¡ FUERZA CHILE !
Amigos de Guido y Anita, beste Chili-vrienden,
Op 27 februari ll. werd Chili opgeschrikt door een enorm krachtige aardbeving. Het
centrum van de stad Talca werd tot puin herleid. Een tsunami heeft verschillende
locaties aan de kust compleet van de kaart geveegd. Handelaars en vissers,
wijnboeren, en talloze families zagen hun hele hebben en houden in rook en water
verdwijnen. Bij zulke drama’s zijn de zwakste burgers vaak extra de dupe. Zo ook
gevangenen en ex-gedetineerden, sociaal zwakkere jongeren met leermoeilijkheden
of een drugsverleden.
Guido en Annie Goossens trekken al vele jaren de kaart van mensen die in Chili uit
de boot vallen. Voor hen geen overheidssteun. Geen tegemoetkomingen, geen
kruimels. Neem nu de jongere die zijn dagcentrum in ruïnes vond. Of de vrouw van
een gevangene die plots verneemt dat haar echtgenoot getransfereerd is naar een
gevangenis 1.000 km zuidelijker omdat die van Talca grotendeels is ingestort.
Voor hen organiseerden we een ‘terremoto del corazón’, een aardbeving van ons
hart. We lieten het spreken op de
BENEFIETNAMIDDAG

op zondag 11 april tussen 14h en 18h
in het Bethaniënhuis op de Handelslei 167
in Sint-Antonius (Zoersel).
Wij zorgden voor beelden uit de getroffen gebieden (voorzien van commentaar door wie
recent in Chili nog harde noten kraakten), voor de muzikale noot, voor borrelnootjes,
broodjes, soep, vlaaien en een tombola.

Wie niet aanwezig kon zijn en toch een bijdrage wil leveren, kan dat op het
rekeningnummer 000-1031807-18 op naam van Guido Goossens. Wilt u een
fiscaal attest (vanaf 30 €) dan kunt u een overschrijving maken op het
nummer 736-4020399-07 van Volens - Tivolistraat 45/1 - 1020 Brussel, met
vermelding: CHILI-GOOSSENS.
Dank voor de steentjes die u bijdraagt aan de wederopbouw van Chili.

KOP OP, CHILI! ¡FUERZA!
Namens familie en vrienden van Guido en Anita Goossens, familie Donoso-De Cock
en de vzw Within-Without-Walls (www.prisoninfo.org)

