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Corona in Ecuador.                                                         April 2020. 
 
Beste vrienden van de stichting, 
 
U hoort en leest waarschijnlijk van alles over Corona en Ecuador via de media, maar 
u hebt nog geen nieuwsbrief van de stichting ontvangen. Dat gaat ook moeilijk want 
wij, Wim en Hennie van der linden, zijn op 14 maart jl. met het laatste vliegtuig naar 
Guayaquil gevlogen en op 16 maart ging Ecuador op slot. Maar wat zijn we blij dat 
we hier zijn!! 
Hier in het huis van Els en Gonzalo zorgen wij voor de kinderen Eva en Aaron, terwijl 
de ouders elke dag naar hun werk gaan om daar de noodzakelijke hulp te verlenen. 
Els naar haar eigen kliniek en Gonzalo naar het centrum van het ministerie. Zij zien 
elke dag veel patiënten, waaronder veel met Corona. Zij doen hun werk met hart en 
ziel en proberen zich zo goed mogelijk te beschermen om anderen niet te 
besmetten. Dat is tot nu toe gelukt. Zij zien daarnaast veel drama; veel overlijden 
door gebrek aan alles. En armoede en honger, want geen werk= geen inkomen= 
geen eten.  
Doordat in de omgeving van de kliniek de meeste dokters hun werk gestaakt hebben 
is het extreem druk in de kliniek en is het maximum aantal te behandelen patiënten 
beperkt tot twintig, wat betekent dat elke dag patiënten teleurgesteld moeten 
worden. Els is zodanig zes dagen in de week in beschermende kleding (in een 
temperatuur van meer dan 30 graden!) zeer intensief aan het werk. 
Daarom is al eerder een oproep gedaan voor donaties, hier en in Nederland en daar 
is gehoor aan gegeven zodat er een voedselketen kon worden opgezet voor het 
uitdelen van voedselpakketten: 100 per week. Natuurlijk veel te weinig, maar beter 
dan niks. Deze pakketten, bestaande uit het meest noodzakelijk zoals rijst, melk, 
meel, linzen, enz. worden uitgedeeld aan die gezinnen, die het het hardst nodig 
hebben. De adressen worden verstrekt door kerk en wijkteam.  
Om deze keten voort te kunnen zetten is geld nodig,. Mocht u nu of bij het zien van 
de foto’s van de voedseluitdeling op onze website of Facebook pagina het idee 
krijgen om ook uw bijdrage te willen leveren dan kan dat op IBAN NL53 TRIO 0784 
83 7724 van La Sonrisa Naranja in Rotterdam . 
 
Groet, zorg goed voor elkaar en blijf gezond. 
 
Wim en Hennie van der linden 
 


