
SOLIDARIDAD EN ALTO 

 
La primera imagen que tengo de los Países Bajos es de una historia en un antiguo libro de texto 
de cuando era yo pequeño. El pasaje narraba cómo un niño salvó a todo un pueblo. El chico 
correteaba junto a los muros que contenían las aguas, superiores al nivel del suelo. En sus 
andanzas campestres notó un hilo del líquido que salía del murallón. La presión y el paso del 
agua expandirían aquella fisura y por ahí vendría el alud. El crío, decidido, introdujo su dedito y 
mandó aviso a los mayores, quienes con sus experiencias solucionaron el problema. Los 
ancianos del pueblo recordaban otros momentos semejantes que no siempre acabaron en 
felicidad. 

A miles de kilómetros del país de los tulipanes y pasando muchas páginas de vida, personas de la 
tercera edad se concentran y socializan en común en un hogar de ancianos en la Capital 
Arqueológica de Cuba, un espacio donde se guardan volúmenes incalculables de experiencias, 
pero también de limitaciones físicas propias de la edad. También hay mayor concentración de 
dolores y los miembros ya no responden como antaño a las necesidades del cuerpo. Igualmente, 
la psiquis sufre el peso y el paso del tiempo. 

Para mejorar el confort de quienes allí viven, a la institución de ese tipo existente en el municipio 
de Banes les fue entregada una donación de sillas de ruedas, andadores, insumos, lencería y 
otros productos. El envío fue realizado por la Fundación “Cuba Adelante”, de los Países Bajos, un 
grupo de solidaridad con nuestro país nacido de las buenas intenciones y el apoyo de turistas 
holandeses. 

Hogar de Ancianos Provincial 
“Predo Luis Pérez Almaguer”, en esta ciudad de Banes. Fotos del autor, 
Carlos Rafael Lam Fuentes, representante en nuestro país de ese puente de amistad, agradeció 
el gesto, la presencia de la prensa y expresó que “el grupo viene desarrollando acciones de ayuda 
humanitaria desde hace cuatro años. Ellos vinieron a Guardalavaca y decidieron formar un grupo de 
solidaridad con nosotros. La primera vez hicieron una pequeña donación a este mismo hogar, aún no 



estaban vinculados al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP). Han venidos todos los años, de 
la fecha hasta hoy, y con los pocos paquetes que han podido traer han atendido Casas de Niños sin 
Amparo Familiar, escuelas y Hogares de Ancianos. Al grupo se unió una compañía naviera, la 
Nirint Shipping B.V., que apoya la transportación y aporta equipos. Mieke y Gerard son los fundadores del 
proyecto. A ellos se unieron sus hijos y los padres. Coordinan carreras para recaudar dinero y hasta 
emplean un grupo musical con ese fin”. 
Banes fue una atracción para la pareja del país de los tulipanes desde el primer contacto. El 
paisaje, la forma de ser de nuestro pueblo y el bloqueo fueron motivaciones para extender su 
hidalguía y la mano generosa. 

Rodolfo Ávila Machado, representante en Banes de la Fundación “Cuba Adelante”, relata: “Estos 
amigos han querido hacer donaciones incluso en efectivo para que aquí se puedan comprar artículos de 
limpieza y desinfección para ser donados al Hogar, pero ha sido prácticamente imposible por los 
problemas de la covid y el Bloqueo, pues no hay posibilidades reales de hacer transacciones de dinero a 
nuestra cuentas bancarias”. 

Parte de la 
donación realizada por la fundación “Cuba Adelante”, de Países Bajos. 
Las políticas estadounidenses contra nuestro país, la pandemia y la situación económica que vive 
el mundo hoy, dificultaron la llegada temprana de la donación al Hogar de Ancianos de Banes, 
pero esta, al fin, se hizo realidad. 

Martha Piriz La O, directora del Hogar de Ancianos del municipio de Banes, expresó su 
agradecimiento a Cuba Adelante, “que nos está ayudando con un volumen creciente y con implementos 
muy útiles. Es algo que está regido ya, la comunicación fluye cada vez más para fortalecer este puente que 
se está estableciendo. Muchas gracias a todos los que colaboran con este proyecto”. 
La cantidad quizás no cubra todo lo necesario, es lógico, pero el impacto es positivo y hay que 
verlo. El amor al prójimo, el respeto ganado y el empeño para que las obras justas fructifiquen se 
unieron aquí para hacerse realidad. 

