WAT NA DE COVID-19-CRISIS?
Twee minuten voor de grenzen van Senegal op slot gingen, werd het vliegtuig waarin we zaten
van de kade weggeduwd. Tot de laatste seconden waren er nog snel passagiers aan boord
gekomen. Het deed wat denken aan beelden toen Amerikanen in extremis Saigon verlieten.
Donderdagochtend, in België aangekomen, leek het of we in een schilderij van Delvaux beland
waren. Het toch al kille leek nu versteend. COVID-19 had ons in de greep en heeft ons niet
meer losgelaten.
Intussen kwamen de berichten dat de ziekte al volop woekert in het land dat we zopas
verlaten hadden. Met zijn gebrekkige medische infrastructuur riskeert dit een regelrechte ramp
te worden.
Het schooltje (Godaguene) waar we in de zomer twee klassen zouden bijbouwen is inmiddels
gesloten en iedereen is naar huis gestuurd. De medische post in Sangué blijkt nu maar net op
tijd klaar voor gebruik.
Nu zowat iedereen in quarantaine is en niemand weet hoelang deze crisis zal duren is er het
stellige besef dat het hierna anders zal zijn. Hoe? Daar hebben we het raden naar. Maar dat
het niet simpel zal zijn, is duidelijk.
D.R.O.P vzw zal zich schrap moeten zetten. Er zijn al de drastisch teruggeschroefde subsidies
van hogerhand en de vraag is ook hoe onze donateurs en sponsors zullen reageren. Kunnen
we in de nabije toekomst benefietevenementen organiseren? Kortom: hoe komen we aan
fondsen ?
Er is ons de voorbije weken in Senegal zo dikwijls op het hart gedrukt dat ze ons nodig
hebben; voor de uitbreiding van de medische post, het uitbouwen van de school. Er kwamen
ook aanvragen voor het graven van waterputten enz.
We moeten ons dus schrap zetten en ervoor zorgen dat we na deze harde tijden er nog staan
en er klaar voor zijn.
Omdat je in het verleden belangstelling toonde voor onze vereniging en/of we al op je hulp
konden rekenen, willen we je nu vragen of je een actievere rol wil spelen bij de uitwerking van
onze projecten. Welk engagement je wil nemen bepaal je zelf en wellicht zal één en ander zich
zelf wel uitwijzen.
We zullen al beginnen om met z'n allen heel diep na te denken en met velen weet je meer dan
alleen.
Als je ons wil helpen reageer dan snel. Wij hebben je nodig. Zij hebben ons nodig.
Wellicht na deze crisis nog meer dan voordien.

Van harte en hou het gezond.
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