Onderwerp: Covid-19 Hulpactie PAT-Akoon
Geacht bestuur,
Hierbij verzoeken wij het bestuur van PAT om het initiatief te nemen tot een hulpactie
voor onze dorpsgenoten in Akoon in verband met de grote nood die er heerst als
gevolg van de Corona-crisis.
We moeten eerlijk bekennen toch wel verbaasd te zijn dat het bestuur tot nu toe
hierover niet met de leden heeft gecommuniceerd.
Ook van de kumpulan Nusahalawano hebben we helaas niets vernomen.
Naar aanleiding van de recente TV-acties, eerst voor de Antillen en daarna voor
Suriname, werd bij ons het idee sterker en sterker om als kumpulan PAT iets voor
Akoon te doen.
We hadden graag van het bestuur actuele informatie ontvangen met betrekking tot
deze bizarre tijd van het coronavirus tijd in Akoon.
Dan denken we aan de volgende informatie:
- Aantal positief geteste mensen in Akoon/Nusalaut.
- Aantal geteste mensen in Akoon/Nusalaut.
- Aantal in ziekenhuizen opgenomen mensen afkomstig uit Akoon/Nusalaut.
- Aantal aan coronabesmetting overleden mensen uit Akoon/Nusalaut.
Ook actuele informatie over de wijze van hulpverlening en de behoeften aan
beschermingsmiddelen zullen de leden zeker op prijs stellen:
- Welke maatregelen worden tegen het virus getroffen om verspreiding te
voorkomen? (Testen? Hygiënemaatregelen? Lockdown? Verboden? Geboden?
Richtlijnen?
- Wie doet wat tegen het virus in Akoon? – Acties via Bapak Raja?
- Zijn er voldoende beschermingsmiddelen? Of zijn donaties, mondkapjes, handgels,
en levensbenodigdheden dringend nodig?
Het is ons via onze familiecontacten en de berichten van de Stichting Cora
Coba, duidelijk geworden dat de behoefte aan beschermingsmiddelen en
levensbenodigdheden groot is, omdat er veel restricties zijn voor de
inwoners van Akoon om zonder mondkapjes en zonder een corona-brief,
waarin wordt verklaard dat men negatief is getest, naar een ander dorp
en/of eiland te reizen.
Ons is ook gemeld dat, hoewel de gouverneur van de provincie Maluku,
had verklaard dat het testen gratis is, er toch hoge bedragen van meer
dan 50 euro worden gevraagd voor een test. Dat zo’n bedrag niet is op te
brengen als er geen inkomsten zijn uit werk, zal duidelijk zijn. Met als
gevolg, geen geld en geen mogelijkheid om levensmiddelen te kopen op
de markt, bijvoorbeeld in Saparua.

We beseffen heel goed dat het bestuur een hulpactie niet zomaar alleen
kan organiseren. Daarom doen we de suggestie om de Stichting CoraCoba
van onze leden Jimmy en Rachel Tahapary te benaderen met het verzoek
om de praktische uitvoering van een hulpactie van PAT, door hun team uit
te laten voeren.
Op onze Facebookpagina is het initiatief van de Stichting al gedeeld en de
Stichting heeft inmiddels ook een Facebookpagina met informatie over de
activiteiten en resultaten.
Dan zou het initiatief van het bestuur beperkt kunnen blijven tot het
beschikbaar stellen van een bedrag uit de fondsen van PAT en het uitgaan
van een oproep aan de leden van PAT om een bedrag te storten op
rekening van Stichting CoraCoba, met vermelding Covid-19 Actie PATAkoon, zodat de bijdrage van PAT-leden kunnen worden bijgehouden en
regelmatig worden gecommuniceerd aan de leden. Wellicht met een
duidelijke specificatie van wat er met het geld precies wordt aangekocht,
wat het streefbedrag is en aan wie het ten goede komt.
Wij zouden het toejuichen indien het bestuur dit verzoek tot het nemen
van een initiatief voor een hulpactie in behandeling neemt en dit verzoek,
samen met de bestuursreactie hierop, publiceert op de website, en
communiceert met de leden via een webmail.
Namens meerdere leden,
Vivian Berhitu en Hans Hoogeveen

