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Corona in Zambia
Op dit moment (16 april) zijn er volgens de officiële cijfers 345
besmettingen in Zambia en zijn 2 personen overleden. Of dit de
werkelijkheid weergeeft is zeer de vraag. Wel zijn er direct restrictieve
maatregelen genomen bij de eerste besmetting in het land. De scholen en
openbare gebouwen en kantoren zijn gesloten tot nader order. Mensen
worden gevraagd zo weinig mogelijk te reizen en zoveel mogelijk thuis
te blijven. In de bussen mogen 40% minder mensen. De markten zijn
echter wel open. Isoka en Chinsali liggen ver van de bekende
besmettingen, maar ook daar gelden de beperkingen. Scholen zijn
gesloten en kerkdiensten mogen niet gehouden worden. We hopen dat
het virus zijn weg niet weet te vinden in de overvolle, arme buitenwijken
van Lusaka en andere steden.

Amalia tussen de gehandicapte kinderen die zij steunt.

Volgens Amalia die bij de grote stad
Kabwe woont en veel in de arme
wijken komt, is daar niet te zien dat er
beperkingen zijn. De markten zijn nog
overvol en het leven speelt zich buiten
af, zoals altijd.

Minder familiebezoek in Chinsali
In Chinsali hebben de corona
maatregelen gevolgen voor het transit
home. Door de reisbeperkingen
kunnen veel familieleden de kinderen
niet komen bezoeken en is het
nauwelijks mogelijk om familie op te
sporen. Van de nu 6-jarige Josephat
was eindelijk een oom getraceerd die
Josephat misschien in huis wil nemen.
Hij zou eerst een paar keer op bezoek komen, zodat oom en neefje elkaar
kunnen leren kennen. Maar in januari
en februari lukte dat niet, omdat zijn
dorp geheel geïsoleerd was geraakt
door de hevige regens. Nu de regens
grotendeels voorbij zijn, kan hij niet
komen door de reisbeperkingen.
Onlangs is Shephard opgenomen in het
transit huis. Hij is bijna 2 jaar oud en
werd door de politie van Chinsali
gevonden op straat met zijn
verstandelijk beperkte moeder die niet voor hem kan zorgen. Het lijkt er
op dat moeder en kind eigenlijk uit Kapiri Mposhi komen. Dat is een stad
op ruim 600 kilometer afstand van Chinsali in de richting van Lusaka. De
politie probeerde in Kapiri familieleden van de moeder te vinden. In de
tussentijd is de moeder opgenomen in de beschermde opvang voor
moeders bij het ziekenhuis en is Shephard, die in goede gezondheid
verkeert, vrolijk aan spelen met de andere kinderen in het transit home.
Het opsporen van de familie ligt nu even stil.

Het voordeel van de
overvloedige regens dit
regenseizoen is dat er weer
voldoende water staat in de
Kafue rivier waar de
waterkrachtcentrale
elektriciteit op wekt. De
elektriciteitsvoorziening is
weer een stuk beter. Echter is
de prijs van elektriciteit meer
dan verdubbeld. Ook van
andere consumptiegoederen schieten de prijzen omhoog.
Goed nieuws is dat het transit home een grote hoeveelheid
babymelkpoeder als donatie heeft gekregen van een bedrijf.
Babymelkpoeder is erg duur en gaat er in grote hoeveelheden doorheen
in het transithuis met 7 baby’s.

Voor elk trimester komen de kinderen die naar de reguliere scholen gaan
bij Mary, de projectcoördinator, langs om hun resultaten van het
voorafgaande trimester te laten zien en om schoolgeld te krijgen voor het
volgende trimester en zo nodig nieuwe schoolbenodigdheden of een
schooluniform en schoenen. In 2020 gaan 20 kinderen die hun
schoolcarrière aan het project te danken hebben naar de middelbare
school (klas 8 tot en met 12).
Eén van de uitdagingen van de school in Isoka is dat er regelmatig lessen
uit moeten vallen, omdat de lesruimten nodig zijn voor bijeenkomsten
van kerkgroepen. De lessen worden namelijk gegeven in de twee ruimten
van het gemeenschapsgebouw dat op het terrein van de katholieke kerk
staat en aan de parochie behoort. Mary en de leraren van de school
zouden erg graag een eigen schoolgebouw willen hebben, zodat ze niet
meer afhankelijk zijn van de agenda van de parochie. Ze hebben een
gedetailleerd projectvoorstel geschreven. De bouw van drie klaslokalen,
zoals op de foto, komt op ongeveer 20.000 euro. De gemeenschap draagt

School in Isoka dicht door de corona-maatregelen
De school van ons project in Isoka is ook gesloten en de kinderen zijn
naar huis gestuurd. Het eerste trimester was bijna ten einde. Iedereen
hoopt dat de sluiting niet lang gaat duren. Ook de kinderen die
doorgestroomd zijn vanuit het project naar de lagere en middelbare
school, zitten nu thuis.
Op vrouwendag is een grote groep vrouwen uit Isoka de kinderen van de
school cadeautjes komen brengen. Alle kinderen kregen een setje kleren.
zelf bij door het leveren van het bouwzand dat nodig is en het
beschikbaar stellen van kruiwagens, schoppen, pikhouwelen en ander
gereedschap.
De huidige donaties die onze Stichting binnen krijgt willen we blijven
gebruiken voor de lopende kosten van het Transit Home en de school.
We gaan bij andere organisaties op zoek naar fondsen voor dit project.
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