
PERU IN PANIEK

Een warme groet vanuit Casa Bosch! 
Ook hier hebben we te maken met de gevolgen
van het Coronavirus en bevinden we ons al ruim
3 weken in quarantaine. Peru heeft vergeleken
met Nederland weinig besmettingen en zeer

strenge maatregelen. Zo is er al geruime tijd een
avondklok die om 18 uur ingaat en mogen we de

komende dagen zelfs ook overdag niet naar
buiten voor een boodschap. De mensen hier zijn

in paniek! Het dragen van een mondmasker is
verplicht, voor de supermarkt staan lange rijen
en andere winkels of diensten liggen al weken

stil. 
Een tijd om ons Licht te laten schijnen en er te

zijn voor de mensen in nood en in paniek!
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FIJNE PASEN!

We wensen jullie fijne Paasdagen toe! 

Omdat Hij leeft, zijn we niet bang voor de

toekomst.

We bidden jullie die vrede en kracht toe.

 

Dank voor jullie meeleven en steun, blijf

bidden, het is hard nodig! Een warme groet,

Jordi en Ria 
Timo, Joah and Hanna

 

Voor meer informatie en giften:

www.brazosabiertos.net

NL25ABNA0553527991

 

 BRAZOS ABIERTOS

We doen ons best om de moed en de lol erin te

houden hier. Zo krijgen onze gemeenteleden

dagelijks via de app een uitdaging, die ze als gezin

mogen uitvoeren. Met natuurlijk per week een prijs

voor het winnende gezin. De nood is echter groot. Al

weken mag er niet gewerkt worden buiten de deur,

wat in de meeste gevallen betekent dat er geen

'brood op de plank' is. Ook al geeft de overheid een

vergoeding aan de armen, velen vallen buiten deze

regeling. 

Dankzij de extra giften die zijn binnengekomen

hebben we al ruim 150 voedselpakketten kunnen

uitdelen aan deze gezinnen. Ze zijn maar wat

dankbaar met een pakket eten voor 'n week en voor

een woord van bemoediging en gebed. Extra steun is

momenteel hard nodig, niet alleen gezien de nood

op dit moment maar ook gezien het feit dat we door

deze crisis inkomsten mislopen (braderie

opbrengsten bijvoorbeeld). 

 

       SCHOOL.. . .

Net als onze kinderen thuis les hebben, doen we

onze uiterste best om de ruim 120 kinderen van

de 'Brazos Abiertos school' ook aan het werk te

houden. Het kostte de leerkrachten wat moeite

om deze omschakeling naar thuis onderwijs te

maken maar intussen zijn ze goed bezig en gaan

de lessen gewoon door. Maandagmorgen vroeg

halen de ouders bij Jordi het huiswerk op en

verder krijgen de ouders ondersteuning via de

app of telefoon. Intussen zijn ook de staatsscholen

in Peru opgestart. Dagelijks wordt er op een tv

kanaal per klas huiswerk uitgelegd. 


