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Bij deze de tweede editie van de Zambia Nieuwsbrief nieuwe stijl met berichten over het Corona virus dat nu 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.   
Terugblik en communicatie vanuit de overheid. 
Op maandag 30 maart meldt de minister van gezondheidszorg dat er 35 personen positief getest zijn. Hij 

vertelt dan niet waar deze mensen wonen, of ze in quarantaine zijn. Dezelfde dag wordt zover ik weet voor 

de eerste maal in de Nederlandse media verteld dat Zambia als een van armste landen van de derde wereld 

vele doden zal gaan betreuren. 

Op 31 maart is president Edgar Lungu live op de tv en, meldt dat de meeste besmette personen in Chaisa en 

Jack Compound, in de Emmasdale, Eureka Area wonen, in Lilaya en Ibex Hill. Er zou slechts een enkele 

besmette persoon meer geregistreerd zijn dan op maandag maar de ministers van Binnenlandse en 

Buitenlandse Zaken  Kapyongo resp. Malanji zijn in quarantaine omdat zij recent een conferentie met niet 

Zambianen in Namibië bijwoonden.  

Op 1 april verbiedt de Lusaka City Councel alle straathandel, de straatverkopers mogen wel op de centrale 

markten hun handel aanbieden omdat daar inmiddels zo’n 3000 gedoneerde waterstands staan. Ook bij de 

grotere busstations staan openbare middelen om de handen te wassen. 

In een toespraak meldt Edgar Lungu extra maatregelen om de pandemie in te dammen:  

hij zegt o.a. dat er meer medische hulpmiddelen aangekocht worden, hij doet een oproep aan 

gepensioneerde gezondheidswerkers zich weer te melden, de lock down blijft twee weken langer van 

kracht.  Taxi’s mogen niet meer rijden in Lusaka, busvervoer tussen de grote steden moet stil komen te 

liggen, restaurants en bars blijven gesloten of mogen alleen afhaal maaltijden leveren. Als de Zambiaanse 

bevolking hier geen gehoor aan geeft, zal het virus zich over het hele land verspreiden. Hij meldt wel dat in 

Zambia onvoldoende testmateriaal aanwezig is, onvoldoende getraind personeel voor de vele zieken die het 

land zou kunnen verwachten. In UTH zijn 18 ICU bedden beschikbaar. Het Ministerie van 

Gezondheidszorg kan 400 extra artsen en 3000 paramedici in dienst nemen.  

Op 2 april overlijdt in Zambia de eerste patiënt ten gevolge van het Corona virus in een ziekenhuis in 

Lusaka. Deze man had bovendien al jaren longproblemen.  

Op 3 april zouden er van de 39 geregistreerde patiënten in Zambia twee  genezen zijn.  

Officiele berichtgeving van het MoH  
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Restricties voor reizigers naar en in Zambia.       
Kenneth Kaunda Airport is nog open, alleen vliegtuigen van Ethiopian Airways landen en vertrekken nog 

daarvandaan. Sinds de regering taxi’s in Lusaka verbood, is er veel minder verkeer in Lusaka. Tot op heden 

rijden er nog wel bussen tussen de grote steden, al hebben diverse maatschappijen de dienstregeling 

aangepast  om zo de verspreiding van het virus te verminderen. Bij de busstations staan was stands en 

desinfectans. De Victoriawatervallen kunnen niet meer bekeken worden omdat de grens met Zimbabwe 

volledig gesloten is.  

Kerken en sociale leven. 
Omdat de regering en de bisschoppen de mensen hebben opgedragen thuis te blijven, worden er geen 

openbare diensten meer gehouden. Dat heeft consequenties voor de kerkgemeente zelf omdat er geen 

collectes meer gehouden kunnen worden. Dominees, pastors en andere kerkdienaren  betaald worden uit de 

offerandes en kerkbelasting die de Engelstalige landen kennen als Thith (tienden). Ook de sociale 

programma’s van de verschillende kerken worden daaruit gefinancierd.  

Het sociale leven speelt zich in Zambia vooral af in de kerken, bij de (gemeenschappelijke) waterbron en 

de collectieve maismolen. Punten waar het virus zich gemakkelijk verspreid.   

