Kap Verde och Covid-19

Föreningen Amigos de Cabo Verde vill rikta ett stort tack till alla dem som bidragit i vår insamling
till stöd för dem i Kap Verde som drabbats extra hårt i följderna av coronapandemin. Gensvaret har
varit fantastiskt och vi har hittills fått ta emot nära 70 000 kronor, som vi oavkortat skickat till ideella organisationer på landets tre mest drabbade öar.
Föreningen Black Panthers i Praia på huvudön Santiago har tagit emot motsvarande 40 000 kronor vid sidan
av det regelbundna stöd de får genom vår fadderverksamhet. De har sedan i vintras utvidgat sin verksamhet.
De riktar sig nu även till sina elevers familjer och även
till åldringar, ensamstående mödrar och andra familjer
med stora behov. Dessa stöds med varm mat och baskorgar med livsmedel och hygienartiklar. Totalt har de
kunnat hjälpa 438 hushåll och upp emot 1 000 personer
att genomlida de senaste tre månaderna.
I Mindelo på São Vicente verkar Plataforma das
ONG’s, en samordningsorganisation för icke-statliga
organisationer. Plattformen stöder ca 400 familjer i
stadens fattigaste områden och delar ut paket med
baslivsmedel och hygienartiklar. De når ca 2 600
personer och gör även hälso- och socialförebyggande
insatser med hemsjukvård och en verkstad för tillverkning av skyddsutrustning. Vi har bidragit med motsvarande 22 000 kronor till deras arbete.
Boa Vista är den ö som först drabbades av viruset och
de har fortfarande stora problem. Där verkar Projeto

Tartaruga Boa Vista som normalt skyddar öns sköldpaddor, men nu även driver ett projekt att distribuera
skydds- och hygienartiklar till öns fattigaste familjer. De
har fått ett bidrag motsvarande 6 000 kronor.
Gemensamt för dessa organisationer är att de
arbetar ideellt och att alla pengar vi samlar in går direkt
till de utsatta delarna av befolkningen. Vi har fått en
omfattande dokumentation av hur pengarna har
använts, och vi kommer att redovisa denna i
kommande Kap Verde Nytt.
Kap Verde har börjat släppa en del restriktioner, men
samtidigt har smittan nu fått fäste på ön Sal, vilket är
ett hårt slag för den viktiga turistindustrin. Landets fattiga kommer att ha det svårt under en lång tid framåt
och våra samarbetsorganisationers arbete fortsätter
med full kraft. De är fortfarande i stort behov av ekonomiskt stöd och vår insamling fortsätter.
Vi tar fortfarande emot bidrag på
Swish 123 582 02 12 eller plusgiro
92 12 38-2.

Vi vill passa på att informera om att årsfesten som planerats till 26/9 flyttas
fram till ett senare datum p.g.a. covid-19. Årsmötet genomföras som planerat,
men över videolänk. Vi uppmanar dem som inte uppgett sin epost-adress att
mejla den till pellerathsman@gmail.com för att kunna ta emot en inbjudan.
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