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Idai

Apesmo

Hoewel de gevolgen van cycloon Idai nog goed merkbaar zijn,
werkt iedereen naar vermogen aan het herstellen van de schade.
Met uw hulp hebben al onze studenten weer een leefbaar
onderkomen en de universiteit heeft net voor de regentijd de
daken van de medische en economische faculteit kunnen laten
repareren. Een mooie start van een nieuw studiejaar dat eind
januari begon.
Drie van onze studenten zijn afgestudeerd:

In 2018 meldden we u dat we gingen onderzoeken in hoeverre we een
dochtervereniging in Mozambique konden oprichten, want zoals ons
motto luidt: beter te leren vissen dan vis te geven. Het is goed dat onze
studenten, afgestudeerde artsen en verpleegkundigen ons bestuur gaan
ondersteunen in werving en selectie van nieuwe studenten, alsook in hun
begeleiding. We werden bij de oprichting geconfronteerd met een uiterst
bureaucratisch proces, maar na een jaar volharding is de vereniging dan
eindelijk officieel goedgekeurd en zijn de statuten in de Staatscourant
gepubliceerd. Onze studenten hebben nu een eigen vereniging die de
naam draagt:

Eugênio als arts en Luisa en Raul als HBO verpleegkundigen.
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Covid-19
Één jaar na de catastrofe veroorzaakt door Idai krijgen onze
studenten wederom te maken met de gevolgen van een
natuurramp, nu door de pandemie veroorzaakt door het virus
Covid-19.
Vanaf eind maart is Mozambique in lockdown: de grenzen zijn
gesloten, markten, winkels en instanties beperkt open en iedereen
wordt verplicht thuis te blijven. De economie krijgt ook daar rake
klappen. Mensen verliezen hun banen en velen vervallen in een
nog grotere armoede.
De faculteit is met digitale lessen gestart wat door onze studenten
als heel lastig wordt ervaren. De coschappen en stages zijn stil
gelegd. We kunnen op dit moment nog geen inschatting maken
wat dit voor ons gaat betekenen.
Omdat Harrie en Gitta nu niet naar Mozambique kunnen reizen,
blijven zij via e-mail en WhatsApp met hen in contact.
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Begin 2020 hebben ze hun eerste verantwoordelijkheid genomen en
betalen de maandelijkse subsidie rechtstreeks zelf aan de zeven laatst
bijgekomen beursstudenten.
Stap voor stap zullen wij hen begeleiden om in de toekomst volwaardig te
functioneren.
******

Nieuwe website
Afgelopen oktober, tijdens ons jaarlijkse
sponsordiner, gaven we al een voorschot op
onze volledig vernieuwde website. Een nieuwe
lay-out, nieuwe uitgebreide informatie in
zowel Nederlands als Engels en met de
mogelijkheid rechtstreeks met een druk op de
knop donaties te doen aan de stichting. Vanaf
1 mei is de website in de lucht en vindbaar via
www.doctorsformozambique.eu

