




CORONA IN KENIA
Wat, waar, wanneer?
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In de meeste Europese landen heeft de epidemie als een storm geraasd en hebben we de piek van het aantal
besmettingen al snel na het begin van de epidemie vastgesteld. De curves zijn echte Gauss-curves zoals we
die kennen van andere epidemieën, met een trage start gevolgd door een exponentiële groei, een piek, een
neergaande fase en een lange “staart” die op uitdoving wijst. De vorm van de curves in de meest Afrikaanse
landen en ook Kenia zien er heel anders uit. De curves in Kenia lopen slechts zeer langzaam op, bijna
rechtlijnig, en het is maar de vraag of we in Kenia, na 4 maanden epidemie, de piek al gezien hebben!

Misschien is het verloop van de curves in Kenia deels te wijten aan een nog groter gebrek aan testmaterialen
en reagentia dan bij ons, vooral in het begin van de epidemie. Hoewel elke besmetting en elk overlijden er
één te veel is, zijn er na bijna 4 maanden epidemie nog “maar” 8.250 vastgestelde besmettingen en 167
overlijdens.

Verschillen

Intussen bestaat het vermoeden dat de verschillen te verklaren zijn op basis van een aantal factoren.
Besmetting
• Hoe hoger de bevolkingsdichtheid, hoe hoger de kans op besmetting. Daar is Kenia met een gemiddelde
bevolkingsdichtheid van ong. 88 inwoners/km2 in het voordeel t.o.v. België met gemiddeld ong. 375
inwoners/km2.

• De intensiteit van ultravioletstralen in het zonlicht is op de evenaar hoger dan in onze contreien, met als
gevolg een hoger microben-dodend effect.

• In de buitenlucht is het besmettingsgevaar duidelijk minder dan binnenin gebouwen ten gevolge van een
sneller verdunningseffect, zeker bij veel wind. Welnu, in Kenia leeft men veel meer buitenshuis dan bij ons
en de woningen/hutten zijn er uiteraard veel minder goed geïsoleerd dan onze huizen en gebouwen.

Symptomen en mortaliteit
• Kinderen en jonge mensen hebben in het algemeen minder symptomen, en minder erge. Welnu, de
gemiddelde leeftijd van de bevolking in Kenia is 19 jaar; in België is dat rond de 40 jaar. Er zijn in Kenia dan
ook weinig zeer oude mensen, die het meest kwetsbaar zijn, en die verblijven er zeker niet in rustoorden,
een sector die het bij ons zwaar te verduren kreeg.

• Er blijkt ook een verband te bestaan tussen het ernstiger worden van de symptomen en zwaarlijvigheid.
Het aantal mensen met obesitas in Kenia is maar een fractie van wat het in West-Europa is.

Van bij de start heeft de Keniaanse overheid strenge maatregelen afgekondigd, waardoor de scholen gesloten
werden. De lesactiviteiten in het Imbeke centrum zijn ook opgeschort. Een groot deel van de economie in
Kenia ligt nog steeds plat.

Maar bij het ogenschijnlijk mildere verloop van de epidemie, komt er een ander venijn om de hoek kijken.
Door de strenge maatregelen kunnen veel mensen al maandenlang niet meer naar het werk. Sociale
voorzieningen zijn er nauwelijks en mensen die thuis zitten worden dus al maandenlang niet meer betaald.
Gevolg: de mensen in de dorpen hebben nauwelijks nog iets te eten. De verschillende berichten die ons
vanuit de streek van Oyugis bereiken zijn hierover formeel: dit is nu een even groot of zelfs groter probleem
dan de Covid-19 epidemie zelf.

Licht aan het einde van de tunnel?

De eerste berichten dat sommige scholen in september toch terug zullen open gaan, bereiken ons. Op het
NOS-teletekst nieuws van 8 juli lazen we ook nog dat het Keniaanse hoger onderwijs waarschijnlijk in
september zal hervatten, mits zeer strenge maatregelen. Het lager en middelbaar onderwijs zal echter naar
alle waarschijnlijkheid slechts hervatten in het begin van 2021. Dit lijkt ons een beetje tegen de logica, maar,
wie zal het zeggen? We moeten nog zoveel leren over dit virus.

