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BRASILIEN

Många leenden när hjälpen
når öarna
I Brasilien har närmare 9 miljoner covid-19 fall registrerats. Över 218 000 människor har avlidit i sjukdomen.
I hela världen har över 2 miljoner dödsfall registrerats.
Vaccineringen i landet har startat men frågan våra medarbetare ställer sig är när den kommer att nå öarna utanför nordöstra Brasilien. På öarna understöder vi ett
arbete bland det fattiga fiskefolket. Matkassar, skolmaterial och mediciner kommer fortsättningsvis att delas ut. Det ger fiskefolket hopp och en känsla av att inte
vara glömda, skriver våra medarbetare.
Båtkliniken har under pandemin reparerats och under
januari åkte det första sjukvårdsteamet ut till öarna. Nu
väntar helger med mycket arbete för läkare och övrig
personal på båtkliniken för att hjälpa det fattiga och isolerade öfolket.
Båtkliniken och sjukvårdsteamen har haft statens ögon
på sig för att försäkra att de uppnår de krav som ställs på
skyddsutrustning. Den första ö som båten besökte har
många slavättlingar och de flesta lever i stor fattigdom.

Båtkliniken förbereds
Innan båten blev klar för avfärd gjordes en totalrengöring
med särskild steriliseringsvätska för sjukhus som

donerats av ett företag. Innan patienterna gick ombord
togs febern och man rengjorde deras händer med
handsprit. Samtliga patienter hade huvudskydd, munskydd och fotskydd. Denna utrustning var ett krav för
att båtkliniken skulle få åka ut med sjukvårdsteamen
igen. Sjukvårdsteamen var mycket berörda över att få
resa ut igen och betjäna öfolket. De berättelser som
våra medarbetare fick höra i samband med mottagningarna var gripande. Det var människor som väntat
länge på att hjälp skulle komma.
”Vi fortsätter att möta var dag med dess utmaningar.
Vi finner uppmuntran, förtröstan, tröst, frid och hopp i vår
Gud, säger en av läkarna på båtkliniken”.
Sjukvårdsteamen möts av olika svårigheter när de återvänder. Volontärer samt personal från förskolorna och
läxhjälpen har försökt att upprätthålla kontakten med
barnen och familjerna under året. Församlingen på ön
Ilha Grande grävde för en tid sedan en vattenbrunn för
att ö-folket skulle kunna få rent vatten, detta har varit
till en stor hjälp. Vi har fått ta del av många livsberättelser och jag väljer att dela med mig av några i detta nyhetsbrev.

Mileide Arandibas, 14 år, har växt upp med sin morbror
Renildo och moster Luciende då hennes biologiska föräldrar är döda. Dessa tre hade begett sig från Itubera
med riktning mot Porto do Campo i en liten båt som lokalt kallas catraia. Bränslet tog slut och båten drev omkring ute på havet när det blev natt. Häftiga vågor och
nordöstlig vind drev båten som inte höll för vädret. Mileides morbror och moster kunde inte simma så när båten
tog in vatten och sjönk drunknade de. Mileide kunde
simma och lyckades simma med strömmen och vågorna
till en ö där hon kunde få hjälp. Hon hade slagit ut två
framtänder när hon slogs mot relingen i båten innan den
sjönk. Raquel är tandläkare och arbetar på båtkliniken.
Hon hjälpte Mileide med tänderna. Hon har svåra upplevelser att bearbeta efter händelsen. Sjukvårdsteamet
kommer att hjälpa henne framöver.
Det vi kan konstatera är att våra hjälpinsatser behövs
och att behoven är stora. Båtkliniken kommer att gå mellan öarna tre av fyra helger varje månad från januari. Förskolorna är öppna med ett begränsat antal elever vid
varje tillfälle och samma sak gäller läxhjälpen.
Projektledare Cleo Mol Silva skriver:
”De förskolor som BarnSamariten understöder ligger på två
av öarna och det är vanligtvis närmare 250 barn i förskolorna och på läxhjälpen. De barn som bor på öarna har inte
erbjudits någon statlig hjälp från skoldepartementet. Staten
utlovade matpaket som skulle köpas in och delas ut till de
fattigaste, men det har bara kommit hjälp vid två tillfällen sedan pandemin startade. Vi som lever på öarna ser att små
barn vistas ute på gatan, i slummen, utan någon som helst
tillsyn. En del av barnen som funnits i vår verksamhet har
gått tillbaka i utvecklingen. Ledsamt nog har två av våra
flickor från läxhjälpen blivit ofrivilligt gravida, de är bara fjorton år. Det har varit ett år av svårigheter och många förändringar, rädslor och det har varit nödvändigt att våga lära sig
nytt och tänka om. I början trodde vi att det som hänt skulle
vara några dagar, sedan några veckor och sedan tänkte vi att
det nog skulle vara över efter någon månad. Men vi har ännu
inte gett upp trots att det nu närmar sig ett år. Först besökte
vi barnen i deras hem, hus efter hus. Vi delade ut allt som
fanns att dela från vårt matförråd på förskolorna, tills det
tog slut i förråden.

Sedan delade vi ut skoluppgifter och skolmaterial till eleverna. Dagarna gick och vi lärde oss allt eftersom att hjälpa
på nya sätt.
Sjukvårdspersonalen på båtkliniken fick inte komma till
öarna på grund av restriktioner. Vi försökte att ordna allt
själva, så gott vi kunde. Vi tackar Gud att han stått med oss
och gett oss mod och kraft, vi känner oss starka trots allt som
skett, avslutar Cleo.
Maria Damania bor med sin man och deras fem barn på
en av öarna. Barnen finns i förskolorna och på läxhjälpen
som vi understöder. Familjen bodde tidigare i ett lerhus
och under regnperioden regnade det in och man var alltid
rädd för att lerhuset skulle rasa. Ett av barnen lider av en
svår blodsjukdom och kräver extra mediciner. Läkarteamen som arbetar från båtkliniken följer upp pojken med
jämna mellanrum och besöker familjen så ofta de har
möjlighet.
Vi har bidragit så att familjen fått ett litet enkelt tegelhus
där de kan bo tryggt. Marias make, Gilson, tar idag ansvar
för att fånga krabbor i träsket för att få mat att försörja
sin familj med. Under pandemin har uppköpare från fastlandet inte fått resa till öarna och statens nödbidrag har
varit för litet för att täcka behovet av mat till familjen då
priserna har gått upp mycket. Det som har hjälpt familjen
är BarnSamaritens matpaket, skriver Diego ansvarig för
hjälpinsatserna på en av öarna.
I samband med julen skrev en av våra medarbetare:
”I kriser får vi möjlighet att visa ännu mera kärlek”.
Vi fortsätter att visa kärlek och omsorg om det fattiga fiskefolket. Båtkliniken, sjukvårdsteamen och personalen
som arbetar på öarna förmedlar hopp till öfolket och deras liv vidrör människors hjärtan.
Tack för att du står med oss i uppdraget!
Med varma hälsningar
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