Nieuwsbrief nieuwe stijl, editie 3 d.d. 12 april 2020
Bij deze de derde editie van de Zambia Nieuwsbrief nieuwe stijl met berichten over het Corona virus
dat sinds 27 maart ook de Zambiaanse bevolking heeft bereikt.
Sinds de eerste editie (29 maart gemaakt) is de situatie in Zambia net als elders in de wereld
verslechterd.

Communicatie vanuit de overheid plus berichten uit de Zambiaanse pers.
Op 6 april meldt de minister van gezondheidzorg Dr. Chilufya dat inmiddels weer 2 personen genezen
zijn verklaard. Testen zouden nog steeds bij slechts 39 personen het conona virus vastgesteld hebben.
Twee daarvan wonen in de Copperbelt.
Truck drivers zullen vanaf heden een verplichte test moeten ondergaan.
Op 7-4 wordt Dr. Chilufya publiekelijk in het zonnetje gezet door Edgar Ng’oma via de Zambian
Observer voor zijn leiderschap in deze onzekere situatie.
Deze minister van Gezondheid vertelt via de media dat er op dat moment nog slechts 31 patiënten in
het UTH en in de Copperbelt liggen maar dat niemand in kritieke toestand is. Er zijn inmddels 619
testen uitgevoerd. Bovendien meldt hij dat de statistieken echt betrouwbaar zijn en dat er geen nieuwe
besmettingen bij gekomen zijn. Hij meldt dat Zambia de oorlog tegen het Corona virus zal winnen.
De Zambian Observer meldt op 8-4 dat de politie van Kitwe 3 leerkrachten arresteerde die in Buchi
Township aan 26 leerlingen in één ruimte lessen gaven over Civic Education.
Civic Education zou juist kunnen leiden tot sociale veranderingen en aanpassingen in de gemeenschap.
De UNZA (op 20 maart gesloten) zal op 14 april weer opengaan, maar de lessen zullen via E-learning
aangeboden worden.
President Edgar Lungu maakt op 9-4 publiekelijk bekend dat de lockdown met 14 dagen wordt
verlengd. Hij noemt de volgende maatregelen:
-iedereen wordt verplicht op straat, in de bus, bij de bushaltes en in de shopping mall een
mondmasker dragen
-men dient goede persoonlijke hygiëne in acht te nemen (hoesten in de plooi van de elleboog, in een
tissue niezen, het gezicht niet aanraken)
- men mag geen handen schudden en moet 1,5 meter afstand blijven houden.
- de grenzen met de buurlanden worden extra bewaakt.
Op 10-4 maakt de regering bekend dat er een tweede patiënt is overleden. Vanuit Kafue District
Hospital werd hij overgebracht naar het UTH, daar aangekomen overleed hij dezelfde nacht nog. Deze
58-jarige man was niet in contact geweest met de andere geïnfecteerde patiënten.
De man was employé bij de nationale bank Zanaco in Kafue, hij had de afgelopen week contacten met
het management die nu ook worden getest.
Op deze vrijdag zijn er nog 13 patiënten met bewezen corona, waarvan 1 in kritieke toestand in het
UTH ligt.

Restricties voor reizigers naar, in en uit Zambia.
Vrijdag 10-4 zijn er nog een viertal Nederlanders die graag naar Nederland terug zouden willen
komen. De prijs van een enkele reis ticket is echter ca. 2,500-3000 $ ....
De USA zal gestrande Amerikanen niet uit Zambia repatrieren.
De Zambiaanse ambassade in Brussel heeft op 11-3 een schrijven op haar website geplaatst dat
reizigers vanuit besmette gebieden niet meer welkom zijn in Zambia en zeker 14 dagen in quarantaine
moeten. Vanaf 16-3 is de ambassade alleen geopend tussen 10 en 12 uur op dinsdag en donderdag.
Vrachtverkeer vanuit de havenstad Beira in Mozambique richting Lusaka komt regelmatig bij Chanida
de grens over. Truckdrivers die via deze grensovergang Zambia binnen wilden komen, zijn in
quarantaine geplaatst in een motel in Katete, 54 km verderop. Zij moeten daar voor het verblijf en
maaltijden Kw 1000,-- per dag betalen en eisen dat zij terug kunnen naar hun vrachtauto om daar te
kunnen slapen.
Busmaatschappijen tussen de grote steden rijden nog maar iedere passagier moet de handen laten
desinfecteren als hij opstapt en bij binnenkomst in een nieuw district. De bussen zelf worden na elke
lange trip gedesinfecteerd, en lokale bussen elke drie uur. Er mogen 40 % minder passagiers mee, bij
road blocks wordt streng gecontroleerd.

