Corona in Malawi: mensen vallen om van de honger
Corona slaat hard toe in Malawi. Het land is in crisis door de gevolgen van corona.
Mensen vallen om van de honger, concludeert Chuck van de Vlasakker uit zijn
contacten daar met ziekenhuis en universiteit. ,,Op papier is er een lockdown maar
dat werkt niet. Mensen moeten hun voedsel bij elkaar scharrelen, anders gaan ze
niet dood door corona maar sterven ze van de honger.''

Een steeds groter deel van de economie valt stil. Vanuit stedelijk gebied vluchten inwoners
terug naar de dorpen waar ze oorspronkelijk vandaan komen. In de dorpen is een sterke
sociale structuur, mensen die problemen hebben (voedselgebrek!) worden daar
opgevangen.
Voor de rijken zijn er privéklinieken, voor de armen rest weinig anders dan terugkeer naar
hun dorp. Het personeel dat er nog is in ziekenhuizen is overbelast. Veel artsen en
verpleegkundigen zijn vertrokken naar familie op het platteland. ,,Daardoor ontstaat een
enorme onderbezetting'', schetst Chuck. ,,Mijn collega’s hebben daar nu met z’n vieren de
verantwoording voor de verzorging van 400 kinderen in het ziekenhuis!''
Normale programma's voor TBC en malaria-patiënten kunnen niet of nauwelijks meer
uitgevoerd worden. Nieuwe patiënten blijven dagelijks komen. De onmacht om iets te doen
frustreert de professionals die er nog zijn enorm.
Onderwijs
Recent sprak Chuck een aantal van zijn contactpersonen in Lilongwe. Omdat hij dit jaar
niet zelf naar Lilongwe kon afreizen, heeft hij al het onderwijsmateriaal ter beschikking
gesteld. Dat helpt daar de studenten mee verder. Online les geven via een app als Zoom
lukt daar niet. Daar is het internet te zwak voor. Whatsapp kun je nog net gebruiken.

Zowel voor de Malawiaanse artsen als voor de buitenlanders zijn het zeer moeilijke tijden,
schetst Chuck. ,,Veel collega's zijn naar huis. En sommige buitenlandse collega’s willen
naar huis, maar kunnen het land niet verlaten en blijven noodgedwongen met hun gezin in
Malawi. Door de lockdown zijn vliegvelden gesloten. Er is al gedacht aan een convooi
richting Zuid-Afrika. Met de ambassades is contact voor hulp en het zoeken naar een
oplossing.''
SONOM steunt student Geoffrey Malizani, die in deze periode als arts werkt in het
ziekenhuis van Salima, een klein plaatsje in het midden van het land. ,,Ook daar is
personeel uitgevallen of naar familie in het dorp vertrokken. Er is wel voldoende staf om
het ziekenhuis draaiende te houden.'' Volgens Chuck is Geoffrey daar redelijk veilig, ,,al
heeft hij al een paar maanden geen salaris meer gehad.''
Lockdown
Dat illustreert de politieke situatie in Malawi, waar alles ondersneeuwt nu er nieuwe
verkiezingen komen. Vorig jaar is Peter Mutharika als president gekozen, maar het
Constitutionele Hof van Malawi verklaarde die verkiezingen ongeldig. Er waren te veel
onregelmatigheden. Er gaan overigens geruchten dat de lockdown na de verkiezingen
strikter toegepast gaan worden en dat heeft wellicht een andere bedoeling dan alleen
corona-bestrijding.
Het aantal corona-zieken in Malawi stijgt langzaam maar alarmerend, volgens de
deskundigen. Op 3 juni zijn vier doden en 358 geteste corona-patiënten geteld. Daarvan
waren zijn er 42 hersteld, volgens het online dagblad Nyasa Times. Het is onduidelijk of
deze cijfers een correct beeld laten zien of slechts het topje van de ijsberg laten zien.
Afwachten
Voor ons (SONOM) zijn er in deze situatie weinig mogelijkheden om volgens onze
doelstellingen een helpende hand te bieden. We moeten ontwikkelingen afwachten en
hopen dat de situatie normaliseert en het medische onderwijs weer opgepakt kan worden.

