POLSKA | Wietnam. Odpowied? na ubóstwo wywo?ane pandemi?.
https://www.focolare.org/polska/2020/09/13/wietnam-odpowiedz-na-ubostwo-wywolane-pandemia/

Wietnam. Odpowied? na ubóstwo wywo?ane pandemi?.

Liczba ofiar koronawirusa na ca?ym ?wiecie jest
nadal bardzo wysoka. Ale o wiele wi?cej jest osób, które cho? nie zarazi?y si? wirusem, to z
powodu zaistnia?ej sytuacji ekonomicznej i spo?ecznej znalaz?y si? w warunkach skrajnego
ubóstwa, w niektórych przypadkach bez minimum ?rodków do ?ycia. W takich sytuacjach
mno?? si? równie? inicjatywy solidarno?ci, a jest to efekt sieci, cz?sto przekraczaj?cej granice
pa?stw.
Na przyk?ad w Wietnamie, w rejonie Long An, na po?udnie od miasta Ho Chi Minh, s? obszary
ogromnego ubóstwa. Tutaj skutkami pandemii zosta?y dotkni?te najbardziej wra?liwe warstwy
spo?ecze?stwa. Wielu tak?e w?ród starszych, którzy utrzymuj? si? ze sprzeda?y biletów na
loterie, z powodu zawieszenia aktywno?ci, zosta?o zmuszonych do przebywania w domach,
bardzo cz?sto g?oduj?c. To w?a?nie w tym regionie dzia?a stowarzyszenie “Kropla do kropli”, z
siedzib? w Szwajcarii, koordynowane przez w?oskiego focolarina, Luigiego Butoriego, który od
wielu lat mieszka w Azji. W?ród wolontariuszy i sympatyków tego stowarzyszenia jest wielu
przyjació? Ruchu Focolari w ró?nych krajach ?wiata. “Kropla do kropli” dzia?a od kilku lat,
realizuj?c ponad 20 projektów solidarno?ci w Tajlandii, Mjanmar (Birma) i w Wietnamie.
W rejonie Long An stowarzyszenie rozprowadza co miesi?c oko?o 40 porcji mleka i ?ywno?ci.
W?ród osób, którym si? pomaga, s? starsi, niepe?nosprawni, samotni, dzieci, którymi opiekuj?
si? tylko dziadkowie, oraz poszkodowani w nast?pstwie powa?nych wypadków, jak np. 14-letnia
An, sparali?owana, niewstaj?ca z ?ó?ka. Stowarzyszenie ma swego lokalnego przedstawiciela,
który interweniuje w razie potrzeby. Poprzez lokalnych wolontariuszy stara si? ono dociera? do
“najmniejszych" i nie?? pomoc nie tylko materialn?, ale i wsparcie duchowe, aby czuli, ?e nie s?
sami w tym tak trudnym okresie historii ludzko?ci. Dla osób odpowiedzialnych w stowarzyszeniu
jest to bardzo wa?ny element ich dzia?alno?ci: sprawia?, by ludzie czuli, ?e nie s? porzuceni,
ale jest kto?, kto si? nimi opiekuje, podarowuje u?miech. Projekt w Long An trwa od blisko
dwóch lat i jest wspierany przez dzieci z ró?nych klas szkolnych i rodziny z wielu krajów ?wiata.
Liczne osoby wysy?aj? niewielkie kwoty pieni??ne i, jak mówi nazwa stowarzyszenia, jak wiele
drobnych kropelek umo?liwiaj? niesienie du?ej pomocy.
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“Kropla do kropli” dzia?a równie? wzd?u? granicy Tajlandii i Mjanmar (Birmy) realizuj?c kolejny
projekt wspieraj?cy dzieci Karen w ró?nych wioskach Mae Sot, w obozie uchod?ców Mea La, w
sieroci?cu Heavenly Home. Mimo sytuacji pandemii wolontariusze “Kropla do kropli” odbyli
niedawno d?ug? podró?, aby ich odwiedzi? i dostarczy? pomoc materialn?. “Trzy przepi?kne dni
– opowiadaj? – podczas których otrzymali?my znacznie wi?cej ni? dali?my”. W czasie
rozprzestrzeniania si? COVID-19 stowarzyszenie “Kropla do kropli” mia?o tak?e mo?liwo??
wspó?pracy z Caritas w Singapurze i Caritas w Wietnamie, razem z innymi Stowarzyszeniami
dzia?aj?cymi w Azji Po?udniowo-Wschodniej, przy projekcie, który ma na celu dystrybucj? 1200
paczek dla rodzin w dzielnicy Binh Thanh w Ho Chi Minh City.
Anna Lisa Innocenti
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