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Calabrië verslijt drie
gezondheidscommissarissen in
tien dagen
Nog geen 24 uur na zijn benoeming besloot Eugenio Gaudio dinsdag
om de baan van commissaris toch maar niet te nemen. ‘Mijn vrouw wil
niet naar Catanzaro verhuizen,’ luidde de verklaring van de ex-rector van
de Sapienza universiteit in Rome. Daarmee was hij de derde
afzwaaiende gezondheidscommissaris binnen tien dagen, in een
bestuurlijke soap die komisch zou zijn als hij zich niet middenin een
gezondheidscrisis af had gespeeld.
Het begon allemaal op 7 november met commissaris Saverio Cotticelli,
voormalig generaal van de carabinieri, die er voor een draaiende camera
achter kwam dat hij verantwoordelijk was voor het covidbestrijdingsplan. ‘Moest ik dat doen?’ stamelde hij bedremmeld. Tot dan
toe dacht hij dat het de taak van de regering in Rome was. Premier
Conte ontsloeg hem op staande voet.
Daarna was het de beurt aan Giuseppe Zuccatelli, van wie binnen een
paar uur compromitterende beelden opdoken: een video van een paar
maanden oud waarin hij het nut van mondkapjes ontkende en stellig
beweerde dat je het virus alleen over kan dragen door ‘een kwartier met
elkaar te tongzoenen’. Hij nam maandag ontslag, na een telefoontje van
de minister uit Rome.
De coronasituatie in Calabrië, dat al een paar weken onder de ernstigste
categorie van ‘rode zone’ valt, is zorgwekkend. Niet zozeer vanwege het
aantal infecties, dat niet veel hoger is dan in andere regio’s, maar vooral
vanwege de berucht zwakke gezondheidszorg. In 2010 koos de
Italiaanse regering ervoor om de zorg in Calabrië, normaal op regionaal
niveau geregeld, naar zich toe te trekken vanwege corruptie, grote
schulden en verdenkingen van maffia-infiltratie in het
gezondheidssysteem.
Dinsdagmiddag werd bekend dat Gino Strada, arts en oprichter van de
ngo Emergency, naar Calabrië gaat om de crisis in goede banen te
leiden – niet als gezondheidscommissaris, maar als noodhulp. Normaal
gesproken werkt Strada in gebieden als Sudan en Afghanistan. Een
warm welkom hoeft hij in het zuiden van zijn eigen land niet te
verwachten, maakte de regiogouverneur meteen duidelijk: ‘Gino Strada?
Over mijn lijk. We hebben geen behoefte aan missionarissen, Calabrië is
geen Afghanistan.’

ACTIVITEITEN:
Stagevoorlichting (online)
1 december 15.30-17.00
Trivia (online)
9 december
Kerstborrel bij La Fontana,
aansluitend naar café de
Stadgenoot
16 december 18.00

De kerstborrel is onder
voorbehoud nog een fysieke
activiteit, Hou voor
aanpassingen en verdere
aankondigingen Facebook
en/of de Etna groepsapp in de
gaten!
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RICETTA: TORTA RICOTTA E LIMONE
December is voor iedereen al
een drukke maand, tijd voor een
makkelijk recept! Deze maand
een snelle, lekkere taart met
ricotta en citroen.
Ingrediënten
180 gr boter op kamertemperatuur
120 gr suiker
1 zakje vanillesuiker
2 eieren
125 gr ricotta
rasp van 1 citroen
2 tl bakpoeder
snufje zout
180 gr amandelmeel
om te serveren: poedersuiker

Bereidingswijze:
1. Verwarm de oven voor op 180 graden.
2. Klop de boter romig met de suiker en vanillesuiker. Gebruik hier een
(hand)mixer voor.
3. Klop nu een voor een de eieren erdoor. Roer eerst de ricotta los en klop
daarna samen met de citroenrasp door het mengsel.
4. Roer het bakpoeder, zout en amandelmeel door elkaar en meng daarna
door de natte ingrediënten.
5. Vet een taartvorm in en schep het beslag in de vorm.
6. Bak de taart 30 minuten in de oven totdat de kern net gaar is, haal uit de
oven en laat afkoelen.
7. Bestrooi met poedersuiker voordat je gaat serveren. Buon appetito!

Tijd om te puzzelen!

IN 'T ZONNETJE
Deze maand in het
zonnetje: Thijs Kroezen!

Kom december door met deze Etna woordzoeker december editie!
Kan jij alle onderstaande woorden vinden?
AUGURI
CAPODANNO
DICEMBRE
ESAMI
ETNA
FERIE

Onze Thijs is nu al voor
het tweede jaar op rij
actief bij Etna als trouw
lid van de
activiteitencommissie.
Met eindeloze creativiteit
weet hij samen met de
rest ook in deze tijden
elke maand weer een leuk
programma neer te
zetten. Grazie mille Thijs,
voor al je inzet!

FREDDO
NATALE
NEVE

