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Wat een tijden. 
 
Zowat heel de wereld is verbaasd door wat er aan de hand is in de
wereld. Hier in Kenia is dat geen uitzondering. Maar uiteraard heeft
een pandemie zoals het Coronavirus een heel ander effect op een
land zoals Kenia dan in Europa. 



We zijn nu twee maanden verder sinds de eerste besmetting werd
gedetecteerd. Waar een lockdown in Europa redelijk haalbaar is
door het systeem, proberen ze hier in Kenia alles te doen om een
lockdown te voorkomen. In Kenia leven veel mensen van hand tot
mond. Wat ze op die dag verdienen, zal ervoor zorgen dat ze die
avond kunnen eten al dan niet. Daardoor is het haast onmogelijk
om de mensen in een lockdown te houden zonder te mogen
werken. 
 
De Keniaanse overheid probeert dan ook alles te doen om ervoor
te zorgen dat de verspreiding van het virus niet hetzelfde niveau
bereikt als in Europa. Want we zijn ons hier goed bewust wat voor
catastrofale gevolgen dit zou hebben. Als je beseft dat in de
sloppenwijken ongeveer 250.000 mensen wonen op 2,5 vierkante
kilometer - Dat is ongeveer een bevolkingsdichtheid van 2000
mensen op 1 hectare - dan besef je dat social distancing van twee
meter zo goed als onhaalbaar is. Veel van de mensen hebben
onderliggende problemen zoals HIV, geen goede voeding en vaak
delen 50 families één toilet. Er is geen lopend water of riolering.
Een broeiplaats voor corona en andere virussen.
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Tot nu toe zitten we aan 649 besmettingen, 30 doden en 207
hersteld. De cijfers zullen in elk geval wel iets hoger liggen, maar
niet zo dramatisch als in België. Maar dat neemt niet weg dat de
mensen zwaar getroffen worden hier. 
 
Veel mensen zijn hun werk verloren, de kinderen gaan niet naar
school dus ouders moeten hier rekening mee houden, de prijzen zijn
gestegen van voedselwaren en het einde lijkt nog niet in zicht. Van
19u00 tot 06u00 is er een avondklok. Wie niet thuis is op tijd,
vreest gesanctioneerd te worden door de politie en bij deze sancties
zijn al doden gevallen. 
 
Daarbovenop komt dan ook nog eens de sprinkhanenplaag, wat
zorgt voor een dubbel ramp. In Kenia werd het groen op 70.000
hectare tot nu toe opgegeten. Direct zijn 30.000 mensen geraakt en
indirect leidt heel de bevolking van Kenia aan deze plaag. 
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Maar dit is natuurlijk niet het hele
verhaal. We moeten jullie niet
vertellen hoe veerkrachtig,
creatief en innovatief de Kenianen
zijn. Ondanks deze harde tijden,
trekt de gemeenschap zich
erdoorheen. We ondergaan dit
collectief en waar een handje
geholpen moet worden, staat
iedereen klaar voor elkaar.
Mensen maken massaal
mondmaskers om uit te delen aan
de bevolking, de overheid springt
bij waar nodig en net zoals de
rest van de wereld wordt er
geklapt voor het medisch
personeel.  
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April was de maand van de schoolvakantie. Er waren
plannen gemaakt om de kinderen van Seed Of Love samen
te brengen, om projecten uit te werken en aan onze
verbinding te werken met de families. Maar het is onze
verantwoordelijkheid om als organisatie ervoor te zorgen
dat onze families en vooral de kinderen veilig en gezond
deze tijd overleven.  Veel families kunnen de Corona niet
zien, maar ze kunnen de honger wel voelen. Daarom zijn
we momenteel bezig met het uitwerken van
voedselpakketten. Deze pakketten zullen bestaan uit de
basis die elke familie nodig heeft om te koken. Door onze
maisteelt kunnen we zelf maismeel maken die de families
kunnen gebruiken om ugali te maken. Tot nu toe slaan de
families en de kinderen zich erdoorheen, maar de
onwetendheid speelt zijn parten. Hoelang gaat dit nog
duren? We hopen een beter zicht te krijgen op ieders
situatie tijdens het uitdelen van de voedselpakketten.   
 
We zouden graag verschillende families van België willen
bedanken voor hun donaties die ervoor zorgt dat we de
families kunnen bijstaan tijdens deze tijden. 
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Het dokterskabinet blijft op een 
 normale manier functioneren, met
de nodige maatregelingen uiteraard.
Handen wassen is verplicht en we
vragen patiënten om corona
gerelateerde symptomen direct te
melden zodat we geen risico vormen
voor andere patiënten of het
personeel. De kinderen van de buurt
zijn intussen goed getraind in de
maatregelen en tonen dan ook het
goede voorbeeld. 

 
Jammer genoeg zijn veel van de plannen die we hadden, waaronder
de kinderen samenbrengen en de verloskamers bouwen, on hold
gezet. Maar dat wil niet zeggen dat we niet volop ideeën en
projecten aan het uitwerken zijn om Seed Of Love, de kinderen en
families te laten groeien. Het waterhuis is bijvoorbeeld een grote
schat geweest voor ons om zelfvoorzienend te kunnen werken. Maar
ze heeft dringend een make-over nodig vinden jullie niet? Iemand
die ideeën heeft om het waterhuis op een creatieve manier om te
toveren mag een mailtje sturen naar seedoflovekamulu@gmail.com.
Alle ideeën zijn welkom. 
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TO GIVE IS TO LOVE
 

Wil je ons steunen? 
 

Dat kan je ondermeer doen door in eigen familiekring, bij vrienden en
kennissen onze werking aan te bevelen. 

 
Daarnaast kan je onze projecten helpen sponsoren. Dat kan met een

storting op rekeningnummer BE78779597496186 t.a.v. VZW Seed Of
Love 
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En ook dank aan al degene die Seed Of Love tijdens deze
moeilijke tijd een hart onder de riem steekt en ons blijft

steunen. Jullie hulp wordt enorm gewaardeerd. 


