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Lieve familie en vrienden
En alweer is er bijna een jaar voorbij! 2016 was geen gemakkelijk jaar. Het begon met de zorg om Cyriel die in
november 2015 naar Nederland moest om zich te laten behandelen voor darmkanker. Dat is gelukkig heel goed
gegaan en in april kon hij helemaal genezen terugkomen naar Barranquilla, met een ietsjepietsje minder energie
wat betekent dat hij nog steeds twee keer zo veel plannen heeft als de doorsnee mens.
Verder hebben we het hele jaar in de zorg gezeten om het Gezondheidscentrum San Camilo: Dat heeft steeds
minder zorgcontracten met de ziekenfondsen, waardoor er al twee jaar lang verlies geleden wordt. Halverwege
het jaar nam het bestuur (waar Huub, Cyriel en ik samen met 2 andere mensen inzitten) het moeilijke besluit 31
december te stoppen als de situatie niet drastisch verbetert. Dat betekende dus dat geen enkel contract
verlengd werd. Vooral voor Huub een hele moeilijke situatie, want zo kwamen er mensen op straat te staan die
jarenlang gewerkt hebben in San Camilo. Maar de deur staat nog steeds open want we hebben goede hoop dat
we met een duwtje in de rug van de gemeente en een alliantie met een van de grootste ziekenfondsen de
komende jaren zorg kunnen blijven bieden.
In CE CAMILO begonnen we het jaar met een aanklacht vanwege vervalste rekeningen, en verder werd 2016
het jaar van de paperassen en de inspecties: eerst voor het kwaliteitscertifcaat ISO 9001, en toen voor de
verlenging van de vergunningen voor de Colombiaanse Kinderbescherming en de Gezondheidszorg. Het
bestuur nam eind november het besluit te stoppen met Ramiro, het hoofd revalidatie. Ramiro is een hele
aardige man en een goeie revalidatiearts maar organisatorisch laat hij grote gaten vallen. Wij wilden graag dat
Ramiro verder zou gaan als revalidatiearts met minder uren maar dat wilde hij niet dus eind november zijn we
met hem gestopt. Dat was een moeilijk besluit maar ik ben blij dat we de knoop doorgehakt hebben. We hebben
nu een nieuwe revalidatiearts gevonden voor een dag in de week en Silene, die jarenlang als fysiotherapeute in
CE CAMILO heeft gewerkt en vorig jaar ontslag nam, komt terug als hoofd van de revalidatie.
Voor de variatie hebben we in september een gewapende overval gehad: 2 kerels kwamen precies op het
moment dat de voorzitster van de oudervereniging en Marlene van het maatschappelijk werk de de chauffeurs
die de kinderen vervoeren gingen betalen. Eentje liep meteen door naar boven dus het is wel zeker dat ze een
tip hebben gekregen. Iedereen is zich rot geschrokken maar gelukkig is er niet geschoten en niemand gewond
geraakt.

En 2 december werd Luís onze nachtwaker en buurman voor de deur van zijn huis, pal naast CE CAMILO
neergeschoten door 2 knullen op een motor. Hij is 4 dagen later in de intensive care overleden. Het is voor ons
onbegrjpelijk wat het motief voor deze moordanslag was. Luís werkte al een jaar of 5 bij ons, ik ken hem al jaren
want hij was een broer van Marlene. Het was een echte familieman. Heel trots op zijn kleindochtertjes die bij
hem in huis wonen en op zijn studerende jongste dochter. Het hele team was onthutst. Maar ook heel solidair.
Driekwart is naar de begrafenis gegaan, er is geld ingezameld voor de familie, en we hebben het kerstdiner
afgezegd en dat geld ook aan de familie gegeven zodat zijn dochter het komende semester in ieder geval kan
studeren.
Dus al met al best een zwaar jaar. Gelukkig waren er ook goede berichten zodat we het jaar toch positief
kunnen afsluiten: De kinderbescherming wil komen jaar voor 100 kinderen betalen (dit jaar waren dat er 80) dus
al dat papierwerk heeft toch wat opgeleverd. Het hoofd gezondheidszorg heeft me vorige week gezegd dat
Gemeente in 2017 de steun handhaaft. En de nederlanse stichting die ons tussen 2010 en 2014 gesteund heeft
stuurde bericht dat ze zich nu definitief opheffen maar ons nog een laatste gift willen geven dus daarmee heb ik
de begroting van 2017 rond.
En CE CAMILO heeft ook goeie dingen bereikt in 2016:
 We hebben 2.300 mensen met een handicap geholpen: 199 kinderen in de integrale zorg, 76 jongeren in het
vakonderwijs, 300 ambulante patienten in fysiotherapie, 50 in psychologie, en 180 in de orthopedische
werkplaats, en 1.500 mensen werden door het team van RBC (Rehabilitación Basada en la Comunidad)
bezocht en kregen voorlichting over hun rechten en advies voor een behandelplan.
 In september hebben we het kwaliteitscertifcaat ISO 9001 voor al deze diensten gekregen.
 Het vakonderwijs is gereorganiseerd met meer nadruk op de practijk en werkervaring opdoen. Met behulp
van Merel, een nederlandse vrijwilligster, heeft het team contacten gelegd met bedrijven waar onze jongeren
stage kunnen lopen.
 In december hebben we een campagne opgezet om kerstcadeautjes voor de kinderen van de programmás
in te zamelen. We hebben 15 kerstfeesten georganiseerd in verschillende wijken en meer dan 2.000
kerstcadeaux uitgedeeld aan kinderen met een handicap en hun broetjes en zusjes.
 De betrokkenheid van het team en hun inzet om dag in dag uit goeie zorg te bieden.
In 2017 willen we een bus kopen die ook dienst kan doen als behandelruimte voor therapie, spreekuur, en het
aanmeten en bijstellen van ortheses en protheses. We installeren klapstoelen zodat er voldoende ruimte is voor
al deze activiteiten. Met deze bus willen we in mei of juni de mensen met een handicap op het platteland
bereiken. En in januari-februari gaan we twee nieuwe opliedingen openen voor het vakonderwijs: Tuinieren en
plantsoenbeheer en Restauranthulp. We willen ook extra machines kopen voor de orthopedische werkplaats en
rolstoelen en technische hulpmiddelen gaan importeren die hier practisch niet te krijgen zijn.
Al deze voorutgang is mogelijk gemaakt dankzij jullie hulp en ondersteuning. Heel veel dank en een gelukkig
nieuwjaar,
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