In Zambia koopt men zijn of haar levensmiddelen op de markt met cash geld. Levering aan huis is alleen 

mogelijk voor de rijke bevoorrechte Zambiaan.  

Men moét wel naar de lokale markt toe, kan maar mondjes maat inkopen, heeft niet voldoende ruimte om 

verse producten op te slaan of in een koelkast te bewaren.  

De bevolking ontvangt via de lokale radiostations instructies hoe men zich moet gedragen en de 

gezondheidswerkers in de kleine health centra geven voorlichting aan de bezoekers.  

Nederlanders met Zambiaanse werknemers gebruiken dezelfde voorlichting en hebben allerlei maatregelen 

genomen zoals desinfecteren, handen wassen, social distance. Dat werkt in de praktijk wel, de werknemers  

houden zich er zonder morren keurig aan. Je ziet dat ook bij andere bedrijven zoals banken en 

supermarkten. Zambianen maken zich wel zorgen over Corona, maar stappen desondanks toch met z’n 

zestienen in een minibus om weer op tijd thuis te zijn. 

Verspreiding in Zambia. 
Tot op de dag van deze nieuwsbrief zijn alleen besmette personen in Lusaka zelf gemeld. Uit Senanga en 

de Oostprovincie ontvingen wij berichten dat daar het virus nog niet was opgedoken (of geconstateerd).  

Maar zo’n 2000 Zambianen werken nog zij aan zij aan de Kafue Gorge Lower Power Dam.  
Katima Mulilo Mini Hospital in Zambia vlak bij de grens met Namibië is niet special gebouwd voor de 

opvang van corona patiënten maar oorspronkelijk bedoeld als gewoon Health centrum. Het kan patiënten 

opnemen en heeft een polikliniek, men kan chirurgische ingrepen doen, er is een Maternity vleugel met 

eigen operatiekamer, een eigen ambulance en een ondersteunend solar power systeem. Het is een van de 

108 mini ziekenhuisjes die over het hele land verspreid gebouwd werden.  

In Petauke is een gloednieuw ziekenhuis stand by voor de opvang van eventuele patiënten met Corona.  
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Corona in Zambia en andere ontwikkelingslanden in het Nederlandse nieuws. 
Michiel Servaes, algemeen directeur van Oxfam Novib. (momenteel niet actief werkzaam in Zambia) meldt maandag 30 maart 

dat landen als Mali, Bangladesh en Zambia grote problemen zullen ondervinden door het Corona virus.  

De NOS meldt 2 april op haar site dat veel Afrikaanse landen een lock down hebben ingesteld. Men handhaaft dit soms met 

harde hand, met traangas en rubber kogels worden samenscholingen uit elkaar gedreven. Een hoogleraar Tropische geneeskunde 

in Antwerpen legt uit dat het in de grote steden op het Afrikaanse continent nauwelijks mogelijk is om jezelf af te zonderen als je 

in een klein onderkomen met 6 mensen woont. Je zou voldoende cash geld beschikbaar moeten hebben om voor meerdere dagen 

vers voedsel te kopen. Zeep is voor velen een luxe product.  

Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag legt op  dezelfde dag in het programma van Eva 

Jinek uit dat als de westerse wereld geen steun geeft, er een tweede migrantengolf op gang zal komen. Als de westerse wereld de 

uitbraak onder controle heeft, brengen deze migranten het virus weer binnen. Ook de buitenlandse handel zal schade oplopen.   

We zien inmiddels beelden van de town ships in Zuid-Afrika voorbij komen, de situatie in de grote steden in Zambia is niet veel 

anders. 

 

Verantwoording 
Deze nieuwsbrief kwam tot stand met behulp van Nederlanders die in Zambia wonen, met bestuursleden van Stichtingen bij 

Platform aangesloten Stichting en met hulp van hun Zambiaanse counterparts. Bij deze onze hartelijke dank maar wij hopen nog 

meer imput te ontvangen.  

Wij bezochten sites van Zambiaanse kranten https://diggers.news/breaking , . https://www.zambianobserver.com  en 

https://www.zambiawatchdog.com  
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