Nieuwsbrief nieuwe stijl, editie 5 d.d. 30 april 2020
Bij deze de vijfde 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 langzaam aan verslechterd.

Communicatie vanuit de overheid plus berichten uit de Zambiaanse pers.
De minister van gezondheidszorg dr. Chitalu Chilufya is dagelijks op tv te zien en geeft de stand van die dag
weer. Begin vorige week waren een 6tal gezondheidswerkers besmet door de patiënten die zij in het Chilenge
First Level Hospital en Levy Mwanawasa University Hospital verpleegden. Het Chilenge Hospital is nu
gesloten, alleen de maternity afdeling blijft open.
De afgelopen week zijn vooral mannen van rond de 40 als besmet met het virus naar voren gekomen. Op
Dinsdag 21-4 stond de teller op 70 bewezen besmettingen, waarvan 36 inmiddels genezen zijn, 1 in kritieke
toestand in een ziekenhuis ligt, totaal nog 32 met klachten en nog steeds 3 doden te betreuren zijn. In totaal
zouden 2586 testen gebruikt zijn, met name in Lusaka, Kafue en enkele in Kabwe. Vice president mevrouw
Inonge Wina pleit ervoor om alle berichten in de diverse talen van Zambia uit te zenden, zowel op de radio als
op de televisie waarbij alle door de regering genomen maatregelen duidelijk naar voren komen.
Op 23-4 liet de regering een nieuwe poster van de WHO zien over het dragen van een mondmasker. Daarbij
werden duidelijke instructies gegeven: voordat men het masker voordoet moeten de handen gewassen worden,
het masker moet neus én mond bedekken, mag niet aangeraakt worden en moet meteen vervangen worden als
het vochtig is. Het moet meteen in een afsluitbare vuilnisbak gegooid worden en met moet daarna weer de
handen wassen.
Er zijn twee patiënten in Chingola ontdekt. Het echtpaar was voor zaken in Tanzania geweest, verbleef 3 dagen
aan de grens bij Nakonde (Noord Zambia) om hun goederen in te klaren en reisde met openbaar vervoer door
naar huis. Ze zijn in quarantaine geplaatst.
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In Mungu is één verdachte zieke op het Corona virus getest maar de uitslag was negatief.
Op donderdag 24 april is President Edgar Lungu na drie weken voor het eerst weer op tv. Er werd geen
verklaring voor de afwezigheid gegeven. In een live uitzending meldt hij dat er 84 personen positief getest zijn,
waarvan 1 in kritieke toestand in een ziekenhuis is opgenomen maar al 37 patiënten als genezen verklaard de
zorg hebben kunnen verlaten of uit quarantaine konden gaan.
Inmiddels zijn 15 paramedici besmet geraakt.
De export ligt stil, de koperprijs is lager dan ooit, het toerisme ligt stil. De president meldt dat kerkdiensten weer
gehouden mogen worden, mits men de 1,5 meter afstand in acht genomen wordt, men maskers draagt en
regelmatig de handen wast. De kerken die een dienst gaan houden, moeten zich wel volgens een protocol laten
registreren.
Verder mogen de inwoners van Zambia weer op de golf- en tennisbaan hun sport gaan beoefenen al moet de bar
op het terrein gesloten blijven. Deze sporten noemt hij als contactarme activiteit. Ook kapsalons mogen de
deuren openen voor hun klanten. De politie zal intensief surveilleren of men zich op genoemde locaties aan de
regels houdt. Edgar Lungu noemt als positief effect dat Zambia nu veel meer eigen voedsel zal moeten gaan
verbouwen en de overproductie aan coöperaties moet aanbieden. Alleen producten die niet in Zambia gemaakt
kunnen worden, mogen nog geïmporteerd worden.

