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Lockdown in Kenia en Oeganda 

 

Zowel in Kenia als in Oeganda reageerde de regering heel snel op de coronacrisis. Toen rond 15 maart 

de eerste besmette mensen het land binnenkwamen via de nationale luchthavens, werden die mensen 

geïsoleerd en werd een algemene lockdown afgekondigd. De drastische maatregelen hebben de 

verspreiding van het virus, vooral in het begin, echt beperkt. Vooral de rijke mensen, die zich 

gemakkelijk in hun huis kunnen afzonderen, zijn zo goed beschermd. Maar voor de meerderheid zijn de 

maatregelen moeilijk te volgen. Thuis blijven is niet mogelijk voor de armen in de steden, die ’s avonds 

alleen kunnen eten als ze overdag iets verdiend hebben. Bovendien is thuisblijven in de sloppenwijken 

van Nairobi per definitie met een hoop mensen op mekaar wonen.  

Daarom is het zo jammer dat de scholen gesloten werden. Dat is waar kinderen van arme mensen een 

degelijke maaltijd krijgen. Vooral de internaten sluiten leek jammer: de kinderen waren er samen 

geïsoleerd en goed gevoed, en ze konden studeren. Terwijl ze thuis, in overbevolkte slopenwijken, niets 

doen. 

In Kibera, de grootste sloppenwijk van Nairobi, stopte AVSI tijdens de eerste weken van de lockdown 

alle activiteiten. Daarna namen ze deel aan voedselverdeling. Ze bezochten de kinderen die ze 

begeleiden thuis. Ze merkten dat maatregelen zoals maskers dragen en handen wassen zo goed 

mogelijk gevolgd worden. De meeste ouders verloren hun inkomen, maar dank zij de 

voedselverdelingen bleven de kinderen tot nu toe gezond. Wat studeren betreft, is het een verloren 

jaar.  

Ook de drie kinderen die Patricia opvolgt, zijn thuis sinds 15 maart. De scholen zouden pas terug 

opengaan vanaf september. Daarom begon het ministerie van onderwijs online lessen te organiseren. 

We stelden aan Patricia voor het budget voor het tweede trimester te herzien, en een computer, 

Internetaansluiting, en andere benodigdheden om thuis te studeren aan te kopen.  

Patricia en haar dochter Consolata hebben beiden gezondheidsproblemen omdat ze niet meer aan hun 

behandelingen voor AIDS geraken. Consolata verloor door de lockdown haar werk, en moest opnieuw 

bij Patricia intrekken. Het gezin heeft maar 1 maaltijd per dag meer. In het nieuwe budget voorzagen 

we ook maaltijden voor de drie kinderen.  

De drie kinderen gaan naar goede scholen. Uit de brieven die ze recent schreven, blijkt dat hun 

leerkrachten online blijven lesgeven. Er zijn ook WhatsApp groepen waardoor de leerlingen onderling 

contact houden en groepswerken maken. Als de scholen niet opengaan in september voor het laatste 

trimester, zouden we best overwegen naast de computer ook twee smartphones te kopen, zodat 

terwijl de een aan de computer werkt, de twee anderen ook actief kunnen zijn en op hetzelfde niveau 

kunnen meedoen als hun rijkere klasgenoten.     

Onze universiteitsstudenten en leerlingen in Oeganda zijn nogal aan hun lot overgelaten. Eerst zou het 

onderwijs hervat worden op 2 juni, dan op 22 juni, nu is het voorzien dat de scholen in september 



 

herstarten. Maar de Covid 19 epidemie in Oeganda is langzaam maar zeker aan het uitbreiden. De 

eerste maanden werden vrachtwagenchauffeurs aan de grenzen gecontroleerd. Ondanks strenge 

maatregelen in de grensgebieden, ontstonden langzaamaan infectiehaarden aan de ene grenspost na 

de andere. Nu zijn er haarden een beetje overal in het land.  

Om het leven terug een beetje mogelijk te maken werden de meeste maatregelen versoepeld. Bussen 

en wagens mogen opnieuw rijden, maar met strikte regels. De meeste professionele activiteiten mogen 

voorzichtig hervat worden. Maar over scholen zei de president op 22 juni:  

“With the school population, let us be patient. In the meantime, we are going to launch a big 

long-distance education programme, certainly through radios. We are going to give free radio-

sets to all the homesteads. Radios will soon be distributed. Also, printed educational materials 

will be provided.” 

Tot nu toe kregen, net zoals in Kenia, enkel studenten en leerlingen van rijkere scholen thuis les via 

Internet. Bij ons is dat Victoria, die studies voor “medical officer” begon in een private school. Zij kreeg 

ononderbroken les en opdrachten via Internet. Ook examens zouden online doorgaan.  Gelukkig gaf 

School Aid haar vorig jaar al een computer, wat we toen een luxe-uitgave vonden… Ook haar zus 

Josephine Justine kreeg vorig jaar een computer, zodat ze nu haar eindwerk kan afmaken. Onze andere 

studenten in hoger onderwijs hebben minder geluk. Twee van hen besloten samen om de verloren tijd 

te gebruiken om geld te verdienen. Ze begonnen met konijnen kweken, verkochten die om biggen en 

geitjes te kopen, verkochten de geiten en varkens, enz. Nu heeft Bruno een koe met een kalf, en 

Vincent heeft 9 geiten en legde een bananenveld aan. Over de andere universiteitsstudenten, en die 

van de middelbare school Notre Dame High School, kregen we nog geen nieuws.  

In het rurale Balamory schooltje maken de leerkrachten leerpakketten voor de leerlingen, vooral voor 

die van het laatste jaar, en brengen die thuis. Maar het ministerie van onderwijs begon ondertussen 

effectief met lessen via de radio, en ze volgen op hoe ze zich daaraan gaan aanpassen.  

Voor al onze leerlingen in lager en het middelbaar onderwijs, kunnen we ervan uit gaan dat de 

schoolkosten zullen aangepast worden, en dat voor het berekenen van de kosten voor het vervolg van 

het jaar, rekening gehouden wordt met het schoolgeld dat al betaald werd voor het onderbroken 

eerste trimester. Dat is niet zo zeker voor hogere studies. Omdat vooral kinderen van vermogende 

ouders of gesponsorde kinderen hogere studies volgen, is er kans dat universiteiten en hogescholen 

beslissen dat een nieuw semester opnieuw betalen betekent.   

Laat ons in ieder geval hopen dat de lessen overal opnieuw kunnen beginnen in september. Zo niet, dan 

zal School Aid goed moeten opvolgen wat de alternatieve leermethodes inhouden, en samen met de 

contactpersonen bespreken hoe we dit financieel kunnen opvangen.  
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