Kerken en het sociale leven
Via een bij het Platform Zambia aangesloten Stichting hoorden wij op 8-4 dat de inwoners van Lusaka
zich daar nog nauwelijks aan de richtlijnen van het ministerie van gezondheidszorg houden en als
gewoonlijk naar de markt gaan voor hun dagelijkse levensbehoeften.
Veel kerkgenootschappen hebben de online services uitgebreid, of zenden de dienst via de lokale radio
stations uit.
Veel mijnen zijn inmiddels gesloten. Dit heeft echter geen effect op de elektriciteitsvoorzieningen:
nog steeds zijn er dagen dat de ZESCO slechts 10 uur stroom levert per 24 uur.
De Kwacha wordt steeds minder waard: 20 kwacha voor 1 euro tegen 13 voor 1 euro in februari..

Verspreiding in Zambia en genomen maatregelen in het hele land
De tweede overledene kwam uit Kafue stad, en was daar bank employé bij Zanaco. Kafue ligt in de
provincie Lusaka. Twee besmette personen zouden in de Copperbelt wonen.

Uit een nieuwsbrief van een Community centrum in de Oostprovincie komt naar voren dat de enige
aanwezige blanke maatregelen heeft afgekondigd om het virus buiten de gemeenschap te houden: de
wekelijkse vergadering worden in een grote hal gehouden waar men de 1,5 meter afstand kan houden,
een bewaker ziet er op toe dat men de handen op correcte wijze wast voordat men naar binnen gaat.
Stoelen en tafels worden dagelijks schoongemaakt met methyl alcohol. Er zijn tot op heden geen
besmettingen in de Oost provincie geconstateerd.
Een groot ziekenhuis heeft de volgende voorzorgsmaatregelen genomen:
Buiten het ziekenhuis wordt van elke persoon die voor een poliklinische consult komt, de temperatuur,
pols en bloeddruk opgenomen. Bij de ingang staat een ziekenhuis medewerker die er op toeziet dat
iedereen de handen wast. Verdachte personen worden naar een district ziekenhuis 70 km verderop
vervoerd, en als zij een opname op een ICU nodig hebben, naar een daarvoor stand-by staand leeg
ziekenhuis. Reguliere behandelingen gaan nog steeds door.
BCCET is een collectief van een bonte club zakenmensen van internationale achtergrond en
vervoerders die in samenwerking met Deloitte een adviesgroep gevormd hebben om de Zambiaanse
regering ondersteunende adviezen te geven.
Men kan doneren via de website www.BCCETZambia.org

Corona in Zambia en in andere ontwikkelingslanden in het Nederlandse
nieuws.
De lock downs in grote steden van Zuid-Afrika hebben een bijkomend positief effect: doordat de
drankwinkels gesloten zijn, zijn er minder moorden gepleegd in de afgelopen weken. Huiselijk geweld
komt daarentegen juist weer meer voor. In Brazilië mochten de mannen op maandag, woensdag en
vrijdag naar buiten, de vrouwen op dinsdag, donderdag en zaterdag. Op zondag moest iedereen binnen
blijven. Dit is inmiddels losgelaten omdat deze maatregel als discriminerend ervaren werd.

Verantwoording
Ook deze nieuwsbrief kwam tot stand met behulp van Nederlanders die in Zambia wonen, met
bestuursleden van bij Platform aangesloten Stichtingen en met hulp van hun Zambiaanse counterparts.
Bij deze onze hartelijke dank maar wij hopen nog steeds dat anderen ook informatie sturen naar
info@platformzambia.nl .
Wij bezochten sites van Zambiaanse kranten, https://www.zambianobserver.com en
https://www.zambiawatchdog.com plus de facebook pagina van het ministerie van gezondheidszorg van
Zambia .

