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Onze nieuwsbrief in een nieuw jasje. 

Beste mensen, betrokken bij Zambia in de breedste zin 
van het woord.  

Stichting Werkgroep Zambia werd op 11 november 
2003 opgericht. In de oprichtingsstatuten staat te 
lezen:  
De Stichting heeft ten doel: in Nederland de kennis 
vergroten van de politieke, economische, sociale en 
culturele ontwikkelingen in Zambia.  

Hoewel de sociale omstandigheden in de westerse 
wereld op dit moment volkomen anders zijn dan enkele 
maanden geleden, willen wij u ook op de hoogte 
brengen van de situatie in Zambia.  
De Zambiadag 2020 is voorlopig uitgesteld maar het 
bestuur en het comité is niet achterover gaan leunen.  

Wij hebben de afgelopen week geprobeerd om 
betrouwbare informatie te verzamelen en zijn 

markt in Chipata met waterstand voor de verkoopsters  

Terugblik. 

Op 16 maart meldde het 
consulaat in Harare: 
Beste Nederlanders in Zambia, 

De hele wereld is momenteel in 
de ban van COVID19 – bekend 
als het Corona virus. 
In Nederland en de rest van de 
wereld worden extreme 
maatregelen genomen om het 
verspreiden van het virus te 
minimaliseren. 

Tot op vandaag zijn er in Zambia 
geen geconfirmeerde gevallen 
van COVID19, en gezien de 
situatie van de gezondheidszorg 
in Zambia, probeert het land 
COVID19 buiten te houden. 

Dit heeft geresulteerd in een lijst, 



geschrokken van de berichten rondom de verspreiding 
van het corona virus.  

waarbij reizigers uit die landen, 
bij aankomt in Zambia 14 dagen 
in quarantaine moeten. Sinds 
vandaag, 16 maart, staat 
Nederland ook op deze lijst. Men 
werd verzocht zich bij het 
consulaat te registreren en zo 
mogelijk te vertrekken voordat 
er geen vliegtuigen zouden 
landen en vertrekken.  

Restricties voor reizigers  naar en in 
Zambia. 

De afgelopen week was alleen Kennedy Airport 
nog open waar ieder werd gecheckt en zo nodig 
getest.  
Bussen van en naar grote steden rijden nog wel.  
Buschauffeurs op het traject Lusaka-Kitwe gaven 

Corona in Zambia. 

Op vrijdag 27 maart meldt de 

Zambian Observer: 

22 besmettingen waarvan 4 in de 

oost provincie. In Petauke is een 

tot op dat moment nog 

leegstaand ziekenhuis, geopend 

voor de opvang van Corona 



afgelopen week nauwelijks instructies aan de 
passagiers over afstand houden en andere 
hygiënische maatregelen 
Minibusjes in Lusaka zouden niet meer rijden. 

De landsgrenzen bleven open maar iedere 
persoon die Zambia binnenkomt moet 14 dagen 
in quarantaine of bij klachten naar het dichtbij 
zijnde ziekenhuis voor een behandeling. 

patiënten.  

Communicaties vanuit de 

overheid. 

Op 25 maart hield president 

Edgar Lungu een speech waarin 

hij vertelde dat er inmiddels 12 

besmette personen 

geregistreerd zouden zijn. Elf 

daarvan hadden het corona virus 

uit het buitenland meegebracht. 

Hij verzocht de Zambiaanse 

ambassades geen visum meer te 

verstrekken aan personen die in 

een besmet gebied woonachtig 

zijn.  

Winkels voor essentiële 

goederen mogen wel open 

Kerken en sociale leven.

De New Apostolische Kerk in Zambia heeft per 27 maart 

alle kerkdiensten voor de komende 14 dagen verboden, 

dit geldt ook voor Malawi en Zimbabwe. Vorige week 

mochten de diensten hoogstens een uur duren, vanaf 

zondag 29-3 zijn meerdere kerkgenootschappen 

overgegaan op diensten via internet en sociale media 

(groep chats). Voorgangers zouden zelf het besluit 

kunnen nemen de dienst al dan niet te houden maar 

 Restricties voor samenscholingen. 

 Sinds 20 maart zijn scholen, colleges en de 
universiteit     
 gesloten. Maatregelen zijn vergelijkbaar met die 
in  
 Nederland: geen handen schudden, geen 
omhelzingen,  afstand bewaren



die mag dan maximaal een half uur duren.
Zuber Dasu, secretaris van de Association of the Indian
Community in Zambia (AlCZ) heeft zaterdag 28-3 de
leden van zowel de  Hindoe als de  Moslim 
gemeenschap in Zambia gevraagd  om 14 dagen in zelf 
isolatie te gaan.  

Een door nonnen gerund weeshuis in Lusaka neemt 
nog wel nieuwe kinderen op maar heeft zichzelf in 
isolatie geplaatst.  
Onder de medewerkers van dit weeshuis geen 
patiënten maar steeds meer inwoners van Lusaka zijn 
geïnfecteerd.  

Veel winkels zijn al gesloten, bij Shoprite draagt het 
personeel aan de kassa handschoenen.  

Telefonische contacten tussen Zambia en Nederland 
verlopen moeizaam,  men krijgt vaak geen gehoor. 
Toch krijgen de Nederlandse informatiebronnen van 
Platform Zambia het gevoel dat de genoemde aantallen 
besmette mensen niet kloppen. Het zijn er vele malen 
meer, maar de regering houdt veel info achter. 

blijven. Conferenties, 

trouwerijen, begrafenissen 

slechts toegestaan als er minder 

dan 50 personen aanwezig zijn. 

Bars, nachtclubs en bioscopen 

zijn dicht en restaurants mogen 

alleen afhaal maaltijden leveren. 

Op de website 

https://web.facebook.com/mohz

ambia  worden dagelijks 

berichten door het ministerie 

van Gezondheidszorg geplaatst 

en is een uitgebreide discussie te 

lezen.  Er staat een foto van een 

leeg ziekenhuis op de grens van 

Namibië en Zambia (Katima 

Mulilo Border) maar ook een 

foto van een waterstand met een 

gewone handdoek erbij. Men 

gebruikt wel de posters van de 

WHO maar op de site van de 

WHO zelf wordt geen melding 

gemaakt over de situatie in het 

land.  

Bovendien verstuurt het 

ministerie van gezondheid 

sms’jes  waarin staat dat je 



handen moet wassen en afstand 

moet houden.  

De council van Chipata heeft 

gezegd dat iedere winkel een 

waterstand moet hebben. Dat is 

nog lang niet overal het geval, 

maar wel al heel veel. Alle straat 

verkopers zijn verboden door de 

council. 

Een bijkomend probleem is echter 

dat  b.v. Chipata iedere dag voor 

ongeveer 8 tot 10 uur afgesloten is 

van de elektriciteit en dat houdt 

indirect ook in dat er geen water is. 

De pompen van de stad worden 

aangedreven op elektriciteit en de 

generatoren zijn kapot. Dus mensen 

moeten heel bewust water opslaan. 




