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Chili in Crisis 
 

Terwijl de zonnige dagen toenemen na de koude winterdagen, ziet de situatie voor het land er 

heel anders uit. Afgelopen vrijdag is er een crisis losgebarsten, die volledig uit de hand is 

gelopen: na een chaotische dag in Santiago is de onrust ook overgesprongen naar vele andere 

delen van het land, waaronder het gebied waar wij wonen, Viña del Mar, Quinta Región. In de 

afgelopen dagen is het overgrote deel van het metrostelsel systematisch vernield, zijn vele 

supermarkten geplunderd en daarna verbrand; drogisterijen, ziekenhuizen, kerken, 

gemeentehuizen, provinciehuizen, nationale monumenten, waterinstallatie´s, bussen, etc. etc. 



 

 

zijn stuk voor stuk vernield. Op straat worden vuurbarricades aangebracht, waardoor het 

verkeer totaal ontregeld raakt.  

 

Vanaf zaterdagavond is er staat van beleg afgekondigd in de meeste grote steden (waaronder 

Viña del Mar) en is er een avondklok, die elke dag bijgesteld wordt. Vandaag gaat hij al om 6 

uur in, omdat de ongeregeldheden niet ophouden. Dat betekent, dat er militairen op straat zijn 

om de orde te handhaven, of althans een poging daartoe te doen. 

Het is voor ons onvoorstelbaar, dat dit in Chili gebeurt, omdat Chili normaal gesproken een 

rustig en vooruitstrevend land is.  

Wat is de oorzaak hiervan? Goede vraag, moeilijk om in een paar zinnen antwoord op te 

geven… De directe aanleiding was een verhoging in de metrotarieven, die inmiddels 

teruggedraaid is. De onderliggende redenen zijn divers. De sociale ongelijkheid speelt een grote 

rol. Mensen willen gelijke kansen voor iedereen, wat betreft onderwijs, zorg, pensioenen en 

werkgelegenheid. Ook zijn er de afgelopen jaren steeds meer corruptiegevallen aan het licht 

gekomen. Maar ook zijn er georganiseerde (misdaad)groepen, die proberen de democratie te 

ondermijnen en gebruik maken van de ontevredenheid van de bevolking. Dus er wordt van alles 

geplunderd, gestolen, vernield en verbrand.  

Er is grote onzekerheid over waar dit naar toe gaat en hoe lang dit nog zal duren. De regering 

heeft vanavond aangekondigd in gesprek te gaan met de oppositie om samen een nieuwe 

agenda samen te stellen. Ondertussen gaat de chaos door. Onze activiteiten in de gemeente en 

in De Refugio staan op een laag pitje en dag aan dag bekijken we hoe de situatie ervoor staat. 

De kinderen gaan vandaag en morgen niet naar school. Het normale leven ligt dus eigenlijk 



 

 

voor een groot deel plat. Ik heb zondagmorgen inkopen kunnen doen en voorlopig hebben we 

geen voedselgebrek.  

 

We vragen jullie gebed:  

1. Voor het herstellen van de orde en de rust in het land. 

2. Voor wijsheid voor de president, autoriteiten en militairen.  

3. Dat de gemeente van God in Chili op zal staan en zich sterk zal maken voor Gods 

bedoelingen met dit land.  

4. Voor redding van vele mensen.  

5. Voor onze persoonlijke bescherming.  

Hartelijk dank voor jullie gebeden. We houden jullie op de hoogte.  

In Hem verbonden,  

 

Waldo, Annemiek en kids 


