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Lieve vrienden en familie, 

Normaal gesproken versturen wij elke drie maanden een nieuwsbrief om jullie te vertellen over het 

doen en laten van El Manguaré.  Dit is een extra nieuwsbrief om jullie op de hoogte te houden van de 

noodtoestand en de mensonterende omstandigheden waarin de mensen in de lager gelegen 

gebieden van Iquitos momenteel verkeren en proberen te overleven. 

Zo´n 200.000 mensen in Iquitos lijden dit jaar zwaar onder de 

gevolgen van de excessief stijgende Amazonerivier. Nog nooit 

heeft dit nieuw verkozen Wereld Natuur Wonder zoveel ellende 

veroorzaakt. Het merendeel van de huizen in de omliggende 

wijken van onze school staan tot boven de deuren onder 

rivierniveau. In de laagst gelegen gebieden zijn de huizen bijna 

geheel onder water verdwenen. De elektriciteit en de 

waterleidingen zijn afgesloten. Het riool is buiten werking. 

 Er is nauwelijks steun van de overheid. Gezinnen worden 

gedwongen boven IN het dak te 

wonen. Een gat in het dak is de nieuwe deur! Wij hebben dankzij 

financiële steun die we tot nu toe uit Nederland hebben gekregen al 

enkele bruggetjes in de buurt van ons eigen schooltje en van de 

basisschool San Lucas kunnen bouwen zodat de bewoners over het 

water "door de straat kunnen lopen" om in de hoger gelegen buurten op 

zoek te gaan naar voedsel, drinkwater, werk en inkomen. De meeste 

mensen uit deze buurten werken op de markt ... maar ja, helaas,  .... die 

is ook door de rivier 

opgeslokt!  
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Conclusie ... ALS ze nog in hun huis kunnen wonen, leven de 

bewoners zonder elektriciteit, zonder drinkwater en zonder 

inkomen te midden van het besmette, stinkende rivierwater 

met slangen, bloedzuigers en uitwerpselen uit het riool.  Dit 

veroorzaakt allerlei ziektes. De kleinere kinderen zitten nu al 

maanden opgesloten wegens verdrinkingsgevaar. 

 

Wij hebben, net als alle andere scholen in de buurt, ons 

schooltje moeten sluiten (zie foto’s onder aan nieuwsbrief). Dus helpen we momenteel de 

buurtbewoners met het bouwen van bruggen, we delen 

voedselpakketten uit en we verzamelen, samen met hulp van de 

Peruaanse vrienden en buren van de medewerkers van El 

Manguare, kleding,  speelgoed en matrassen om uit te delen 

aan de slachtoffers van deze ramp.  Maar de pot raakt op! 

Wij vragen jullie steun om te kunnen blijven helpen totdat 

de rivier gezakt is. 
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 Sinds enkele dagen stijgt de rivier niet meer. Hij zakt zelfs enkele centimeters per dag. Maar de 

ellende is nog lang niet  voorbij, sterker nog, de ellende begint pas. Ik heb gezien wat het besmette 

rivierwater met onze meubels heeft gedaan. 

Wij werden, net als alle anderen, totaal 

overvallen door de zeer snel stijgende rivier 

waardoor we alle meubels niet op tijd konden 

verhuizen. Het hout van de meubels is totaal 

aangevreten en krom getrokken. Bijna alles 

moet gerepareerd of vervangen worden. Ik 

vraag me af hoe ditzelfde rivierwater de 

houten huizen van onze buurtbewoners heeft 

aangevreten. Natuurlijk maak ik me 

tegelijkertijd enorme zorgen over de onlangs 

gerepareerde vloer en muren van ons eigen 

schooltje. Hoe komen die straks te voorschijn 

uit dit waterdrama? We zullen het allemaal 

zien als de rivier zich heeft teruggetrokken. 

We houden jullie op de hoogte! 

Help ons helpen. 
Wij kunnen zoveel goed doen hier voor mensen die niets meer hebben. 
Elke donatie komt direct op de plaats aan waar het hard nodig is. 
Maak deze ellende bekend bij je vrienden en kennissen want de Nederlandse pers rept er niet over. 
 
Stichting El Manguaré 
Bankrekening 1328.11.405 
Amsterdam 
 
Heel erg bedankt en een natte jungle-groet, 
Yolanthe en Marielle  
 

              
 
PS. Op de volgende pagina nog enkele foto’s en zorgen mbt ons schooltje! 
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Ons schooltje staat                 Onze net nieuw  

ruim een meter                    opgeknapte lokalen 

 onder water!!                       helemaal verpest! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als straks de grond                    Er zwemt/drijft van  

en de muren maar      alles in het (stinkende) 

niet weer instorten!     rivierwater rond!  


