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Moeilijke tijden, ook voor Gambia.
Vol hoop en verwachting kijken we naar het nieuwe jaar 2021. Het kan toch alleen maar beter worden.
Het jaar 2020 was voor iedereen op deze aarde een moeilijk jaar. Al snel werd duidelijk dat de impact van
corona ongekend groot zou worden. Corona is ook de reden dat de geplande reis van de voorzitter naar
Gambia gecanceld moest worden. De contacten met Gambia verliepen in deze periode moeilijker dan
verwacht. Op de vraag van “hoe gaat het” kwam steeds een korte gelaten reactie. “In opdracht van de
overheid is de school nog steeds gesloten.” Onderwijs via computers is in Gambia een utopie maar toch
heeft de staf geprobeerd via de mobiele telefoon onderwijs te geven. Het streven van de staf was om de
derdejaars studenten toch hun eindcertificaat te laten behalen. Als het zou lukken zouden de geslaagden
individueel hun certificaat uitgereikt krijgen. Het blijkt moeizaam te verlopen, maar de staf is er nog mee
bezig. Uit de korte reacties die we uit Gambia krijgen kunnen we geen duidelijk beeld vormen hoe het
alledaagse leven in Gambia is. Daarom hebben we ex bestuurslid Marisse van Drunen gevraagd of zij ons
wat meer kan vertellen over de situatie in Gambia. Marisse heeft via haar “Foundation for Humanity and
Nature connections” een intensief contact in en met Gambia. Marisse stuurde ons het volgende bericht.
Rotterdam ,29 December 2020
Corona situatie in Gambia
Dit jaar veranderde de hele wereld. Mondkapjes, overvolle ziekenhuizen, besmettingshaarden en coronatesten. De
kranten en de nieuwszenders staan er vol mee, de wereldwijde pandemie heeft op iedereen invloed. Maar hoe zit
het met Afrika? En specifiek met Gambia. Zijn daar ook gevallen met corona? En hoe gaan zij met deze situatie om?
Stop van toerisme
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In februari 2020 verspreidde het corona virus zich in Europa, nog geen maand later werd er besloten procedures en
maatregelen in te zetten. Dit had ook grote gevolgen voor mensen die op reis waren en het vliegverkeer. Duizenden
vluchten werden geannuleerd en toeristen werden gerepatrieerd van over de hele wereld. Ook in Gambia werden in
maart en april alle toeristen geadviseerd terug te keren naar hun land van bestemming. De toeristengebieden
stierven uit, restaurant waren leeg, mondkapjes werden ingevoerd in supermarkten, en op de zonnige Gambiaanse
stranden was enkel nog lokale bevolking te vinden voor een gezamenlijk voetbalpartijtje of een zondagmiddag chillout.
Golfslag
Ondanks dat heel Europa in ‘lockdown’ zat en het toeristenseizoen 3 maanden eerder was gesloten in Gambia, viel
het werkelijke aantal corona besmettingen in Gambia lange tijd erg mee. Tot en met Juli kwam het aantal
besmettingen niet boven de 5 en waren dit vooral reizigers vanuit het buitenland, die direct in quarantaine moesten
verblijven.
Wel viel voor vele mensen hun inkomen weg, werden zij naar huis gestuurd door hun baas en kwamen zij in de
problemen met hun eerste levensvoorzieningen. Vele liefdadigheidsinstellingen (ook vanuit Europa) hebben in deze
tijd levensmiddelen uitgedeeld onder de bevolking.
Helaas veranderde de situatie in het regenseizoen, wat altijd al een gezondheid technisch een moeilijke periode is in
Gambia: de corona casussen liepen op en er vielen doden aan corona. De overheid reageerde er werden
maatregelen getroffen; een avondklok ingesteld, verplichting tot het dragen van mondkapjes en sluiting van
restaurants en vele winkels. Dit ondanks dat Europa net de maatregelen verminderden en weer wat vliegverkeer
mogelijk was, sloot Gambia haar grenzen en zetten zij een ‘lockdown’ in.
Gambia heeft tot nu toe één besmettingsgolf gehad, die zo’n 2,5 maand duurde. Opvallend is dat die golf precies een
andere golfslag heeft dan Europa, alsof zij elkaar afwisselen. Wanneer er minder maatregelen zijn in Europa, lopen
de gevallen in Gambia op en wanneer Europa in ‘lockdown’ zit, zoals op dit moment, zijn er weinig maatregelen in
Gambia en is alles open. Het is afwachten hoe dit in de toekomst gaat zijn en of er een tweede golf gaat komen in
Gambia. Op dit moment zijn daar nog geen tekenen voor en is het aantal besmettingen alweer een paar maanden
onder de 5.
