Matumaini Nieuwsbrief –april 2020 : Corona in Congo.

Corona nieuws vanwege Fondation Mira d’Or – Mireille NUMBI

Via WhatsAp hebben we regelmatig contact met Mireille Numbi, verantwoordelijke voor het
Vormingscentrum FMO. In de leslokalen van FMO maakt men mondmaskers. Men gebruikt de
stoffen die met een zending vanuit Geel werden overgemaakt de voorbije maand. Gelukkig is die
container nog ter plaatse gekomen. De container bevatte schoolmateriaal en materialen voor
naaiatelier (naaimachines , stoffen, garens,…). Toeval , deze zending kwam juist op tijd. De stoffen
zijn voorzien voor het naaiatelier voor kinderkleding. Nu worden de bruikbare stoffen verwerkt als
mondmaskers.
In Lubumbashi en Kasumbalesi ( Grenspost op 70 km van Lubumbashi ) zijn intussen de eerste
gevallen van Corona officieel gemeld.
“Social Distance” in de Afrikaanse realiteit van een grootstad ! Dat betekent sluiting van alle scholen
en bijeenkomsten van meer dan 10 personen en dragen van mondmaskers.
De vereniging FMO werkt in een volkswijk Cité Katuba waar vele jonge mensen wonen, dicht bij
mekaar. Het maken en distribueren van mondmaskers is meteen een hoofdactiviteit geworden. Ook
in de preventiecampagne rond voorkomen van besmettelijke ziekte blijven ze het voortouw nemen.
De Cité Katuba/Lubumbashi heeft hen hiervoor speciaal vermeld in een nieuwsbericht.
Extra steun van Matumaini
We hebben deze week 2.000 € uit onze beschikbare middelen overgemaakt aan GMO
(1.000 voor ophalen en douanerechten van goederen uit container - en 1.000 voor
aankoop elastiek, ontsmettingsmiddelen, enz.) voor de preventiecampagne en het maken
van mondmaskers.

Er is nog een container onderweg met hulpgoederen onderweg. Het transport en de invoerrechten
voor dergelijke container is normaal $ 500 –(is deel kosten FMO – het is een groepscontainer
verzonden door WMH , bestemming is Procuur Salezianen in Lubumbashi). Het deel wordt aan FMO
vrijgegeven wanneer kosten betaald worden.
Kosten gaan enorm toenemen. Momenteel worden aan de grenzen Zambia/Congo veel controles
gedaan (met gigantische files tot gevolg – alle verkeer voor Zuid-Oosten van Congo komt langs die
grenspost met Zambia – alles komt – Invoer alle noodzakelijke producten / Uitvoer alle mineralen en
ertsen ). Via de haven van Dar-es-Salam in Tanzania, over de weg, vervolgens Zambia naar grens met
Congo. Overal -controles , de vrachtwagens dienen enorme bedragen te betalen voor invoer en
voor gebruik wegen (normaal 1 officiële péage – $300 – maar politiediensten maken op de weg nog
meerdere contoleposten - péages….).
Bijkomende middelen om de huidige crisissituatie het hoofd te bieden is dan ook welkom.

De normale activiteiten cursussen en opleidingen zijn opgeschort. De medische raadplegingen gaan
wel door.. Ook is een campagne opgestart rond sensibilisering maatregelen : hygiëne, handen
wassen, dragen mondmaskers….

Het centrum is een bevoorradingspost voor inwoners uit de wijk. Afstand houden is daar niet
mogelijk, daarom zoveel mogelijk maskers dragen…. De gezondheidsdiensten organiseren wel
contact-tracing bij vaststelling corona-besmetting.

11 maart 2020 - Chers amis , les femmes du programme de formation planning familial ont fabriqué
ces masques et la FMO distribue aux peuples qui viennent vers la mira d'or.

