LANG

LEVE HET

ZAMBIAANSE

KIND

overige 18 kinderen zijn zonder bericht niet op komen dagen. Als ze de tweede
week ook niet komen, zal Mary op onderzoek uit gaan en er proberen achter te
komen hoe het met de kinderen gaat en waarom ze niet naar school komen.

Nieuwsbrief 50, september 2020
(geschreven door Marleen Kramer)

Corona in Zambia
Volgens de officiële cijfers zijn in Zambia 14.491 corona besmettingen
en zijn 332 mensen overleden aan corona (cijfers van 25 september
2020). 75% van alle besmettingen vindt plaats in de stedelijke gebieden
van Lusaka en de Copperbelt. De bevolking
wordt door de regering dringend aangeraden
zoveel mogelijk thuis te blijven, mondkapjes te
dragen en afstand te houden van elkaar.
Scholen, openbare gebouwen en kerken gingen
eind maart dicht. Maar markten bleven open en
overvol zoals altijd. Ook in het openbaar
vervoer kan geen afstand gehouden worden en,
zoals Amalia schrijft, kan dat ook zeker niet in
de armere wijken waar meerdere huishoudens
één kraan delen. Amalia zelf, die ruim in de 80 is,
schreef eind mei dat ze niet naar de haar projecten
gaat, maar vooral thuis blijft. Ze heeft gelukkig een
grote tuin met groenten en bloemen, waar ze graag
in werkt en ze maakt mondkapjes van alle stoffen
die ze maar vinden kan om uit te delen aan
kwetsbare mensen.

Kinderen in de tuin van
Amalia

In mei mochten scholen weer open maar alleen
voor de leerlingen van de examenklassen; klas 7, 9 en 12. Scholen zoals
die in Isoka mochten nog niet open.

School in Isoka gaat in weer open
Omdat het aantal besmettingen in Zambia de voorgaande drie weken
flink afgenomen was, kondigde de minister op 27 augustus aan dat alle
scholen vanaf 18 september weer open mochten.
De literacy school in Isoka is op 21 september weer open gegaan. Volgens
Mary, de directeur van de school, zijn er in Isoka nauwelijks gevallen van
corona geweest. Mary en de kinderen waren blij dat de school eindelijk weer
open mocht. Echter van de 69 kinderen die in januari ingeschreven werden,
waren, zijn er maar 51 kinderen op de eerste dag naar school gekomen. De

De kinderen op de eerste dag op school na de corona-sluiting

Chinsali
Om de kinderen in het transit home in Chinsali te beschermen tijdens de
corona pandemie zijn de verzorgsters gevraagd om met z’n tweeën
telkens twee weken onafgebroken in het weeshuis te blijven. Na twee
weken kunnen deze twee verzorgsters naar hun eigen huis en komen de
twee andere verzorgsters voor twee weken bij de kinderen wonen.
Sinds maart was het moeilijk om kinderen te herenigen met familie,
omdat reizen sterk afgeraden werd, en familieleden dus niet bij de
kinderen op bezoek kwamen en ook Pina, die verantwoordelijk is voor
het weeshuis, niet op zoek kon gaan naar familieleden of kon monitoren
hoe het met families en de kinderen gaat. Nu
komt dat gelukkig weer wat op gang.
Wel kon Mapola die vlak na haar geboorte in
juli 2019 was opgenomen en van wie geen
familie bekend is, in april als pleegkind
geplaatst worden bij een echtpaar in Solwezi
dat zelf geen kinderen kan krijgen.
Maatschappelijk werk houdt in de gaten hoe
dat gaat. Als het goed gaat en de pleegouders
willen dat ook, kan het echtpaar Mapola adopteren.

In de vorige Nieuwsbrief vertelde ik dat er eindelijk een oom van de 6jarige Josephat was getraceerd die voor hem wilde zorgen. In januari en
februari was de oom onbereikbaar, omdat de hevige regens de wegen
onbegaanbaar hadden gemaakt. Daarna kwamen de reisbeperkingen. In
augustus is het eindelijk gelukt om Josephat met zijn oom te herenigen.
De oom
woont in
een erg
afgelopen
gebied. Hij
heeft
gezegd dat
hij
volgend
jaar wel
een manier
zal vinden
om
Josephat
naar
school te
laten gaan.

Josephat viert zijn 6-de verjaardag in het transit home

Shepard, waarover ik in de vorige Nieuwsbrief vertelde dat hij
opgenomen was nadat hij met zijn verstandelijk beperkte moeder op
straat in Chinsali was gevonden, is met zijn moeder teruggekeerd naar
Kapiri waar ze samen bij zijn grootouders wonen. Er werd al vermoed
dat moeder en kind uit Kapiri kwamen, maar er moest nog contact gelegd
worden met familieleden. De grootouders zijn opgespoord via de dokter
die de moeder behandelde in het ziekenhuis. De dokter komt zelf
oorspronkelijk ook uit Kapiri. De dokter vroeg zijn eigen vader, die nog
in Kapiri woont, op zoek te gaan naar de grootouders van Shepard. De
grootouders werden gevonden en waren blij dat Shephard en zijn moeder
weer boven water waren gekomen. Zij waren erg bezorgd geweest toen
hun dochter met haar zoontje was verdwenen.

Er zijn nu 14 kinderen in het transit home

Nieuw in het transit home zijn Mutete en Mweshi, twee zusjes van
respectievelijk 3 jaar en 9 maanden. Hun moeder heeft psychiatrische
problemen en kan niet voor ze zorgen. De meisjes werden verzorgd door
de grootmoeder, maar de moeder kwam telkens langs en probeerde dan
de meisjes mee te nemen. Omdat ze geen andere oplossing zag, bracht de
grootmoeder de meisjes naar een weeshuis in Mpika. Maar toen de
moeder daar achter kwam, ontstonden daar weer moeilijkheden. Daarom
zijn ze naar Chinsali gebracht. Er wordt geprobeerd een plek te vinden,
waar de moeder behandeld kan worden. Als de moeder een goede plek
heeft, kunnen de meisjes terug naar hun familieleden in Mpika.
Ook nieuw opgenomen is Eunice. Haar moeder die pas 19 jaar was, stierf
aan een bloeding na de bevalling. Haar vader (22 jaar) is boer en woont
in een afgelegen gebied. Het lukte hem niet om Eunice goed te voeden en
daarom raakte zij na korte tijd ondervoed. De vader bracht Eunice bij het
transit home. Als Eunice groter en sterker is en zelfstandig kan eten, gaat
ze terug naar haar vader.
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