De minister van financiën Bwalya Ng’andu zegt ook dat met name de transportsector en het toerisme leiden
onder de maatregelen i.v.m. de maatregelen die door de overheid zijn genomen.
Na de toespraak van de president geeft de minister van gezondheidszorg weer dagelijks een update.
Op 29-4 staat de teller op 97 bewezen patiënten in Zambia. Het dodental is op 3 blijven staan. Door massale
screening in o.a. Emmasdale en Chelston werden veel patiënten ontdekt. Het merendeel woont in Lusaka, onder
hen zijn ook 4 truckers die al 2 weken op een terrein van de UNZA in quarantaine waren. In totaal zouden 5.200
mensen getest zijn en 54 volledig hersteld.

Restricties voor reizigers naar, in en uit Zambia.
De landsgrenzen zijn niet volledig gesloten, Tanzania wil dit niet omdat zowel Malawi als Zambia open grenzen
nodig hebben voor hun import.
Zambianen blijven nog steeds met openbaar vervoer reizen, al zijn er wel minder passagiers en zou iedereen
verplicht worden een goed sluitend masker te dragen.
Toch komt er van verschillende kanten de vraag de grenzen te sluiten.(zie onder verspreiding in Zambia/
genomen maatregelen).

Kerken, weeshuizen en andere instellingen.
De Katholieke aartsbisschop van Lusaka Alick Banda reageert direct na de bekendmaking van de president dat
de kerken onder voorwaarden weer diensten mogen houden. Hij vindt niet dat een dergelijke samenkomst veilig
is voor de kerkgangers. Het Leger des Heils, de Pentecostal Church in Zambia en de Moslim gemeenschap
sluiten zich hierbij aan. Toch zouden al 240 kerkgenootschappen een aanvraag hebben ingediend bij de councel
van Lusaka om een dienst te mogen houden. Men krijgt tevoren wel een inspectieteam op bezoek, dat er op toe
ziet dat men de algemene adviezen daadwerkelijk in acht neemt.
Een bisschop in Lusaka verwijst naar Ps. 119:105: Uw woord is een lamp voor mijn voeten en een licht op mijn
pad. Laten we luisteren naar wat medische specialisten ons vertellen te doen, zo kunnen we COVID-19 verslaan.
Scholen, colleges en de universiteit zijn nog steeds gesloten in Zambia (onderwijzers op de pay rol van het
ministerie van Onderwijs worden wel doorbetaald) maar er is nog geen besluit gevallen over de weeshuizen.
Kapsalons mogen zoals hierboven gezegd, weer klanten ontvangen, bars en restaurants zijn wel gesloten.
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Het sociale leven tijdens de beperkende maatregelen.
Ondanks alle onzekerheden, proberen de Zambianen er het beste van te maken. Een zieke of arme medemens
helpen blijft beschikbaar: een portie nshima aanreiken is het minste wat men kan doen. Men probeert de eigen
kinderen gezond te houden, hen een opleiding te geven zodat zij later hun opvoeders weer kunnen ondersteunen.
In Lusaka krijgen kinderen van beter gesitueerde inwoners les via internet.
De 96e verjaardag van Kenneth Kaunda werd op verzoek van de familie slechts stilletjes gevierd.
Ook in Zambia komen berichten naar buiten over Chinezen die al een medicijn zouden hebben om het Corona
virus te bestrijden. De Kruiden Researcher Howard Maila wil zijn preparaat “Mailacin” in een laboratorium
getest hebben om aan te tonen dat dit zou helpen.
De traditionele genezers hebben het drukker dan ooit, veel Zambianen vragen bij hen een consult aan.

Verspreiding in Zambia en genomen maatregelen in het hele land.
Op 30 april is het Covic-19 virus daadwerkelijk geconstateerd in veel wijken van Lusaka, in Kabwe, en in de
Copperbelt. Men blijft hameren op het dragen van mondmaskers in openbare ruimtes, in het openbaar vervoer en
er zijn check points langs de hoofdwegen.
In Lusaka rijden busjes met luidsprekers door de wijken om de mensen te vertellen dat zij afstand moeten
houden, regelmatig de handen moeten wassen en een masker moeten dragen.

