Nieuwsbrief
Zomer 2020
Met deze Nieuwsbrief informeren wij
u over een aantal gebeurtenissen die
in Turkana plaatsvinden. Waarbij niet
alleen het Corona-virus enorme
impact heeft. Ook de overstromingen
van begin dit jaar en de alles
verslindende sprinkhanen hebben de
bevolking flink geraakt

Lodwar en Corona
Het effect van de pandemie werd zoals overal ook al snel
duidelijk in Turkana. Het sluiten van de markten in Lodwar en
het stoppen van de vishandel vanuit Lake Turkana trekken een
zware wissel op de plaatselijke economie. Ook de hotels die
veelal door overheidspersoneel of hulporganisaties worden
bezocht staan nu leeg. Kleine onderneminkjes houden het niet
vol. Een vangnet zoals bij ons is er niet.

Onderwijs en Corona
De overheid sluit alle scholen. Kinderen worden
teruggestuurd naar huis met daarbij de onzekerheid of en
wanneer men weer terug kan keren. Inmiddels is het
duidelijk dat de scholen dicht blijven tot Januari 2021 (de
start van het nieuwe schooljaar).

Dit betekent dat er een héél schooljaar moet worden
ingehaald. Dit betekent ook dat er amper kinderen
zullen uitstromen, waardoor er geen plek is voor
nieuwe kinderen. MamaMzungu zal daarom in 2021
waarschijnlijk geen nieuwe kinderen aannemen.
Zo proberen we het gat van naar verwachting
€ 20.000 wat de Corona-maatregelen hebben
veroorzaakt te dichten.
Om toch zoveel mogelijk contact met de leerlingen
te houden worden er door Esther extra awarenesstrainingen georganiseerd.

Corona slaat wereldwijd toe en raakt ons allemaal; bij de één ingrijpender dan
bij de ander. In Nederland en België hebben we een (sociaal) vangnet; “onze”
kinderen in Turkana kennen geen vangnet, zij zijn afhankelijk van ons; van u !

Awareness
Doordat de overheid alle scholen heeft gesloten en de leerlingen naar huis zijn
gestuurd is het moeilijk om contact met ze te houden. Komen de leerlingen nog
terug? Steeds meer meisjes raken (ongewild) zwanger waardoor terugkeer
naar school onmogelijk is. Ook komen sommige leerlingen in aanraking met
drugs of zoeken het criminele circuit op. Om contact te houden met de
leerlingen worden door Esther awareness-trainingen georganiseerd waar de
jeugd aangespoord wordt om over bovenstaande problematiek na te denken.
Er zijn steeds een aantal advocaten aanwezig om de leerlingen te informeren,
maar ook bij staan wanneer dit nodig is.

Sprinkhanen en overstromingen
Decennialang is er nog nooit zo’n enorme sprinkhanenplaag
geweest. De sprinkhanen vermenigvuldigen zich snel en trekken
verder waarbij ze de plantages van duizenden mensen in
Turkana vernietigen. Miljoenen sprinkhanen bedekken de grond
en vreten alles wat op hun pad komt op. Wanneer de hoppers
volwassen zijn vormen ze zwermen die hun voedsel elders gaan
zoeken. De plantages die de bevolking van Turkana heeft
aangelegd in het droogste en onherbergzaamste gebied van
Kenia worden hierbij niet ontzien. Met pesticiden wordt
geprobeerd de hoppers te bestrijden maar zodra de sprinkhanen
gaan zwermen kunnen ze tot wel 200 km per dag afleggen en
zijn vanaf dan niet meer tegen te houden.
Dit jaar werd Lodwar ook getroffen door een aantal
overstromingen. Rivier de Turkwel brak door de dijken heen, en
overspoelde de route tussen Lodwar en Kakuma waardoor
transport van goederen stil kwam te liggen. Ook veel vee
overleefde de overstromingen niet.
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In 2020 hebben we 115 kinderen in ons programma waar we de
middelbare schoolopleiding voor betalen. De kinderen hebben
2,5 maand les gehad, inclusief de kost en inwoning op de
kostschool. Maar het schooljaar is “ verloren”. Dit betekent een
onvoorziene extra kostenpost van naar verwachting € 20.000,Uiteraard willen we de kinderen hun schoolopleiding af laten
maken, maar daar hebben we uw hulp voor nodig om dit gat te
dichten. Daarnaast willen we voor de kinderen awarenesstrainingen verzorgen zodat zij kunnen werken aan hun
weerbaarheid in deze voor hen moeilijke tijd.
Helpt u ons mee door een extra donatie ?