Tekorten
Een groot deel van de wereld stond dit jaar op zijn kop, ziekenhuismateriaal te kort, overvolle IC’s en kans op niet
volledige zorg, zorgen waar vele wereldbewoners nog nooit eerder mee te maken hebben gehad. Niets bijzonders
voor de bevolking van landen zoals Gambia. Dit zijn onzekerheden waar Gambianen hun gehele leven al mee te
maken hebben. Tekort aan gespecialiseerd zorgpersoneel, operaties die niet mogelijk zijn, medicijnen en materiaal
te kort, geen geld voor goede zorg. Dit heeft al vele levens gekost en is een risico dat Gambianen met zich mee
dragen.
Andere elementen zoals sociale isolatie is ook iets waar vele Gambianen niet veel verandering in hebben ervaren
afgelopen jaar. Met grote families, compounds en huishoudens zorgde de ‘lockdown’ niet persé voor eenzaamheid
onder de bevolking, wel voor verveling! Ook het gevoel van vast zitten in je land, wat vele europanen over klaagden,
kennen vele Gambianen. Reizen naar het buitenland, vakantie en vliegen in een vliegtuig is voor vele niet meer dan
een droom. Vele ontwikkelingslanden hebben al vaker te maken gehad met menselijke bewustzijn aspecten, als niet
laten leiden door angst, rust bewaren en elkaar helpen in moeilijke tijden.
Economie
Natuurlijk heeft de wereldwijde coronasituatie ook grote gevolgen voor een land als Gambia. En ondanks dat we pas
aan het begin van de economische gevolgen staan, zijn er al wat barstjes zichtbaar geworden. Zeker onder de wat
minder stabiele en kleinere economieën. Het land met de grootste economie in Afrika, Nigeria, verwacht dit jaar een
daling van 3,2%. Cijfers met enorme gevolgen voor het land, die de kloof van rijkdom en armoede ook zeker niet
gaat verminderen. En het rampzalige verhaal van het land Zambia, dat in oktober 2020 officieel technisch failliet is
verklaard omdat zij niet meer aan hun schuldeisers (2/3 chinees) kunnen voldoen.
De toeristenindustrie is in Gambia één van de grootste inkomstenbronnen. Door eerst repatriatie en daarna door
hun eigen lockdown zijn zij vorig seizoen 3 maanden misgelopen. Ook dit seizoen (2020/2021) ziet er niet goed uit,
en al is op dit moment alles open in Gambia en ook in kerststemming, is er bijna geen toerist te bekennen.
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Helaas is dit niet de eerste keer dat Gambiaanse toeristenindustrie instort door een pandemie. In 2014-2016 was er
grote uitbraak van Ebola in West-Afrika. Al bereikte Ebola bij lange na niet de grenzen van Gambia, zorgde het wel
voor een terugval van toerisme van 70%.
Met UK, NL, DU en BE op dit moment in lockdown, waar zo’n 75% van de Gambiaanse toeristen vandaan komen, ziet
het ook nog niet heel rooskleurig uit. Voor veel huishoudens die van € 100 tot € 300 per maand leven, is het
wegvallen van banen en minder handel catastrofaal. Er zijn dit jaar vele liefdadigheidsacties opgezet om
levensmiddelen uit te delen en noodhulp te bieden.
Adequaat handelen
Zoals eerdergenoemd is dit niet de eerste pandemie of virus uitbraak van Afrika. En hebben een aantal landen hier
zelf de afgelopen decennia te maken mee gehad (Ebola 2014-2016.) Deze ervaringen hebben zeker geholpen met
het uitvoeren van de maatregelen i.v.m. corona in Afrika. Grenzen en gebieden werden gesloten, testcentrums
geopend, IC’s ingericht en in hotels quarantaines gefaciliteerd. In andere delen in Afrika werden Ebola-centra
omgebouwd tot coronaopvangcentra. Ook de Gambiaanse flexibiliteit, creativiteit (zelf mondkapjes naaien) en hun
kalmte hebben er mede voor gezorgd dat er geen paniek is ontstaan!
Wel zijn er zorgen! Wat als het gehele toeristenseizoen niet doorgaat of als er nog een uitbraak komt? Vele gezinnen
kunnen dit gaan voelen, denk aan armoede, voedseltekorten en toename van misdaad. Dit kan Gambia een klap
geven, de wederopbouw, waar zij de afgelopen jaren hard aan werkten, stagneren of nog erger afbreken!
Op dit moment worden in Gambia de grenzen goed bewaakt en kom je niet Gambia binnen zonder een negatieve
corona test. Ook zijn er testcentra beschikbaar en zijn er protocollen uitgerold door Ministery of Health. Wij hopen
en bidden voor Gambia en de rest van de wereld dat zij deze situatie adequaat kunnen blijven beheersen en dat de
situatie zich ten goede keert.
Marisse van Drunen

Het bestuur van de Stichting wenst u een beter 2021 toe, gezondheid en geluk.
Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties?
Neem dan gerust contact op met een van onze bestuursleden of bezoek onze website: www.faeg.nl.
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