillende
particulieren hebben zich aangesloten bij het
EZB-initiatief om groenten, fruit, speelgoed,
etc. te overhandigen dat noodzakelijk en/of
nuttig is voor de gezinnen.
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Als we huiselijk geweld signaleren
hebben we korte lijnen met onder
andere de politie, de voogdijraad, het
secretariaat van de sociale bijstand om
gezinsleden te beschermen waar nodig.
Als zendingskerken helpen we de
lokale medewerkers bij het
ondersteunen van gezinnen en geven
we geestelijke begeleiding. Ook proberen we
onveilige thuis situaties tijdig te signaleren.
We zijn nog steeds op zoek naar
partners die willen bijdragen aan de
aankoop van hygiënemateriaal zoals
zeep en ontsmettingsmiddelen voor de
gezinnen. Met de hygiëne-pakketten proberen
we de verspreiding van het besmettelijke virus
te voorkomen.
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Vanuit huis sturen leerkrachten van de
EZB activiteiten voor ouders, om met
hun kinderen aan te werken tijdens de
lockdown. De gezinnen hebben veel
moeilijkheden ondervonden met thuisonderwijs,
omdat velen geen toegang hebben tot internet,
en geen rustige en goede plek om aan de
opdrachten te werken. Ook hebben de ouders
een laag opleidingsniveau waardoor ze niet in
staat zijn de kinderen te helpen bij het maken van
hun huiswerk.

De EZB heeft gezinnen geholpen om
financiële noodhulp van de overheid te
krijgen. Hiervoor was nodig om een
app te downloaden en of je nu bekend bent
met digitale technologie of niet, er was geen
andere manier om die verplichting op te volgen.
Dus hebben we de krachten gebundeld met de
Braziliaanse Gezondheidsdienst om informatie
te verspreiden over het recht op financiële steun
en over preventieve maatregelen tegen
Covid-19-besmettingen in de huiselijke kring.

covid-19

Daarnaast, heeft het coronavirus duidelijk
gemaakt hoe belangrijk het is om een sterk
netwerk op te bouwen voor de bescherming
van onze gezinnen en gemeenschappen. Denk
bijvoorbeeld aan Cristiane,
hoofdverpleegkundige van de lokale
gezondheidskliniek Chapadinha in Rio
Vermelho. Zij nam contact op met EZB en
vroeg om hulp bij het gebrek aan
beschermende uitrusting bij het behandelen
van de patiënten met Covid-19 symptomen.
De lokale gezondheidsafdeling in Rio
Vermelho werkt al meer dan 3 jaar met de
steun van een groep verpleegkundigen en
andere vrijwilligers, leden van de Chapin
Baptist Church in South Carolina - USA. Toen
de EZB de lokale vraag hoorde, kwamen ze in
contact met de Amerikaanse kerk die prompt
besloot om te helpen bij de financiering van
9.900 medische petten, 10.000 paar
handschoenen, 7.000 maskers en 370
beschermende schorten die verspreid zouden
moeten worden over alle 7 dorpen waar EZB
haar projecten runt. Omdat ze in bezit waren
van deze spullen kregen lokale EZB
projectmedewerkers contact met de
gezondheidsautoriteiten om bij te dragen aan
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de bestrijding van het Coronavirus specifiek in
kleine en kwetsbare gemeenschappen. Het
idee is om wat meer medische teams in kleine
gemeenten in de provincie Minas Gerais uit te
rusten tegen deze pandemie.
Getuigenissen van families zoals Márcia,
Ana, Jéssica en Maria onthullen de
relevantie van dergelijk teamwerk. Bekijk
het maar eens!
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24 jaar, moeder van
een jongen van 2.
Jéssica is kapper en sinds het begin van de
lockdown kan ze niet werken. Haar tweejarige
zoon, kleine Weislow, wordt normaal
gesproken opgevangen in het kindercentrum
van de EZB. Omdat het Kindercentrum nu
gesloten is heeft de familie een donatie
ontvangen van groenten, melk en fruit. In het
tweekamerhuis wonen 7 familieleden, die
momenteel allemaal werkloos zijn. De enige
bron van voedsel in de familie zijn de
gedoneerde groenten en fruit, naast wat twee
van de huisgenoten verbouwen in een tuintje.
Ze wonen tijdelijk bij hen in omdat er geen
mogelijkheid is nu woonruimte te huren. De
familie heeft grote zorgen over de pandemie.
Het huis is klein en als iemand besmet is, is het
onmogelijk om afstand te bewaren, daarnaast
is het voor de familie heel moeilijk zich aan de
lockdown te houden omdat ze geen
gegarandeerd inkomen hebben voor de
komende maanden.
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moeder van twee kinderen, een
meisje van 4 jaar en een jongen
van 1 jaar.
Ana is een alleenstaande moeder, haar vader
helpt haar met de vaste lasten zoals huur en
voedsel. Ana vertelde dat haar vader in het
transport van bouwmateriaal werkt. Zijn
mogelijkheden om te werken zijn onzeker in
deze tijd, omdat de vraag naar arbeid is
afgenomen als gevolg van de versoepeling van
de arbeidswetgeving. Om besmettingen van
het coronavirus te voorkomen, vermijdt Ana
het huis te verlaten, maar de kleine 4-jarige
Fernanda speelt meestal een deel van de tijd
met kinderen uit de buurt. De EZB vertelde de
risico’s van deze gewoonte nu een zeer
besmettelijke en onbekende ziekte rondgaat.
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25 jaar, moeder van Clara en 9
maanden zwanger.
Márcia en haar partner hebben problemen met
overmatig drugsgebruik. In de lockdown
periode is Márcia, die in sommige periodes als
kapper werkt, thuis en haar vriend, die
mijnwerker is, zit al weken zonder werk. Pas
deze week kreeg hij een baan aangeboden.
Márcia ziet het gebrek aan kinderopvang en
school als een extra moeilijkheid, omdat haar
dochter voltijds thuis is. De voedselconsumptie
is toegenomen en het inkomen is gedaald.
Volgens Márcia zou het gezin, als er geen
donatie van groenten en melk door de EZB zou
plaatsvinden, een tekort aan essentieel voedsel
beginnen te krijgen.
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36 jaar,
moeder van Paula en Igor
Maria is een van de moeders die wordt bijgestaan
door het kindercentrum in Sabinópolis. Maria is
de moeder van Paula en Igor. De jongen is 3 jaar
oud en hij wordt opgevangen in het
kindercentrum. Op 17 maart kon Maria niet meer
als oppas werken door de sluiting van de scholen
en het stopzetten van de activiteiten van EZB en
werd ze ontslagen. Maria kreeg de betaling voor
de dagen die ze eerder had gewerkt en toen ze in
april met het EZB-team sprak, was Maria er niet
zeker van dat ze aan het eind van de maand
genoeg te eten had om voor haar gezin te
zorgen. Haar man, die problemen heeft met
alcoholisme en op de lokale markt werkt, was ook
niet in staat om de maandelijkse kosten te
betalen, wat hun relatie in een periode van sociaal
isolement nog verder verzwakt heeft. Maria
merkte de toename van de voedseluitgaven thuis
op omdat de kinderen nu de hele dag thuis zijn.
Maria was een van de moeders die tijdens de
eerste weken van de lockdown groente en fruit
ontving van de EZB.
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moeder van een vier kinderen.

