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Bij deze de vierde 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 op veel plaatsen elders in de wereld 

verslechterd.   

Communicatie vanuit de overheid plus berichten uit de Zambiaanse pers. 
Op 12 april meldt de minister van gezondheidzorg Dr. Chilufya dat er 43 patiënten positief getest zijn, 2 

patiënten zijn overleden en 30 genezen. Kafue stad is als nieuwe hot spot aan de lijst toegevoegd. In de wijk 

Makeni zijn 2 contacten van de uit Pakistan teruggekeerde eerste patiënten ontdekt.   

Truck drivers zullen vanaf heden een verplichte test moeten ondergaan.  

De volgende dag zijn er weer twee nieuwe besmettingen vastgesteld in de stad Kafue. Het hele district wordt 

afgesloten, gezondheidswerkers gaan twee dagen van huis tot huis om iedereen met koorts te testen.  

Dr Chilufya tijdens een persconferentie                                                        Hot Spots in Lusaka  

Dr. Chilufya meldt op 15-4 dat door deze huis aan huis screening nog drie patiënten ontdekt zijn. Er zijn nu 16 

patiënten maar hun gezondheidssituatie  is stabiel. De overheid laat alle openbare ruimtes desinfecteren en  roept 

de inwoners op mee te werken door 1,5 meter afstand te houden, geen handen te schudden en bij geringe 

klachten zich te melden bij de gezondheidscentra. 

President Lungu gebiedt iedere Zambiaan een mondmasker in het openbaar te dragen. Een dergelijk masker is 

voor de gemiddelde Zambiaan onbetaalbaar: kost in de pharmacies al 30 Kw per stuk!  

Omdat er in de afgelopen dagen geen nieuwe besmettingen geregistreerd werden, wordt de totale Lock  

down in Kafue opgeheven.     

     Compound in Lusaka                                                 Lokaal gemaakte mondmaskers     

Op 17-4 zijn er toch weer nieuwe patiënten geregistreerd: 1 in Kafue en een in Lusaka uit Bauleni Compound. 

Beide zijn contactpersonen van de patiënten in Kafue. In het Mahatma Gandhi Hospital van Kabwe wordt een 10 

jarig meisje fors benauwd opgenomen, zij was op bezoek geweest in Lusaka. De teller staat nu op 52 

besmettingen, 30 patiënten zijn inmiddels genezen, 20 verblijven nog in isolatie.   



President Edgar Lungu maakt via zijn woordvoerder op 18-4 publiekelijk bekend dat de screening in diverse 

delen van Lusaka zal worden uitgebreid, maar dat in Kafue 5 meer besmette Zambianen in isolatie zijn.    

 

Restricties voor reizigers naar, in en uit Zambia. 
Kenneth Kaunda Nationaal Airport is het enige vliegveld dat nog open is, afgelopen week is daar een vliegtuig 

uit Addis Abeba geland met hulpgoederen als hand desinfectans, mondmaskers etc. Passagiersvliegtuigen lijken 

niet meer binnen te komen.  

Vrachtverkeer komt nog steeds via de grenzen binnen, de chauffeurs worden onderweg bij check points 

gescreend. Bussen tussen de grote steden vervoeren minder passagiers dan normaal. Ondanks de boodschappen 

van de regering, worden gravenissen nog steeds massaal bij gewoond.  

 

Kerken, weeshuizen en andere instellingen.  
Onze correspondenten melden dat er geen kerkdiensten meer worden gehouden. In Kafue moeten de mensen die 

ziek in quarantaine zijn, via hun buren maaltijden aangereikt krijgen, de council geeft daarbij geen hulp.  

Weeshuizen in b.v. Lusaka, Chinsali zijn “gewoon” in bedrijf. De kinderen kunnen immers nergens anders heen. 

Het huis wordt als gezinssituatie aangemerkt. De kinderen mogen echter niet naar school, moeten op het terrein 

blijven en krijgen daar ook les van de verzorgers.   

Het sociale leven tijdens de beperkende maatregelen. 
Mr. Lucas Phiri, woordvoerder van de paramount chief Mbang’ombe van de Chewa stam meldt verbaasd te zijn 

dat men ondanks het verbod, in delen van zijn rijk (Malawi, Mozambique en Zambia) nog steeds de traditionele 

geesten dansen in grote groepen mensen laat uitvoeren.  

Op het platteland is een fietstaxi een zeer populair vervoermiddel. De afstand van 1,5 meter aanhouden tussen 

driver en passagier is echter niet mogelijk.  

 

Verspreiding in Zambia en genomen maatregelen in het hele land  
Zoals hierboven aangegeven, is het virus vooral in de districten Lusaka, Kafue en Kabwe. Tot 19-4 zouden 397 

mensen getest zijn, één verpleegkundige liep de besmetting op door de 19jarige patiente van het Chilenge 

Hospital. Correspondenten uit andere delen van Zambia melden dat daar geen besmettingen zijn geconstateerd.   

De maatregelen : blijf zo veel mogelijk thuis, ga niet op familiebezoek, blijf afstand houden, een mondmasker 

dragen in het openbaar, veelvuldig de handen wassen en desinfecteren blijven van kracht.   

Bij AVIC Zambia (vliegtuig industrie cooperation China) werken normaal ca 30 Zambianen. Hiervan zijn 8 

personen samen met de Chinezen in quarantaine moeten gaan, de andere Zambianen zijn ontslagen.  

 

Hulp voor Zambia vanuit het buitenland en initiatieven die door de 

bevolking zijn genomen om de verspreiding van het virus in te dammen.  
De WHO heeft recent naar 50 Afrikaanse landen hulpgoederen als beademingsapparatuur, beschermende kleding 

en thermometers gestuurd om zo op het continent 30.000 potentiele patiënten te kunnen helpen. Ook de Jack Ma 

Foundation, de African Union en het World Food Program stuurden beschermende middelen, test materialen en 

thermometers.  

Unicef leverde in samenwerking met USAID en World Vision materialen aan voor de behandeling in de isolatie  

centra om zo de health care werkers te beschermen.  

In de Choong Magoye Area (150 km ten zuiden van Lusaka) maakt een vrouwengroep met de hand 

mondmaskers van chitenge materialen. Dit is ook in andere regio’s opgepakt (Lusaka, Solwezi en de oost 

provincie). Diverse Stichtingen maakten geld over om deze eenvoudige hulpmiddelen te kunnen maken.         

                                                     

                          fietstaxi                                                                      Traditionele Chewa danser                                                                                                                                            



Economische problemen t.g.v. het Corona virus.  
Doordat er al maanden minder buitenlandse toeristen naar Zambia komen, merken de lodges dat zij minder 

inkomsten hebben. Zambianen die afhankelijk zijn van deze inkomstenbron, zitten werkeloos thuis. Ook de 

toeleveringsbedrijven (textiel uit de South Luangwa area, houtbewerkers etc.) hebben geen afzetmarkt meer.  

 

Zambianen in Nederland en België. 
Zowel in Nederland als in België studeren Zambianen. Deze hebben op dit moment weinig contact met het 

moederland. Zij werken naast hun studie vaak in de horeca, hebben nu dus ook geen extra inkomen. De United 

Zambians in Belgium is daarom gestart met een voedselbank voor hun landgenoten.    

 

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 , de Lusaka Times, ZNBC online  plus de facebook pagina van het ministerie 

van gezondheidszorg van Zambia. 
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