El coronavirus és el menor dels problemes a Veneçuela
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"No teníem diners i la meva germana, malalta, va ser traslladada a un hospital públic on faltaven els recursos necessaris. La
meva germana va morir sense tractament". És un dels testimonis que ens arriben des de Veneçuela. "Són situacions que
ocorren tots els dies i no sabem el que realment està passant", denuncia Rafael Montenegro, Superior dels Salesians a
Veneçuela.

El país és avui un caos. Veneçuela s'enfronta a la major crisi d'escassetat de combustible de la seva història. "Ara mateix la
gent ha d'esperar fins a tres dies seguits per comparar 20 o 30 litres de gasolina", diuen els missioners. Això no només és greu
per a la mobilitat de les persones, sinó també per a l'enviament d'aliments i medicines.
"El país es troba paralitzat. Per aconseguir menjar cal fer llargues cues i és impossible guardar la distància social per evitar el
contagi".
"Però també és difícil accedir a serveis bàsics com l'energia elèctrica, l'aigua potable i el gas domèstic", denuncien els
missioners. "Per aconseguir menjar cal sortir al carrer i fer llargues cues durant hores", afegeixen. "La situació és
tremendament complicada i no sabem el que pot arribar a ocórrer", segueixen.
"L'emergència sanitària de la COVID-19 no ha fet més que empitjorar una situació ja difícil en un país amb una realitat molt
complicada. La població ja estava experimentant una greu escassetat d'aliments i els hospitals ja no tenen recursos", afegeix
Montenegro.
Els missioners salesians segueixen al costat de la població i reparteixen menjar, aigua i productes d'higiene entre els més
vulnerables, especialment entre els nens i nenes per evitar la seva desnutrició.
"En els menors de 5 anys la desnutrició pot causar greus problemes en el seu desenvolupament cognitiu".
Davant d'aquest panorama tan dramàtic, els missioners salesians s'han posat al costat de la població i estan oferint tot tipus de
suport als nens, nenes i les seves famílies. Així, la Xarxa de Cases Don Bosco està oferint més de 700 àpats diaris. A més, les
famílies més vulnerables estan rebent bosses de menjar no perible i kits d'higiene.
"La situació és molt complicada, però més per als nens, nenes i adolescents. Molts estan patint desnutrició i no tindran un
desenvolupament cognitiu òptim", explica Leonardo Rodríguez, director de la Xarxa de Cases Don Bosco. La Xarxa està
intentant garantir la seguretat alimentària i l'accés a l'aigua i la higiene dels menors més vulnerables.
"Les dificultats de la població per accedir a serveis bàsics més la por al contagi està portant a la població a la desesperació",
afegeix Rodríguez. "Això va fer que hi hagi una nova onada migratòria. Una vegada que els països veïns aixequin les
quarantenes moltes persones tornaran a intentar sortir de Veneçuela".
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