 
ORESTES DÍAZ GUERRERO 

 



Het eerste beeld dat ik van Nederland heb, komt uit een verhaal in een oud leerboek van toen ik 
klein was. De passage vertelde hoe een kind een hele stad redde. De jongen rende langs de 
muren die het water bevatten, boven de grond. En tijdens zijn avonturen op het platteland zag hij 
een straaltje vloeistof uit de muur komen. De druk en de doorgang van water zouden die spleet 
uitzetten en de lawine zou daar vandaan komen. De jongen, vastberaden, vingerde zijn vinger en 
stuurde een bericht naar de ouderen, die met hun ervaringen het probleem oplosten. De 
dorpsoudsten herinnerden zich andere soortgelijke momenten die niet altijd in geluk eindigden. 
Duizenden kilometers van het land van tulpen en het omslaan van vele bladzijden van het leven, 
concentreren en socialiseren ouderen zich in een bejaardentehuis in de archeologische hoofdstad 
van Cuba, een ruimte waar onberekenbare hoeveelheden ervaringen worden bewaard, maar ook 
met typische fysieke beperkingen. oud. Er is ook een grotere concentratie van pijn en de 
ledematen reageren niet meer zoals vroeger op de behoeften van het lichaam. Evenzo lijdt de 
psyche onder het gewicht en het verstrijken van de tijd. 
Om het comfort van degenen die er wonen te verbeteren, kreeg de instelling van dit type in de 
gemeente Banes een schenking van rolstoelen, rollators, benodigdheden, lingerie en andere 
producten. De verzending is gedaan door de Stichting “Cuba Adelante”, in Nederland, een 
solidariteitsgroep met ons land geboren uit goede bedoelingen en de steun van Nederlandse 
toeristen. 
Provinciaal bejaardenhuis "Predo Luis Pérez Almaguer", in deze stad Banes. Foto's van de 
auteur, 
Carlos Rafael Lam Fuentes, vertegenwoordiger in ons land van die vriendschapsbrug, bedankte 
het gebaar, de aanwezigheid van de pers en zei dat “de groep al vier jaar bezig is met het 
ontwikkelen van humanitaire hulpacties. Ze kwamen naar Guardalavaca en besloten om met ons 
een solidariteitsgroep te vormen. De eerste keer dat ze een kleine donatie deden aan hetzelfde 
huis, waren ze nog niet gekoppeld aan het Cuban Institute of Friendship with the Peoples (ICAP). 
Ze zijn elk jaar gekomen, vanaf nu tot vandaag, en met de weinige pakketten die ze hebben 
kunnen brengen, hebben ze tehuizen voor kinderen zonder gezinsondersteuning, scholen en 
huizen voor ouderen bezocht. De groep kreeg gezelschap van een rederij, Nirint Shipping B.V., 
die transport ondersteunt en materieel levert. Mieke en Gerard zijn de oprichters van het project. 
Ze kregen gezelschap van hun kinderen en ouders. Ze coördineren races om geld in te zamelen 
en hebben daarvoor zelfs een muziekgroep in dienst. " 
Banes was vanaf het eerste contact een attractie voor het tulpenlandpaar. Het landschap, de 
manier van zijn van onze stad en de blokkade waren motivaties om haar ridderlijkheid en 
genereuze hand uit te breiden. 
Rodolfo Ávila Machado, vertegenwoordiger in Banes van de "Cuba Adelante" Foundation, vertelt: 
"Deze vrienden wilden zelfs contant geld doneren, zodat ze hier schoonmaak- en 
desinfectiemateriaal kunnen kopen om aan het tehuis te schenken, maar het is praktisch 
onmogelijk vanwege de problemen van de covid en de blokkade, omdat er geen reële 
mogelijkheden zijn om geldtransacties naar onze bankrekeningen te maken ”. 
Een deel van de schenking van de stichting “Cuba Adelante” uit Nederland. 
Het Amerikaanse beleid tegen ons land, de pandemie en de economische situatie die de wereld 
vandaag doormaakt, maakten het moeilijk voor de donatie om vroeg aan te komen in het Banes 
Home for the Bejaarden, maar het werd uiteindelijk werkelijkheid. 
Martha Piriz La O, directeur van het Bejaardenhuis van de gemeente Banes, sprak haar dank uit 
aan Cuba Adelante, “dat ons helpt met een groeiend volume en met zeer nuttige werktuigen. Het 
is iets dat al wordt bestuurd, communicatie stroomt steeds meer om deze brug die wordt geslagen 
te versterken. Heel erg bedankt aan iedereen die aan dit project meewerkt ”. 
Het bedrag dekt misschien niet alles wat nodig is, het is logisch, maar de impact is positief en moet 
gezien worden. De naastenliefde, het verdiende respect en de vastberadenheid zodat alleen 
werken vruchten afwerpen, werden hier verenigd om werkelijkheid te worden. 


