Nieuwsbrief Stichting Makombeh, Sierra Leone – mei 2020
En dan staat de wereld in één keer stil… Sinds het begin van dit jaar is
de wereld getroffen door het Coronavirus. In Nederland is het
openbare leven sinds eind maart tot stilstand gekomen, vanwege de
vele maatregelingen. Sindsdien gaan alle nieuwsberichten over het
Coronavirus en wat dit doet met onze samenleving. Samen maken we
er het beste van; handen wassen, thuis blijven, afstand houden, op
elkaar letten en samen zo goed mogelijk zorgen voor onze kinderen en
kwetsbare ouderen. We hebben het geluk dat onze medische zorg
wereldwijd tot de top behoort.
Voor vele landen zijn de gevolgen van het Coronavirus veel groter, waaronder Sierra Leone. Met deze nieuwsbrief willen we
u graag informeren over de impact en consequenties die het Coronavirus heeft voor ons onderwijsproject in Makombeh.
In Sierra Leone zijn sinds 31 maart alle scholen dicht. Ook de grenzen
zijn gesloten en interne reizen zijn verboden. Gedurende 3 dagen is het
land in een volledige lock-down geweest. Op dit moment zijn er bijna
300 besmettingen met Corona bekend in Sierra Leone en zijn er 18
overledenen geregistreerde. Hopelijk heeft het land tijdig ingegrepen
en blijven de gevolgen voor de relatief jonge bevolking (slechts 7% van
de bevolking is ouder dan 55 jaar) beperkt. Echter de overheid en de
bevolking vreest het ergste, te meer omdat het hele land slechts
beschikt over 1 beademingsapparaat en 18 IC bedden. De laatste dagen
neemt het aantal geregistreerde Coronapatiënten sneller toe.
Ook in Makombeh is de school gesloten. Gelukkig wordt op kleine
schaal thuis lesgegeven, zodat de kinderen van groep 6 thuis de
eindtoets van de lagere school kunnen doen. Daarnaast wil de school
gaan starten met lesprogramma’s op afstand, waarbij kleine groepjes
via de radio les krijgen van een leraar.
De afstand tot het dichtstbijzijnde gezondheidscentrum en het lokale
ziekhuis is respectievelijk 12 en 6 uur lopen. Vervoer er naartoe is
vaak te lang en te duur. Des te meer een reden om te voorkomen dat
inwoners van Makombeh besmet raken.
De Stichting doet haar best om de school en de gemeenschap van
Makombeh daar waar mogelijk te ondersteunen, zowel qua hygiëne
als informatie. Zo voorzien we hen van zeep en heeft (dokter) Jan een
geluidsboodschap ingesproken voor de schoolkinderen. Daarbij
refereerde hij naar het grote belang van hygiëne, hoe hieraan te
voldoen en het belang van een goede zorg voor elkaar.

In maart 2014 brak in Afrika virusepidemie Ebola uit.
Een zeer dodelijk virus dat aan circa 5000 mensen in
Sierra Leone het leven kostte. Velen in het land zullen
de enorme impact, angst en consequenties als gevolg
van deze ziekte zich herinneren. Dit zorgt nu ook voor
een extra grote alertheid t.a.v. het Coronavirus. Door
het belang van hygiëne en strikte regels die destijds
gelukkig werden opgevolgd door de inwoners van
Makombeh, konden sterfgevallen gelukkig worden
voorkomen. Een wonder, gelet op de enorme
besmettingsrisico’s van dat virus

Naar aanleiding hiervan is ook het schoolhoofd Hassan Sesay direct
begonnen met voorlichting te geven over het Coronavirus. De
leerkrachten geven in kleine groepjes bij mensen thuis informatie
over de risico’s en mogelijke preventie. Hiermee hopen we de
bevolking tijdig te kunnen infomeren en gerust te stellen.
Vanzelfsprekend kunnen wij deze ondersteuning en maatregelen niet bieden zonder de steun van onze donateurs, waarvoor onze
grote dank! Om de lesprogramma’s op afstand mogelijk te maken, willen we de school en de gemeenschap gaan voorzien van
radio’s en apparatuur. Om dit programma en de verschillende projecten rondom hygiëne te kunnen realiseren hopen wij natuurlijk
van harte dat u ons blijft steunen. Daarmee maakt u ook verdere doorontwikkeling van Makombeh mogelijk. Via onze nieuwsbrief,
website en facebookpagina houden wij u graag op de hoogte.
www.stichtingmakombeh.nl
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