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Chico Latino Peru in Coronatijden : De lockdown in Peru en de gevolgen voor de
bevolking en onze projecten
Ondanks de snelle en strenge maatregelen die de regering nam is Peru zwaar getroffen door Corona.
Vooral de hoofdstad Lima met zijn 13 miljoen inwoners en het Noorden van het land, in het bijzonder
het Amazonegebied, werden zwaar getroffen .
Gelukkig waren er in het gebied rond Cusco waar Chico Latino actief is weinig besmettingen.
Al op 15 maart, kort na de eerste gevallen ging het land in volledige lockdown.
• Niemand mag de straat op behalve om boodschappen te doen in de onmiddellijke omgeving
van hun huis. Ook dan heeft men een speciaal pasje nodig
• Alleen wie officieel werk heeft en onmogelijk van thuis uit kan werken, mag naar buiten.
(70% van de bevolking zit in de informele economie en verliest dus elke vorm van inkomen!)
• Het lokaal openbaar vervoer werd sterk beperkt, interprovinciaal personenvervoer volledig
verboden.
• Het schooljaar dat in Peru loopt van maart tot december werd niet opgestart.
Deze strenge maatregelen hebben alles te maken met de gebrekkige tot afwezige gezondheidsinfrastructuur. Cusco heeft voor zijn 300.000 inwoners slechts 3 openbare ziekenhuizen met een
beperkt aantal bedden en heel kleine afdelingen intensive care. Privé-klinieken zijn onbetaalbaar
voor 95% van de bevolking.
In de bergdorpen is er meestal wel een medische post waar 1 arts en 2 verpleegsters deeltijds
aanwezig zijn, maar er zelden wonen. Soms is zelfs dat er niet.
De situatie in de bergdorpen waar Chico Latino actief is.
Omwille van deze gebrekkige gezondheidszorg werden de bergdorpen hermetisch afgesloten.
Spontaan werden “burgerwachten” georganiseerd om elke buitenstaander ook letterlijk buiten te
houden. Wie op het moment van de lockdown ver van huis was, zat vast, vaak zonder inkomen.
Dit is het geval voor het bergdorp Acopia waar Chico Latino sinds augustus 2019 een kinderproject
heeft geopend.
Al zeker tot einde juni kunnen we daar niet naar toe. De burgemeester houdt telefonisch contact met
ons en smeekt om zo snel mogelijk weer aanwezig te zijn.
Voor de schoolgaande kinderen en jeugd is het inderdaad
een ramp. In Acopia heeft slechts een kleine minderheid
van de gezinnen een smartphone. Wifi is er niet. 3G wel,
4G soms. Het afstandsonderwijs dat de centrale regering
organiseert wordt in de mate van het mogelijke via lokale
TV- en radiostations verspreid, maar kinderen en hun
ouders kunnen daar niet mee overweg.
Geen enkele onderwijzer of leerkracht woont in het dorp.
Bijgevolg kan ondersteuning alleen via telefoon.
Sorry Juf, ik kan U niet verstaan vanaf hier.

