
Madelaine is sinds 2008 weduwe, als alleenstaande moeder pro-

beert zij haar twee kinderen (17 en 9 jaar) op te voeden met de 

middelen die ze heeft, zonder familiale steun. Helaas is ze werk-

loos en is de arbeidsmarkt in Cuba, vooral voor (ongeschoolde) 

vrouwen, vrijwel kansloos. De orkaan Irma heeft haar toestand 

alleen maar verergerd. Er is weinig eten en, zoals de foto’s laten 

zien, nauwelijks een dak boven hun hoofd. Haar zoon is honder-

den kilometers verderop moeten gaan wonen, wegens gebrek 

aan voeding en omdat hij aan een cement allergie lijdt.  

Elke Lambrix is sinds 2015 bevriend met Madelaine en heeft haar 

toestand zien verslechteren. Zij heeft deze steunactie in leven 

geroepen om haar Cubaanse vriendin te helpen. Zonder hulp zal 

de toestand zeker niet verbeteren! 

De foto’s hiernaast bieden een blik in de woning van Madelaine. 

Het is een woning die in België en Nederland als onbewoonbaar 

verklaard zou worden. Onafgemaakt en zelfs gevaarlijk.  

Wat is er nodig? 

Het plafond, de muren, de vloeren en de trap herstellen. Het  

sanitair en de elektriciteit vernieuwen. In de laatste fase heeft de 

woning een likje verf, meubels, huishoudartikelen en linnen no-

dig.  

Alle beetjes helpen om de woning van Madelaine weer leefbaar 

te maken, zodat haar zoon weer 

thuis kan komen wonen!  

Van links naar rechts: 

Madelaine, Elke en de 17 

jarige dochter 

Orkaan Irma In Cuba 

Eenmalige steunactie voor Madelaine Palacio Guillén  
Donaties zijn welkom via: 

IBAN BE97 7350 0449 7249  

BIC: KREDBEBB  

Ten name van  Elke Lambrix 

Omschrijving: Madelaine P.G./orkaan Irma, 2017  

De giften zullen via een  bpost rekening* per schijf van €100 worden overgemaakt aan Madelaine. Dit om haar te be-

schermen tegen diefstal. U zult op de hoogte gehouden worden van de vorderingen middels foto’s en filmpjes die later 

door Elke Lambrix gepost zullen worden. Doneren kan t/m 31 december 2017. 

Namens Madelaine en haar familie, hartelijk dank voor jullie donatie.  

*Via een bpost rekening kan Madeleine met een bpaid– kaart en een unieke code het geld in Cuba afhalen. Deze kaart 

wordt in november door een vertrouweling aan haar overhandigd. 

 

 


