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Gezondheid, genezing en hoop!

MMI verleent levensreddende humanitaire hulp
tijdens de COVID-19-pandemie

Het virus dreigt hele gemeenschappen uit te roeien

M

edical Mission International maakt mensen
bewust van COVID-19 door voorlichting te geven
en humanitaire hulp te bieden aan arme mensen
in dorpen op het platteland van Zuid-Afrika. Volgens Johan
Claassen, contactpersoon van MMI in Zuid-Afrika, ligt de
directe focus op het bereiken van arme gemeenschappen
en hen voorzien van informatie over hoe COVID-19 kan
worden bestreden. “Er lijkt zeer weinig bekend te zijn over
de ziekte en de manier waarop deze wordt overgedragen,”
vertelde hij.
Claassen sprak zijn dank uit aan de MMI-donateurs in
de EU en het Verenigd Koninkrijk die structureel steun
bieden aan de medische hulpverlening voor kwetsbare
gemeenschappen in afgelegen gebieden, zoals de
plattelandsgebieden van Zuid-Afrika. “We zijn zo dankbaar
voor uw onschatbare steun in deze moeilijke tijd,” vertelde hij.
Het doel van het programma is om voorlichting te geven
over goede sanitaire voorzieningen, handen wassen en

hygiëne en om de basisprincipes van sociale onthouding
en gedragsverandering uit te leggen om de kans op
besmetting te verkleinen en te voorkomen dat het virus zich
verspreidt. Daarnaast helpt het programma om die mensen
te beschermen die het meest vatbaar zijn en al een verzwakt
immuunsysteem hebben doordat ze geïnfecteerd zijn met
HIV en ziekten zoals tuberculose.
In de provincie Kwazulu Natal in Zuid-Afrika delen
medische teams pamfletten uit die zowel in het Engels als in
Zulu zijn geschreven. Ook stellen zij pakketten samen voor
gezinnen met onder andere water, een informatiepamflet
over het coronavirus, ontsmettingsmiddelen en andere
hygiëneproducten.

“Het is aangrijpend om te beseffen
hoe weinig mensen weten over
de ziekte en hoe besmettelijk het
virus is.”
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„De steun van MMI-donateurs maakt
op dit moment een zeer diepe
indruk omdat zoveel mensen
die geld hebben geschonken
aan hulporganisaties
in Afrika zelf ook voor
uitdagingen staan...”

T

om thuis te blijven. Zuid-Afrika heeft eind maart voor het
eerst een lockdown afgekondigd en heeft het hoogste aantal
COVID-19-infecties op het continent gemeld.

Het nieuwe coronavirus, een virus aan de luchtwegen, heeft
in een groot deel van de wereld een pandemie veroorzaakt.
De EU, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten
hebben moeite om het virus het hoofd te bieden, zelfs met
geavanceerde gezondheidsstelsels en economische middelen.
Overheden wereldwijd hebben het sluiten van bedrijven
verplicht gesteld en miljarden mensen zijn opgeroepen

Claassen vertelde dat de steun van MMI-donateurs op dit
moment een zeer diepe indruk maakt, omdat zoveel mensen
die geld hebben geschonken aan hulporganisaties in Afrika
zelf ook voor uitdagingen staan vanwege de gevolgen van
het virus in Europa en het Verenigd Koninkrijk. „Onze
hartelijke dank aan u allemaal. Moge God u zegenen, u
behouden en u allen op alle mogelijke manieren helpen om in
de komende weken in uw behoeften te voorzien. Wij danken
God voor u allen.” ✚

oen de Zuid-Afrikaanse regering een lockdown
instelde, merkte Claassen op dat mensen in veel
arme gebieden doorgingen met hun dagelijkse
bezigheden, alsof er geen sprake was van een noodtoestand
of pandemie. In veel van deze plattelandsdorpen leven
gezinnen echter van de hand in de tand en als ze gedwongen
worden om thuis te blijven, lijden ze honger. Daarnaast is
zorgen voor goede hygiëne ingewikkeld omdat ‘thuis’ voor
sommige mensen bestaat uit een enkele kamer die wordt
gedeeld met een aantal familieleden, zonder stromend water
of een toilet.

Omdat Afrika te maken heeft met zwakke economieën en
een gebrekkige gezondheidsinfrastructuur, zijn deskundigen
verontrust over de mogelijke schade als gevolg van COVID19. Het is al een kwetsbaar continent met noodlijdende
mensen, die met moeite overleven doordat ze de ene crisis
na de andere moeten doorstaan.

Onze teams ter plaatse brengen essentiële,
levensreddende pakketten naar de dorpsbewoners.
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