Ook heeft de Keniaanse president recent aangekondigd dat het de bedoeling is internationaal verkeer/reizen
weer toe te laten vanaf augustus. Er beginnen sprankeltjes hoop te ontstaan…
Indien de exit strategie echter eenzelfde moeizame weg volgt als in vele andere landen, zal het nog een lange
lijdensweg worden voor de Keniaanse mensen. Laat ons hopen dat een goed vaccin er snel komt.

Leo Versteynen
9 juli 2020
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Kenia werd dit voorjaar werkelijk geteisterd door
bijzonder zware regens en onweders.
In de media verschenen talloze meldingen, foto’s
en filmpjes van ware rampen doorheen gans het
land; landverschuivingen, wegen die in rivieren
werden herschapen, woningen wegen en bruggen
die werden weggespoeld, mensen die van de
bewoonde wereld werden afgezonderd en enkel
met een helikopter bereikbaar waren voor de
aanvoer van levensmiddelen.

Daardoor is enorm veel menselijk leed
veroorzaakt en materiële schade toegebracht
waarvan in hoofdzaak de arme landbewoners de
gevolgen dragen.

Zoals Florence schrijft in haar verslag kreeg ook
het Imbeke Centrum een overvloed aan water
waardoor de zaden gerot zijn en ze opnieuw
moesten zaaien.

Ook de toegansweg naar Imbeke heeft zwaar
geleden door de regens. Er moesten weer tonnen
steen en murram worden aangevoerd om de
schade te herstellen en om de weg terug
berijdbaar te maken.

HET LEVEN GAAT DOOR

Op bevel van de regering werden alle scholen
gesloten. Ook de opleidingen in het Imbeke
Centrum vielen onder deze maatregel.

Sophie geeft wel toegang aan leerlingen die komen
om te oefenen of die op eigen houtje iets willen
maken. Zoals deze twee dames die hun tijd niet in
ledigheid wilden doorbrengen en voor zichzelf een
prachtig kleed hebben gemaakt.

Ook in deze coronatijden is niemand in het Centrum veilig voor de
jeukende handen van onze kapsters die af en toe opdagen om hun
vaardigheid nog wat bij te spijkeren.

Precious, de dochter van Florence, is dan vaak het „slachtoffer” voor
kunstige creaties zoals op deze foto.

IMBEKE

is

TOP!
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Inzameling Veel mensen gaven reeds gehoor aan onze oproep. Zo konden we reeds heel wat
kleding en schoenen bezorgen aan Wereld Missie Hulp voor het goede doel.
Daarmee worden mensen geholpen die het niet breed hebben of ronduit arm zijn,
mensen van bij ons en mensen uit de derde wereld.
Organiseer een actie in je familie, in jouw vereniging of in je vriendenkring. We
komen de ingezamelde kleding dan zelf ophalen. Heb je vragen, bel 0499708844
Of zoek een WMH kledingcontainer in uw buurt:
https://www.wereldmissiehulp.be/rode-kledingcontainers/

ECOLOGIE HOOG IN HET VAANDEL
Imbeke maakt graag gebruik van ecologische
toepassingen, niet enkel voor het gebruiksgemak of
het comfort, maar als voorbeeld en trendsetter in
de regio.

Er werden tien zonnepanelen van 275W geplaatst
met de nodige apparatuur en 8 batterijen om de
stroom op te slaan.

Tot grote vreugde van iedereen in het Imbeke
Centrum moeten de lessen en activiteiten nu niet
meer onderbroken worden wanneer de stroom van
het hoofdnet uitvalt.

Als een logisch gevolg werd ook gedacht aan
energiebesparing en werden alle TL fluorecentie
lampen vervangen door LED lampen.

Waar we reeds jaren aan de weg timmeren om de
bevolking aan te sporen om bomen te planten, en
daar zelf ook jaarlijks een bijdrage aan doen door
plantgoed gratis ter beschikking te stellen, zou het
onlogisch zijn dat Imbeke zelf hout en houtskool
blijft gebruiken om warm water te produceren.

Met twee zonneboilers van elk 300 liter inhoud zet
Imbeke weer een stap in de goede richting.