In de meeste hotspots worden de bewoners van de wijken verplicht thuis te blijven totdat een team met
testmateriaal is langs geweest.
Vanaf donderdag 30 april mogen er geen bussen meer in en uit Nakonde district rijden van en naar de Copperbelt
of Lusaka. Verder worden alle contacten van het echtpaar uit Chingola gescreend. Inmiddels zijn 22 personen
(bank employes en werknemers van de lodge waar het stel 4 dagen overnachtte) in quarantaine geplaatst en
zullen nog 107 families uitgebreid getest worden.
De vrouwelijke Chief van de Zuid Provincie Mrs. Mwenda heeft de regering gevraagd de grens met Zimbabwe
te sluiten om zo de verspreiding van het virus een halt toe te roepen. Open grenzen policy werkt juist een
verspreiding van het virus in het hele land in de hand.

Hulp voor Zambia vanuit het buitenland en initiatieven die door de
bevolking zijn genomen om de verspreiding van het virus in te dammen.
De USA zou 10 miljoen dollar steun toegezegd hebben als hulp om de uitbraak van het virus te kunnen
bestrijden. Ook de Chinese regering bij monde van de ambassadeur Lie Jie beloofde medische hulpmiddelen per
luchtvracht naar Lusaka te laten komen. De Kloosterkerk Wereldwijd werkt o.a. voor een weeshuis in Lusaka en
bekijkt zorgvuldig of zij binnenkort financiële steun moeten geven.
De Zambian Breweries hebben een productielijn opgezet om handdesinfectans op basis van alcohol te gaan

maken en op deze manier een steentje bij te dragen om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te
gaan. ZB heft de productie van bier verminderd.

Economische problemen t.g.v. het Corona virus.
Er is een wet in de maak die naar gevreesd wordt draconische effecten zal hebben op de werkgelegenheid:
ineenstorting van bedrijven en gigantisch banenverlies. Daarom heeft de werkgeversvakbond, de ZFE,
opgeroepen tot overleg met het Ministerie van Werkgelegenheid en Sociale Zaken. Ms Simukoko, Minister van
Werkgelegenheid, reageert verbaasd op de oproep: zij zou niet eerder over de bezwaren van de werkgevers
hebben gehoord. Dit tot ontsteltenis van Mr Chibanda van de ZFE. Er zijn meerdere verzoeken geweest om
werkgevers te ontzien, ook in verband met Covid-19. Om opschorting van de Employment Code Act no 3 van
2019 is meerder malen verzocht. Een vertegenwoordiger van de werkgevers betoogde in de pers dat indien de
wet, die meer rechten geeft aan werknemers, wordt aangenomen dit zal leiden tot faillissementen en
werkloosheid. De economie krijgt hiermee een dreun. De Manufacturers Association of Zambia beklaagde zich
in de pers over de last die de nieuwe wet zal leggen op de schouders van ondernemers waarmee hun winsten
onder druk komen te staan en verzocht de Minister de wet niet in te voeren.
Er zijn al berichten in de pers dat de economie van Zambia 19% zal dalen door het corona virus.
Het toerisme lijdt enorm onder de crisis: in de safari parken zijn safari gidsen, obers, chauffeurs, receptionisten
en alle andere personeelsleden in dienst van tour operators financieel afhankelijk van de lokale en internationale
toerist. In sommige lodges zijn alle boekingen gecanceld en zijn veel werkers al ontslagen. Ook bedrijven die
normaal gesproken aan de lodges voedsel leveren worden de dupe.
Door de restricties in het wegverkeer worden ook (internationale) transportbedrijven al geraakt.
AVIC (een Chinees ingenieurs bedrijf) heeft het contract met 400 Zambiaanse werknemers niet verlengd. Dat is
90% van de mensen die een contract tot eind 2020 hadden getekend.

Zambianen in Nederland en België.
Op de facebookpagina van de Zambianen in Nederland berichten zij dat hun jaarlijkse bbq is uitgesteld en
feliciteren zij Kenneth Kaunda met zijn 96 e verjaardag.

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.