NIEUWS VAN ONDERWIJS EN MEDISCHE PROJECTEN AUMONIERS DE TRAVAIL IN KATANGA
02 april 2020 - Bericht vanwege Aûmoniers de TRavail in Lubumbashi – via Jan Vanroy, algemene
overste Aalmoezeniers van de Arbeid

Hier volgt wat op 2 april Pater Georges KABAMBI, de regionale overste in DRC me schreef
(dit is een vertaling): 'De president heeft de nood-gezondheidstoestand gedecreteerd voor
gans het land gedurende vier weken, wat nog verlengd kan worden indien de toestand niet
verbetert. We zijn dus verplicht thuis te blijven: geen religieuze cultus, dus geen HH.Missen in
de parochies. Verzamelingen van meer dan twintig personen zijn verboden, alsook dezelfde
daden als elders (elkander een hand geven, enz...). De universiteiten en alle scholen zijn
gesloten, de cursussen opgeschort.

De confraters die in de volkswijken worden geconfronteerd met de gevolgen van deze
'opsluiting'. Normaal leven de confraters, werkzaam in de parochies, van wat de gelovigen
offeren tijdens de Missen en de confraters, werkzaam in de scholen, van het weinige dat ze
krijgen van de ouders van de leerlingen. Dat alles valt nu weg. Deze confraters doen meer en
meer beroep op het economaat van de regio (Père Boniface) maar dat heeft het in de
gewone omstandigheden al niet gemakkelijk. Wat doen? Zekere personen zeggen: alvorens
door de coronavirus geconfronteerd te worden, zal de bevolking met de honger te maken
krijgen'.

Bericht vanwege Guy Capals – Docent aan Belgische Scbool in Lubumbashi – contactpersoon voor
Project Centre Balou en diverse naaiateliers.
Op 8 apr. 2020, om 10:29 heeft Guy Capals <guy.capals@gmail.com> het volgende geschreven:>>>
Hallo allemaal - ik ben sinds 24 maart in België. De Belgische school is gesloten - We wachten wat af
hoe de situatie zal evolueren natuurlijk.
Wat Centre Balou betreft: de Congolese scholen zijn ook gesloten, wat voor privéscholen
zoals Balou een financiële aderlating betekent. Het centrum zelf (omkadering voor de mensen met
een beperking) blijft natuurlijk wel open - die mensen kunnen natuurlijk nergens anders naar toe.
Maar aangezien het centrum ook financieel afhankelijk is van de inkomsten van de school, is het voor
Balou natuurlijk niet makkelijk. Wij hebben van Hart voor Congo nog wat geld bij Megastore staan en
we zouden de opbrengst van de Warmste Week van 2019 kunnen gebruiken om hen door deze
moeilijke periode te helpen. ….
Wat het naaimateriaal betreft: ik zal eens bij Magguy horen wat ze nog 'in stock' heeft aan stof en
garen enz. En ook bij Louis. Dingen opsturen zal nu misschien niet evident zijn - of behoorlijk duur
(luchtpost). Jolie - die zoals je weet ook een passie heeft voor de naaikunst - is van hieruit samen met
een aantal mensen in Lubumbahsi aan het kijken hoe ze een productie-, distributie- en
sensibilisatiecentrum kunnen opzetten voor mondmaskers en zeep. We kunnen zeker proberen om
Balou en Kanyundu daarbij te betrekken en ook OMF/OFM (?) - Mireille Numbi dus :-). Onze vrienden
van de 2 Etoiles du Sud (basisgezondheidswerking in de populaire wijken) kunnen evt ook een rol
spelen. En nu we toch bezig zijn: de Aalmoezeniers vd Arbeid en CSC
Het blijft voorlopig koffiedik kijken hoe de situatie in Lubumbashi (en Congo in het algemeen) zal
evolueren. Op dit moment is er in Lubumbashi nog geen geval van besmetting vastgesteld. (Intussen
zijn er wel zieken bevestigd) Enerzijds is dit niet zo verbazend aangezien er geen officiële
testcapaciteit is (enkel officieel labo in Kin), anderzijds kan ik moeilijk geloven dat de regio (Katanga)
gespaard zou blijven, gezien oa de toch niet onbeduidende aanwezigheid van Chinezen en andere
expats (die toch tot 19 maart zijn kunnen binnenreizen). Bij gebrek aan testcapaciteit zou de enige
indicator evt kunnen zijn het aantal opnames van mensen met zware ademhalingsmoeilijkheden, tot
een 10-tal dagen geleden hadden we geen indicatie dat daar sprake van zou zijn (al worden daar
natuurlijk bij mijn weten geen officiële statistieken van bijgehouden). Op basis van wat ik hoor gaat
het leven dan ook grotendeels zijn gewone gangetje. Laat ons hopen dat het virus minder hard zal
toeslaan, door de jonge bevolking, geholpen misschien door het klimaat en een aantal preventieve
maatregelen die men door een soort voorsprong heeft kunnen nemen, ik heb laatst ergens gelezen
dat soortgelijke virussen niet goed gestand zijn tegen koper - wie weet speelt dat wel mee :-) Ik zou
zeggen dat de komende weken meer duidelijkheid moeten brengen.
10 april 2020 - Onze contacten in Congo werken volop mee aan preventiecampagnes . Met het
materiaal dat ter plekke beschikbaar is worden beschermingsmaskers gemaakt bij Fondation Mira d’
Or en in bij de naaisters thuis. Ook worden een sensibilisering opgezet rond een aantal belangrijke