Alice is een moeder van een kind van 4 jaar die
is bijgestaan door het EZB Conviver project, dat
parallel aan het kindercentrum werkt. Het meisje
is het dochtertje van Alice, een alleenstaande
moeder, die tot eind maart bij haar vier kinderen
heeft gewoond. Tot het begin van de lockdown
werkte Alice als schoonmaakster en rekende op
het vaderpensioen van de kinderen om alle
kosten te dekken. Tijdens de lockdown verloor
Alice haar baan en nam ze een voorlopige
positie in als verzorger van een oudere vrouw. In
de eerste weken van de lockdown ontving de
familie groente en fruit van de EZB om te
helpen met de maandelijkse uitgaven, die sterk
stegen door de opschorting van de
schoolactiviteiten en het EZB-project. Omdat ze
in april met iemand van de risicogroep werkte,
liet Alice haar kinderen bij haar vader achter op
de boerderij om te worden beschermd.
Sindsdien heeft ze haar kinderen niet meer
gezien, ze is alleen thuis en weet niet of ze
genoeg heeft om alle kosten van de afgelopen
maand te dekken.
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moeder van een vier kinderen.

Vanessa is een huisvrouw, ze heeft geen vast
inkomen en haar man is werkloos en probeert
het inkomen van het gezin op peil te houden
door in het EZB- landbouwproject te werken. Ze
heeft vier kinderen in haar huis, een kleinzoon
en haar man. De familie merkt een aanzienlijke
stijging in de voedselconsumptie en is de EZB
erg dankbaar voor de donatie van groenten en
fruit, die eind maart is gestart toen de
gemeente Sabinópolis de lockdown heeft
ingesteld. Naast het eten kreeg Vanessa ook
melk voor haar jongste kinderen. In dezelfde
maand werden sommige van haar kinderen
besmet met een virus dat bekend staat als
"hand-mond", wat zorgen baarde en de
uitgaven met medicijnen deed toenemen.
Vanessa heeft dankzij de hulp van de EZB iets
minder zorgen over haar familie in deze
moeilijke tijd.
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Moeder van drie kinderen.
Luciana, is een moeder van 3 kinderen. Ze had
een relatie met Sérgio, een zware
drugsverslaafde. Hij zat tot vorige week in de
gevangenis omdat Luciana aangifte had
gedaan over huiselijk geweld. Luciana werkt
niet buitenshuis, ze zet zich in om voor haar
kinderen te zorgen. Sérgio heeft een inkomen
van een Braziliaans minimumloon en is
kostwinnaar van het gezin. Sinds hij om
onbekende redenen is vrijgelaten, staat het
leven van het hele gezin op de kop. Afgelopen
week, tijdens de corona-quarantaine, werd
Sérgio steeds agressiever naar Luciana toe in
het bijzijn van haar kinderen. Luciana besloot,
ondanks bedreiging, uit huis te vluchten en
terug te keren naar het huis van haar ouders.
Omdat ze niet in staat was om haar kinderen
mee te nemen, is Luciana alleen vertrokken. Ze
heeft gevochten om te overleven.
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We hebben haar, als EZB, bijgestaan bij het
doen van aangifte bij de politie en de
voogdijraad. De kinderen werden dezelfde
week nog uit huis gehaald en teruggebracht
naar hun moeder. Ook hebben ze voedsel en
speelgoed ontvangen van het zendingswerk.
Dankzij het snelle optreden van de rechtspraak
was het hele gezin op tijd in veiligheid. Sérgio
heeft een contactverbod opgelegd gekregen
om het gezin te beschermen. Luciana heeft
nog geen eigen inkomen. Het geven van steun
aan gezinnen zoals die van haar is daarom
essentieel in de quarantaineperiode. Onder
normale omstandigheden zou Luciana
geholpen worden bij het vinden van een baan.
Daarnaast zouden de kinderen opgevangen
kunnen worden in het kindercentrum en op
school, waar ze verzorgd worden en geholpen
met het verwerken van deze traumatische
ervaring. Op dit moment is dit helaas niet
mogelijk maar proberen we ze wel te helpen
met basisvoorzieningen als een hygiëne pakket
en voedsel.
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