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Het Verblijfscentrum XA HOI
In onze vorige brief, eind juni, deden wij
een dringende oproep om ons te steunen.
Dankzij uw hulp zijn wij erin geslaagd om
ons Verblijfscentrum voor kinderen en
jongeren met een handicap te bevoorraden
met:
✔
✔
✔
✔
✔
✔

kinderen met een handicap ook in deze
pandemieperiode beschermd zijn.
Stephan, onze lokale contactpersoon, heeft
de bevoorrading en de renovatiewerken in
de keuken opgevolgd.

geneesmiddelen,
maskers,
ontsmettingsgel,
luiers,
100 stoelen,
badhanddoeken.

De directrice van het Centrum, Miss Hanh,
heeft ons in augustus om hulp gevraagd
in verband met de gezondheidscrisis. In
de keuken moesten er werken worden
uitgevoerd voor een betere beveiliging.
Voor een betere bescherming van het
personeel en de kinderen werd het
keukengedeelte afgescheiden met ruiten in
een aluminium frame.
Op die manier beperken we de contacten
en garanderen we dat de kwetsbare

Keuken vóór de werken

Keuken na de aanpassingen

In dezelfde periode hebben we op het
speelveld palen geïnstalleerd, zodat de
grotere kinderen volleybal en tennis
kunnen spelen.
Dit is belangrijk voor hun ontspanning,
vooral omdat de kinderen met een
handicap permanent in het Centrum

verblijven. In dit sterk geïsoleerde gebied
is de vaccinatie nog niet gestart.
Aangezien er in de streek vrijwel geen
medische infrastructuur aanwezig is,
zou een covid-epidemie rampzalig
zijn, vooral voor de meest kwetsbare
bevolkingsgroepen.

Nieuws van het weeshuis VINH SON 1
Ook het weeshuis leeft bijna volledig op
zichzelf om de contacten zoveel mogelijk
te beperken.
“Ik ben A. Ngo. Ik ben 18 en woon al
meerdere jaren in het weeshuis. Sinds
de coronacrisis is ons leven veranderd.
We waren allemaal heel bang en de
grootste kinderen stelden de kleintjes
gerust. Onze begeleiders hebben ons de
coronamaatregelen aangeleerd, zoals
voldoende afstand houden en het belang
van hygiëne. We wassen nu ook vaak
onze handen. We zijn opgedeeld in twee
leeftijdsgroepen, die elk een aantal taken
moeten uitvoeren, zoals het schoonmaken
van de kamers, douchekamers, eetzaal,
enz. Voor onze lessen en studiemomenten
moeten we een heel strikt schema naleven.
Omdat wij over een eigen moestuin

beschikken, met vooral groenten en fruit,
en enkele kleine boerderijdieren houden,
zoals kippen en varkens, kunnen wij
contacten met de buitenwereld zoveel
mogelijk vermijden. In onze keuken passen
wij zeer strenge hygiënemaatregelen toe
om elke besmetting te vermijden. Vroeger
konden we ons vrij bewegen, maar al vele
maanden is alles nu strikt gepland en
beperkt.”
U merkt dat de ongerustheid nog heel
groot is in de regio Kon Tum, vooral sinds
de deltavariant aanwezig is. Tot nu toe
waren er een twintigtal coronagevallen.
Er zijn zo weinig mogelijk contacten
met de buitenwereld en er worden tests
afgenomen. Een vaccinatiecampagne
voor iedereen is nog heel veraf in deze
bergstreek.
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