voorzorgsmaatregelen. De productie zal opgehaald worden ter plaatse indien er een lockdown zou
volgen in Lubum , dit zou de situatie kunnen bemoeilijken - al zijn de mensen in Lubum bezig met het
leggen van contacten met de overheid, om oa in dat geval ook een pasje te krijgen om zich toch te
kunnen verplaatsen. Het overleg is nog volop bezig, we zijn bezig met het opstellen van
> protocollen enz. ondertussen worden de eerste exemplaren geproduceerd

ACTUELE SITUATIE via OKAPI LUBUMBASHI : bevestiging ziekte in LUBUMBASHI

Info – vanwege Radio OKAPI (Newsmedium MONUSC Congo )
La ville de Lubumbashi a enregistré quatre nouveaux cas testés positifs au
Coronavirus. Ce sont des personnes qui étaient en contact avec le
premier malade. L’annonce a été faite ce jeudi 30 avril par le porte-parole du
gouvernement provincial, indiquant que tous ont été transférés au centre
d’isolement pour leur prise en charge.
D’après le communiqué du gouverneur de la province du Haut-Katanga du mercredi
29 avril, ces quatre nouveaux cas font partie de 76 échantillons suspectés de COVID19 envoyés à l’INRB après le confinement du mardi dernier.
Selon l’équipe de riposte au niveau provincial, à Kasumbalesa, porte par laquelle le
premier cas est entré au pays, 19 contacts directs et 61 indirects, du malade ont été
retrouvés. Des prélèvements ont été effectués et envoyés à l’Institut national de la
recherche biomédicale pour des analyses.
Pendant ce temps à Lubumbashi, il s’observe un certain relâchement dans
l’observation des mesures de prévention de cette pandémie.
Dans plusieurs milieux tout se fait comme si de rien n’était. Les attroupements de
plus de vingt personnes et le confinement dans les véhicules de transport en
commun continuent.
En outre, les bars fonctionnent dans la clandestinité derrière certaines maisons. Il y a
également la négligence dans le port des masques. Les autorités et les leaders
d’opinion ne cessent de tirer la sonnette d’alarme, appelant la population à appliquer
les gestes barrières pour éviter la propagation de la maladie.
Le communiqué du gouverneur se termine par cet appel :
« Pour sauver des vies des compatriotes restez chez vous. Ne sortez que si c’est
vraiment nécessaire ».
A ce jour, la ville de Lubumbashi compte cinq cas confirmés du Coronavirus.