Het andere project in het dorp Choquepata ligt nog juist binnen het bereik van het nog rijdende
openbaar vervoer, maar ook daar kon Chico Latino pas sinds halfweg mei naartoe toen er een beetje
versoepeling kwam van de lockdown.
Gedurende de eerste periode van de lockdown heeft het personeel via telewerk en zoomsessies een
hele reorganisatie op touw gezet: didactisch materiaal ontworpen, “corona-strategieën uitgewerkt,
de begroting herwerkt en 14 dagen van het jaarlijks verlof opgenomen.
Telefonisch werd contact gehouden met de families in Choquepata.
De smeekbeden om
hulp voor hun
kinderen werden
steeds intenser en
op 10 mei ging de
projectcoördinator
Augusta van kop tot
teen in plastic
gehuld naar enkele
families om
poolshoogte te
nemen van de
situatie.
Ze trof er de ouders
aan in paniek.
Groter dan de angst voor besmetting was hun onmacht rond het schoolwerk, de vrees dat de
toekomst van hun kinderen in gevaar komt door het verlies van het schooljaar. De angst voor een
blijvende leerachterstand die de droom van hoger onderwijs voor hun kinderen bedreigt is reëel.
De reorganisatie van Chico Latino
Na een analyse van de problemen en noden van onze families is volgend actieplan in werking
gesteld: begeleiding van de gezinnen bij hen thuis in plaats van de groepswerking.
De 3 begeleiders nemen elk een 10-tal families voor hun rekening.
Inhoud van de begeleiding:
• Kennis en praktijk van hygiëne en besmettingsgevaar van het virus Corona Covid-19
• Preventie van én begeleiding bij familiale conflicten die vaak gewelddadig zijn
• Ouders leren hoe ze hun kinderen met schoolwerk kunnen helpen
• In de huizen een plek organiseren waar de kinderen kunnen studeren en een dagstructuur
aanleren: een vast moment voor het schoolwerk
• Leerachterstand van de kinderen verhelpen
Met elke familie werd een schriftelijke overeenkomst opgesteld:
• Ondertekende toestemming voor de huisbezoeken
• Verplichte beschermingsmaatregelen voor de begeleider, ouders en kinderen.
• Aanwezigheid van 1 of beide ouders tijdens het huisbezoek
• Engagement van Chico Latino:
o De begeleiders blijven 4 dagen met overnachting in het dorp ter preventie van
nieuwe besmettingen
o Waar nodig een Whiteboard met bijhorende stiften, een tafeltje en lampje
verstrekken
o Frequentie van de huisbezoeken.

Aan de slag:
Met de kinderen maken we didactisch
spelmateriaal. Voor het 2de leerjaar: rekenen tot
honderd

Bij sommigen is het binnen te donker of te
lawaaierig om zich te concentreren. Dan
geven we maar buiten les: wiskunde voor
de realiteit: Gaten in de lockdown
het 5De
middelbaar.
Vladi

Ouders bij de lessen van hun kinderen
betrekken en hen motiveren om hun zoon
te helpen….. Dat is niet evident.
Maar deze papa is al zeker van goede wil.

Erika en haar 4 dochters : een heel bijzonder gezin. Erika werkt van 7 tot 18u in een naaiatelier en
gaat daarna ook thuis nog aan de naaimachine zitten om als alleenstaande moeder de eindjes aan
elkaar te knopen. Maira, de oudste van 16 jaar heeft zich in deze coronatijden spontaan opgeworpen
als juf voor de kleinste buurkinderen.Dank je Maira!

Originele methodes om een les op te nemen voor je leerlingen // een studiehoek inrichten in de
armste huizen // zo moet je van Cusco naar Choquepata// Als je een mama wil spreken kan het
alleen wanneer ze druk bezig blijft. Heeft ze je dan wel gehoord?

Dit jaar zijn 5 meisjes naar het eerste middelbaar overgegaan. Maar… de school is niet gestart.
Opdrachten krijgen van verschillende leerkrachten die je nog nooit gezien hebt met allemaal
aparte vakken. Begin er maar aan, meisjes!
Al snel beslisten we deze jongeren samen te nemen voor de bijwerklessen in het huis van
bestuurslid Jacho die sinds een jaar in Choquepata woont. Gezelliger toch?

Als Belgische Chico Latinoteam willen we onze Peruaanse collega’s danken voor hun groot
engagement en onze waardering uitspreken voor hun professionele aanpak van deze coronacrisis in
moeilijke arbeidsomstandigheden. Dank aan hun partners en kinderen die hen als het ware aan
Choquepata hebben “afgestaan”.

Wat een Veerkracht! Veel mannen werken ver van hun dorp. Door de lockdown konden ze plots

niet meer naar huis en tegelijkertijd verloren ze hun werk. Zonder inkomen, dus geen onderdak en
eten meer kunnen betalen, restte hen niets anders dan te voet naar huis terug te keren, langs kleine
bergwegen om politie en legercontroles te vermijden. Vladi, papa van Gary en Sebastian stapte zo 14
dagen door de Andes om thuis te geraken.

Vers van de pers (16 juni) : Hoop voor Acopia? Dorpen met nul besmettingen en maximum 10 in

de provincie mogen een aanvraag doen om de scholen weer op te starten als de leerkrachten bereid
zijn er continu te verblijven. Ook moet de burgemeester moed en geduld opbrengen om een
eindeloze bureaucratische lijdensweg te doorlopen.

