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Beste mensen,  
 
De Covid-19 crisis heeft een ongekende en wereldwijde impact. Er heerst op dit moment 
veel angst en onzekerheid. Voor kwetsbare doelgroepen, zoals leprapatiënten, zijn de 
gevolgen van het virus nog eens extra groot. Dit komt omdat zij door lepra al een lage 
weerstand hebben en dus sneller ziek worden. Daarnaast hebben veel leprapatiënten slecht 
toegang tot medische zorg. Ook leven zij vaak in minder hygiënische omstandigheden en 
met veel mensen op een kleine oppervlakte. Hierdoor is 1,5 meter afstand houden veelal 

niet mogelijk. Naast de 
ondersteuning van onze lopende 
projecten en krijgen we nu ook 
Covid-19 gerelateerde aanvragen. 
 
In deze nieuwsbrief willen we 
aandacht besteden aan de invloed 
van Covid-19 op de lepra gezinnen 
die we ondersteunen in Vietnam en 
Cambodja. Gezinnen zijn in 2020 
keihard getroffen en hebben het 
extra zwaar. De meeste kinderen in 
Vietnam, zoals Dieu Tuong Vy, 
waren genoodzaakt vanaf begin 
februari tot juni 2020 thuis te blijven. 
Er is niet, zoals bij ons, toegang tot 
digitaal onderwijs. Hun ouders 
konden vaak niet werken en hadden 
geen inkomen tijdens de pandemie. 
Sommigen van hen raakten zelfs hun 
baan kwijt. Het schoolgeld van hun 
kinderen (schoolboeken, uniform en 

andere vergoedingen), werd zodoende een last die niet meer te dragen viel. In sommige 
gevallen kon een lening uitkomst bieden maar heel vaak was dit niet het geval. 
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Dieu Tuong Vy uit Vietnam 

 
 
Tijdens de Covid-19 pandemie gingen veel kinderen maar twee keer per week naar school. 
Veel gezinnen hebben hun inkomen verloren vanwege het sluiten van fabrieken en bedrijven 
als gevolg van de pandemie. Zij hebben geen vangnet en geen andere bron van inkomsten. 
Daarnaast hebben er in Cambodja veel overstromingen plaatsgevonden vanwege hevige 
regenval en tyfoons. Hierdoor zijn vele duizenden gezinnen dakloos geworden. 

 
Nisa uit Cambodja kan dankzij uw gift naar school 
 
In de vorige nieuwsbrief van mei hebben wij u gevraagd om een donatie van €50 om 
kinderen naar school te kunnen sturen. Dit ter nagedachtenis aan onze voorzitter Piet 
Molenaar die op 50 jarige leeftijd plotseling is overleden. Er is gelukkig ruimhartig gedoneerd 
en dankzij uw bijdrage kunnen veel kinderen toegang krijgen tot het onderwijs.  
Hartelijk dank daarvoor! 

In deze nieuwsbrief willen wij u opnieuw vragen ons met zo’n mooi bedrag te steunen.  
Wij vinden het uiterst belangrijk dat kinderen onderwijs blijven volgen en dat ouders het 
schoolgeld kunnen betalen. Daarnaast willen wij onze partners in Vietnam eenmalig steunen 
met voedselhulp en in Cambodja het bouwen van huisjes om de ergste klappen op te 
vangen. Help ons dit mogelijk te maken!  
We wensen u en uw familieleden mooie en vooral gezonde feestdagen toe. 



 
Mondiale pandemie vraagt om mondiale hulp, laat hen niet vallen en geef! 

 

   
   

   

Jos Heijnen  Enrico Broersen  Muriël van Elburg 
secretaris  penningmeester  voorzitter 
     
    Bas Heijnen 

BIC: INGB NL2A 

T.n.v. Peerke Donders Stichting 
www.peerkedondersstichting.nl 

Email: info@peerkedondersstichting.nl 
 


