NOODHULP CORONACRISIS SA CARES
Het coronavirus heeft een enorme impact op onze projecten. Niet alleen het virus zelf, maar ook de
maatregelen tegen de verspreiding ervan hebben verstrekkende gevolgen. In de townships van
Pretoria, Zuid-Afrika, is partnerorganisatie SA Cares werkzaam. Het aantal besmettingen loopt nog
steeds snel op, met een te verwachten piek in september. In de townships wonen veel kwetsbare
families die hierdoor extra hard getroffen zijn. Er zijn te weinig handwaspunten en ook vielen er
veel ontslagen. Er is geen geld meer voor voedsel. SA Cares moest overstappen op noodhulp om de
zwaar getroffen families door de crisis te helpen. De resultaten van april tot en met juni 2020 zijn
bekend en zijn te lezen in deze factsheet.

NOODHULP
Met hulp van donaties heeft SA Cares in de maanden april en juni de volgende noodhulp kunnen bieden:
Communicatie met gezinnen: informatieverspreiding + contact onderhouden gezinnen
Vergaderingen met dorpshoofden: preventie geweld. Door een lockdown en alcohol verbod steeg huiselijk geweld
Produceren en distribueren van handwaspunten
Aanleggen van moestuinen, zodat mensen zelfvoorzienend worden. Het "afvalwater" van de handwaspunten wordt
gebruikt om de moestuintjes van water te voorzien
Verspreiden van voedselpakketten, zeep en schoonmaakmiddelen. Van maandelijkse frequentie naar wekelijks
Het aantal gezinnen dat onder het project valt is verder uitgebreid, zodat ook andere gezinnen van noodhulp werden
voorzien
Trainingen personeel met betrekking tot hulpverlening en signalering coronavairus

KOSTENVERANTWOORDING
Aan de volgende aspecten van noodhulp heeft SA Cares geld uit donaties besteed:
Voedselpakketten
Handwaspunten
Beltegoed en data voor contact met en informatie rondom het virus te communiceren met de gezinnen, omdat
huisbezoeken niet meer mochten
Beschermende kleding, mondkapjes, handschoenen, zeep en schoonmaakmiddelen
Veiligheidsmiddelen: reflecterende kleding, pepper spray (zlefbescherming in onveilige situaties), zaklampen

UITDAGINGEN TOEKOMST
De piek van het aantal besmettingen in Zuid-Afrika is voorspeld in september. Dat betekent dat het ergste nog moet komen.
Bovendien brengt een lockdown een grote nasleep met zich mee. SA Cares heeft de verwachte problemen en zorgen om de
toekomst in kaart gebracht, zodat men een toekomstplan kan ontwerpen.
Werkloosheid zal toenemen met inkomensverlies als grootste dreiging, met als gevolg honger en stijging van criminaliteit.
Kinderen worden thuis gehouden als het inkomen drastisch daalt of zelfs wegvalt. Deze kinderen krijgen geen educatie,
waardoor zij achterstanden oplopen.
Gezondheidsproblemen door het virus en de economische omstandigheden. Door het ontbreken van goede zorg in de
townships zullen meer kinderen en volwassenen komen te overlijden.
Veel kinderen worden verzorgd door grootouders (met name oma's). Zij vallen onder de risicogroep en hebben daarom een
grotere kans om te komen te overlijden. Kinderen blijven vervolgens alleen achter, zonder ouderlijke zorg.
Weinig tot geen kennis van zaken en toename van angst over het virus. Mensen zullen daarom sneller terugvallen op de
kennis van Sangomas (witch doctors). Technieken om mensen te genezen van virussen en andere ziektes zijn omstreden en
kunnen een gevaar vormen voor kinderen.
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"We are doing fine but are sad to report that our Covid
numbers are increasing atalarming speeds now.
Gauteng,the province in which we work will soon have the
highest number of infections and we are fearful that we might
be out back on full lockdown."

